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Geboeid luistert het publiek toe.

Uit de gemeenteraad 
van 28 maart

door Guus Geebel

De gemeenteraad begint met een stiltemoment ter nagedachtenis 
van slachtoffers van terreurdaden in het bijzonder die van de aan-
slag in Utrecht. De burgemeester heet Teunis-Jan van Asselt wel-
kom als Gast van de Raad op uitnodiging van de SGP-fractie. 

In de raadzaal wordt een herinneringsteken onthuld dat uiting geeft aan 
artikel 1 van de Grondwet in combinatie met honderd jaar kiesrecht. 
Het kunstwerk is vervaardigd door beeldend kunstenares Iris van Haa-
ren. GroenLinks-raadslid Anne Marie ’t Hart had haar gevraagd het 
kunstwerk te maken. Het werd een drieluik met als naam: ‘De zachte 
kracht’. Iris van Haaren: ‘Ieder mens heeft het recht om te stralen, wij 
zijn allen mens in wording en mijn woorden ‘De zachte kracht’ zijn 
onlosmakelijk verbonden. Een zachte kracht getuigen en bewaren van 
dat wat wij afgesproken hebben, opdat wij, het mysterie mens, de keuze 
hebben ons te verwonderen over de verschillen en te zoeken naar de 
overeenkomsten.’ Anne Marie ’t Hart neemt namens de gemeenteraad 
het kunstwerk in ontvangst. Zij gaat in op het nog maar honderd jaar 
geleden ingevoerde algemeen kiesrecht. ‘In deze raadzaal zijn we het 
veelal niet eens, maar respecteren we elkaars mening. De raad is con-
tent met het kunstwerk en dat geeft aan dat het fundament van dit huis 
in elk geval gemeenschappelijk is.’ Lees verder op pagina 3

Kunstenares Iris van Haaren bij haar kunstwerk ‘De zachte kracht’.

Bewonersbijeenkomst in
dorpshuis Hollandsche Rading

door Walter Eijndhoven

Woensdagavond 27 maart vond de bewonersbijeenkomst Samen Voor Hollandsche 
Rading plaats in het Dorpshuis in Hollandsche Rading. Na de verplichte jaarstukken werd 

gesproken over de Japanse duizendknoop, Hollandsche Rading Zzzoemt, de AED’s en allerlei 
wetenswaardigheden over het digitaal archief ‘Online Museum De Bilt’. 

Na de verplichte behandeling van 
jaarstukken en voorgestelde wijzi-
gingen in statuten ging de Algeme-
ne Ledenvergadering (ALV) over 
op de Japanse duizendknoop. 

‘In november bleek het talud van de 
A27 vol te staan met Japanse dui-
zendknoop’, vertelt Oot Verharen, 
bestuurslid van Samen voor Hol-
landsche Rading. ‘Om die reden 
protesteerden veel inwoners, samen 
met Sonne Copijn uit Groenekan, 
tijdens de opening van de A27 op 
14 november in Maartensdijk. De 
minister zegde toe dit probleem op 
te lossen’. Bij zandaanvoer kwam 
de plant in het haksel terecht en 
werd deze uitgestrooid op het talud. 
Helaas heeft de duizendknoop zich 
inmiddels ook verspreid in de an-

dere kernen van gemeente De Bilt 
en in Hilversum. Verharen: ‘Tussen 
april en september hoopt RWS alle 
planten uit te laten scheppen, om 
verdere verspreiding te voorkomen. 
Om grotere problemen te voorko-
men raden wij iedereen aan geen 
duizendknoop in de groenbak te 
gooien, maar in de grijze container 
voor restafval’. 

Biodiversiteit
Het wordt steeds stiller in de ons 
omringende natuur. Hollandsche 
Rading wil hier graag iets aan 
doen, zoals meer bloemen zaaien in 
het buitengebied. ‘Wij hopen bijen 
en vlinders te helpen door 6.000 
biologische bloembollen te plan-
ten in het ‘Rondje’ en het ‘Vier-
kantje’. Bij de Paddenpoel, achter 
de Charles Weddepohllaan hopen 
wij het zandblauwtje (een vlinder-
soort) een nieuwe kans te geven en 
op de Vuurse Dreef komen struiken 
met bottels voor vlinders en bijen’. 
Om nog meer insecten te lokken 
gaf Verharen nog een goed advies: 
maak rommelhoekjes met gouds-
bloemen en afrikaantjes in de tuin. 
Veel insecten houden daarvan. En 
dat is weer goed voor de vogels en 
andere dieren. 

AED
‘Twee jaar geleden begon stichting 
Hartslag De Bilt met het aanleggen 
van een netwerk aan AED’s in de 
hele gemeente’, begint Jan Mau-
rits de Beij zijn verhaal. ‘Bij een 
goede dekking zijn 50 tot 70 AED’s 
nodig in de hele gemeente, waar-
van er nu 31 zijn aangemeld’. Leo 
Lancker vult aan: Hollandsche Ra-
ding heeft de beschikking over één 
AED aan het Dorpshuis en één bij 
de Egelshoek.’In de toekomst komt 
nog een AED bij Onvergetelijk Le-
ven aan de Tolakkerweg en wij zijn 

in gesprek met Moeke, om haar 
AED naar buiten te brengen’. Eén 
van de aanwezigen geeft aan dat 
natuurcamping De Fazantenhof ook 
een AED heeft en dat zij graag wil 
overleggen hoe het gebruik ervan 
geoptimaliseerd kan worden. Uit 
onderzoek blijkt dat overlevenden, 
na gebruik van de AED, in 98% 
van de gevallen na 6 maanden zijn 
leven een “7” geeft,. Ongeveer 2% 
is na drie maanden een ‘kasplantje’. 
De Beij: ‘Wel moet nog steeds wor-
den gezegd dat veel slachtoffers het 
niet overleven’. 

Digitaal archief 
Historicus Anne Doedens vertelt 
enthousiast over de geschiedenis 
van gemeente De Bilt: ‘Binnen 
gemeente De Bilt heeft ook Hol-
landsche Rading haar eigen ge-
schiedenis. Om dit verleden aan de 
man te brengen, zijn wij gestart met 
“online museum De Bilt”, een digi-
taal archief met leuke weetjes over 
de directe omgeving. Wist je dat 
11.000 jaar geleden al mensen in 
het gebied, dat wij heden gemeente 
De Bilt noemen, woonden? En dat 
Bilthoven vroeger bestond uit den-
nen en stuifduinen? De naam Hol-
landsche Rading “grens met Hol-
land” betekent? Opnamen voor 
Swiebertje plaatsvonden in Hol-
landsche Rading, waar hij op het 
laantje van Schepersveld zijn laat-
ste woorden in de serie sprak: “Tot 
kijk Saartje, ik ga naar Amerika”?’ 
Meer weten over uw directe omge-
ving: www.onlinemusumdebilt.nl 

Kijk voor het hele programma, in het hart van de krant

Oranjekrant

-  Wilt u weten wat Zorgvilla Steinenburgh 
kan betekenen in de zorg voor uw 
dementerende naaste?

-  Bent u nieuwsgierig hoe het is om te 
werken in Zorgvilla Steinenburgh?

-  Kent u anderen, die interesse hebben? 
Geeft u het dan door?

Meer informatie?
Bezoek onze website www.claris-zorggroep.nl

Bel ons: 030-2004950
Adres: Utrechtseweg 370, 3731 GE De Bilt

Open dag Zorgvilla Steinenburgh
Zaterdag 13 april van 13.00-16.00 uur
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

07/04 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/04 • 09.30u - Drs. Joh. Van Eijsden 
07/04 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
07/04 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

07/04 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
07/04 • 10.30u - Voorgangers 

de heer M.Meijer en mevr. J. Noten 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

07/04 • 10.15u - drs. G. Hagens
07/04 • 16.30u - ds. J.B. Wilmink 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

07/04 • 10.00u - Ds. C. Hendriks
07/04 • 19.00u - Ds. H. de Leede

Oosterlichtkerk 
07/04 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
07/04 • 10.00u - Communieviering 

W. Sarot

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
07/04 • 10.00u - spreker Joop Koens

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
07/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

07/04 • 10.00u - Ds. A. den Hartog
07/04 • 18.30u - Kandidaat T.A. Bakker

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten in 

Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/04 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
07/04 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
07/04 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
07/04 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
07/04 • 10.30 u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/04 • 10.00u - de heer J. Veldtrop
07/04 • 18.30u - Drs. A. ten Napel

PKN - Herv. Kerk
07/04 • 10.00u - Dhr. A. Verstoep, 

Gastendienst
07/04 • 18.30u - Ds. P. Baas
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Opbrengst collecte

Tijdens de collecte van 18 tot 
en met 23 maart in Westbroek 
is € 1021,91 opgehaald. Met 
deze donaties kunnen onderzoe-
ken worden gefinancierd die de 
oorzaak van reuma kunnen ach-
terhalen en verbeteringen in de 
behandelingen kunnen realiseren. 
Dit helpt het leven van 2 miljoen 
Nederlanders te verbeteren.

Filmcafé toont ‘Fennameen’

Woensdag 3 april draait om 19.30 
uur in Theater Het Lichtruim de 
ontroerende, vrolijke en bijzon-
dere film ‘Fennameen’. Een com-
plete avond uit voor iedereen die 
zorg geeft of zorg ontvangt. Na 
afloop van de film is er gele-
genheid om in gesprek te gaan 
met Fenna en René, de hoofd-
personen uit deze documentaire 
en met Babette Bürgi, regisseur 
en filmmaker. De film is niet 
alleen voor mantelzorgers maar 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in zorgen voor iemand met een 
beperking en in positief en gezond 
ouder worden. Toegang is gratis, 
reserveren kan via mantelzorg@
mensdebilt.nl of tel. 030 7271556

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 5 april om 19.30 uur 
wordt er in de in de zaal naast de 
ontmoetingsruimte van Dijckstate 
(Maertensplein Maartensdijk) een 
ontmoetingsdienst gehouden. Sta-
giaire Thirza van der Neut is de 
voorganger in deze dienst. Na 
afloop is er nog gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken. Wilt 
u deze dienst bijwonen en wilt u 
opgehaald of thuisgebracht wor-
den; neem dan contact op met Jan 
Grootendorst (tel.0346 212904).

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 5 april wordt er gekla-
verjast in de kantine van SVM aan 
de Dierenriem in Maartensdijk. De 
aanvang is om 20.00 uur en mee-
doen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 per stuk zijn er 
loten te koop. Voor aanmelden: tel. 
0346 212366 of 06 51832063.

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 6 april vanaf 14.00 uur met 
de gids van Staatsbosbeheer door 

de Molenpolder en geniet van de 
rust en de stilte van de natuur. Met 
een fluisterboot ontdek je de rijke 
historie van dit oude veengebied 
en onderweg loop je een stukje 
op het “drijvend land”. Voor meer 
informatie en het boeken van een 
vaartocht: www.staatsbosbeheer.
nl/activiteiten.

Jong pianotalent in Bilthoven

De talentvolle pianist Nikola 
Meeuwsen (16) speelt in Bilthoven 
het romantische Pianoconcert van 
Grieg met het Zeister Philharmo-
nisch Orkest o.l.v. Johan Olof. Het 
orkest speelt daarnaast nog twee 
andere werken: de 8e Symfonie 
van Dvorák en Mozarts Ouver-
ture La Clemenza di Tito. Nikola 
kreeg onlangs de Concertgebouw 
Young Talent Award 2019 toege-
kend. Zondag 7 april, 15.00 uur, 
Oosterlichtkerk, 1e Brandenbur-
gerweg 34. Kaarten viawww.zpho.
nl of aan de zaal. Tot 18 jaar gratis.

Wandelen over Houdringe

Utrechts Landschap organiseert 
op zondag 7 april een wandel-
excursie over Landgoed Houd-
ringe. Houdringe bestaat voorna-
melijk uit bos en open grasland. 
Er staan dikke eiken en beuken 
met een doorsnede van meer dan 
een meter. Deze bomen zijn ruim 
225 haar oud. Rondom het huis is 
de tuin deels in de Engelse land-
schapstijl en deels in de Franse 
barokstijl aangelegd. Start van-
uit Paviljoen Beerschoten (Holle 
Bilt 6, De Bilt. De wandeling 
duurt anderhalf tot twee uur. Ver-
trektijd 14.00 uur. Vooraf aan-
melden kan op de website van 
Utrechts Landschap. Deelname 
is gratis.

Gastendienst in de  
Hervormde Kerk 

De Hervormde Gemeente West-
broek e.o. organiseert op 7 april 
een gastendienst waarin nieuw-
komers kennis kunnen maken 
met de kerk. Bij de ingang ont-
vang je een boekje waarin dui-
delijk staat aangegeven hoe de 
kerkdienst verloopt. Na de dienst 
is er gelegenheid om met kerk-
gangers of de missionair werker 
in gesprek te gaan. De kerkdienst 
begint om 10.00 uur en wordt 
gehouden in de Hervormde Kerk 
aan de Kerkdijk 12 te Westbroek.

Bijeenkomst

Zondag 7 april is er in het scou-
tingsgebouw (Dierenriem 10) in 
Maartensdijk om 16.00 uur een 
bijeenkomst waar eten, vieren en 
geloven centraal staan. Gestart 
wordt met koffie of thee. Na 
afloop is er een gratis warme 
maaltijd. Info www.pionieren-
maartensdijk.nl.

Wandelen over Houdringe

Utrechts Landschap organiseert 
op zondag 7 april een wandel-
excursie over Landgoed Houd-
ringe. Houdringe bestaat voorna-
melijk uit bos en open grasland. 
Er staan dikke eiken en beuken 
met een doorsnede van meer dan 
een meter. Deze bomen zijn ruim 
225 haar oud. Rondom het huis is 
de tuin deels in de Engelse land-
schapstijl en deels in de Franse 
barokstijl aangelegd. Start van-
uit Paviljoen Beerschoten (Holle 
Bilt 6, De Bilt. De wandeling 
duurt anderhalf tot twee uur. Ver-
trektijd 14.00 uur. Vooraf aan-
melden kan op de website van 
Utrechts Landschap. Deelname 
is gratis.

Muziek in Schutsmantel

Op zondag 7 april geeft het ensem-
ble Erwin Rommert Weerstra een 
concert in zorgcentrum Schuts-

mantel. Het concert begint om 
15.00 uur. Adres: Gregoriuslaan 
35, Bilthoven. Toegang is gratis. 

Lezing over  
De paarden van Hitler

Arthur Brand, de grootste kunst-
detective van Nederland, komt 
naar de Bilthovense Boekhandel 
voor een lezing over zijn boek 
De paarden van Hitler op dins-
dag 9 april om 20.00 uur. Graag 
vooraf aanmelden via info@ 
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 
030 2281014.

Berichten van de PCOB

Dinsdag 9 april wordt er een mid-
dag voor leden en belangstel-
lenden gehouden in de Ontmoe-
tingskerk (Julianalaan) in Maar-
tensdijk. Spreekster is schrijfster 
mevrouw Joke Verweerd en zij 
laat kijken ‘In de keuken van een 
schrijfster’. Een verhaal van her-
kenning, ernst en humor, vrolijk 
en leerzaam. Aanvang 14.30 uur. 
Op dinsdag 7 mei is de voor-
jaarsbustocht naar Andijk waar 
o.a. kennisgemaakt wordt met de 
komische schilderijen van Marius 
van Dokkum Het wordt een vro-
lijke tocht. Voor verdere inlichtin-
gen: Henny Ockhuijsen-Hus, tel. 
030 2202458.

Alzheimer Café

Op dinsdag 9 april is er een Alz-
heimer Café in het restaurant in 
woon- en zorgcentrum De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3 in Bilt-
hoven. Een Alzheimer Café is de 
benaming voor een laagdrempeli-
ge ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. Het thema van 
deze avond is ‘Rouw, verlies en 
regelzaken nemen bij dementie’. 
Natuurlijk is er ook ruimte voor 
uw persoonlijke verhalen en vra-
gen. Het programma begint om 
20.00 uur en de toegang is gratis. 
Voor meer (vervoers-)vragen Alida 
Melkert, tel.nr. 030-6562977. 
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Uit de gemeenteraad van 28 maart
Rekenkamer
Anouk van Aarsen (voorzitter), 
Sandra Gerssen–De Groot en Na-
omi Meys leggen de ambtsbelofte 
af en worden geïnstalleerd in de 
Rekenkamercommissie De Bilt 
voor een periode van 3 jaar. Een 
motie ingediend door Peter Schla-
milch (Forza De Bilt) met het ver-
zoek om uitstel van de installatie 
van de rekenkamercommissie krijgt 
geen steun van de overige fracties. 
Een motie van afkeuring eveneens 
ingediend door Forza De Bilt te-
gen burgemeester Potters over het 
niet toelaten van mondeling vragen 
krijgt alleen steun van Forza. Johan 
Slootweg (SGP) noemt de motie 
ongepast.

Bouwstenen
De raad stemde in met de voorge-
legde analyses als bouwstenen voor 
het op te stellen Ruimtelijk-Eco-
nomisch Programma (REP) U10. 
Tevens werd het Position Paper 
en de begeleidende zienswijzen-
brief als reactie daarop vastgesteld. 
Leontine Kok (VVD) diende zes 
amendementen in die na hoofdelij-
ke stemming allemaal werden aan-
genomen. Vijf door Forza De Bilt 
ingediende amendementen werden 
alle verworpen. Forza De Bilt stem-
de als enige tegen het voorstel.

Op 28 september 2017 stelde de 
raad de regionale ‘Ruimtelijk eco-
nomische koers U10 - Ontmoetings-
plaats voor Healthy Urban Living’ 
vast. Om tot een uitvoeringspro-
gramma te komen is onderzoek 
gedaan naar de realiseringsmo-
gelijkheden. Het onderzoek heeft 
analyses opgeleverd over de regi-
onale woningmarkt, de knooppunt-
ontwikkeling openbaar vervoer, de 
energiestrategie en de economie. De 
Bestuurstafels van de U10 hebben 
de analyses aan de U10-gemeenten 
voorgelegd met vraag om instem-
ming, met het gebruik van de rap-
porten als bouwstenen, voor het op 
te stellen Ruimtelijk-Economisch 
Programma (REP). Op 30 janu-
ari 2019 vond in het gemeentehuis 
van Zeist een bijeenkomst voor de 
raadsleden van de U10-gemeenten 
plaats over de bouwstenen voor het 
REP. Het college heeft samen met 
de raad vorm en inhoud gegeven 
tijdens een raadsavond op 22 janu-
ari 2019 en een bijeenkomst op 14 
februari 2019 van de gezamenlijke 
raadscommissies. Dat heeft geleid 
tot het Position Paper en begelei-
dende zienswijzenbrief. Leontine 

Kok: ‘Het Position Paper heeft als 
enige doel de gemeente goed op de 
radar te krijgen bij de verschillende 
regionale Bestuurstafels.’

Fracties
De fracties gaan vervolgens in op 
de verschillende thema’s van het 
REP. Daarbij werd voor het eerst 
de samenwerking in het Lokaal So-
ciaal Verbond (LSV) van Christen-
Unie, Fractie Brouwer, PvdA en SP 
zichtbaar. De LSV had de behande-
ling van de verschillende analyses 
over de vier partijen verdeeld. Er is 
lof voor VVD-fractievoorzitter Le-
ontine Kok voor het initiatief om de 
amendementen op te stellen. Pim 
van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
stelt dat de vier kernthema’s in het 
Position Paper elkaar versterken 
en elkaar verzwakken. ‘Meer werk 
leidt tot meer mensen, meer huizen, 
meer wegen, meer verstopping, 
meer energiegebruik, meer fijnstof 
en tot een grotere duurzaamheids-
opgave.’ Burgemeester Potters en 
wethouder Landwehr gaan ver-
volgens in op de bijdragen van de 
fracties.

Subsidiebeleid
De raad stelde de ‘Nota Subsidie-
beleid gemeente De Bilt 2019’ vast 
alsmede de ‘Algemene Subsidie-

verordening De Bilt 2019’. Uit-
gangspunt hiervoor was de ‘Start-
notitie subsidiebeleid’ die de raad 
op 30 november 2017 vaststelde. 
Doelstelling van de beleidsnota is 
het actualiseren en toekomstbe-
stendig maken en houden, van het 
gemeentelijk subsidiebeleid. Wet-
houder Dolf Smolenaers gaat in 
op ingediende amendementen en 
moties. Hij zegt Tender (een vorm 

van inschrijving) terughoudend te 
zullen inzetten, maar vindt het een 
zinvol instrument. Amendementen 
ingediend door Erik van Esterik 
(PvdA) worden na een toelichting 
van de portefeuillehouder ingetrok-
ken. Een motie waarin het college 
wordt opgeroepen de Fair Code 
Cultuur te hanteren als leidraad bij 
het maken van subsidieafspraken 
in de cultuursector, en te hanteren 
bij de projecten en activiteiten in 
de kunst- en cultuursector waarbij 
de gemeente zelf opdrachtgever 
is, wordt na hoofdelijke stemming 
aangenomen. Een motie van Forza 
De Bilt om de bezuiniging van ze-
ven procent op kleinere cultuurin-
stellingen vanaf 1 januari 2019 te-
rug te draaien, wordt na hoofdelijke 
stemming verworpen.    

Golfbaan
Het bestemmingsplan Golfbaan 
Ruijgenhoek wordt vastgesteld. 
Forza De Bilt stemt tegen het voor-
stel. In een amendement ingediend 
door Kristel Brekelmans (Forza De 
Bilt) vraagt zij om aan het ontwerp-
besluit de brede watergang van 35 
meter tussen woningen en golfbaan 
toe te voegen. Het amendement is 
verworpen. Een motie ingediend 
door Menno Boer (SP) wordt aan-
genomen. Hij vraagt het college er 
bij het waterschap op aan te drin-
gen de afspraken met de bewoners 
na te komen en indien nodig te be-
middelen tussen partijen. Wethou-
der André Landwehr stelt dat de 
gemeente geen zeggenschap heeft 
over het aanleggen van een water-
doorgang. ‘Dat gaat via het Hoog-
heemraadschap Stichtse Rijnlanden 
dat verantwoordelijk is voor het 
waterpeil.’

Moties
Een motie ingediend door Johan 
Slootweg (SGP) om de noodzaak 
van maatwerk voor woningbouw 
buiten de rode contouren in de 
kleine kernen bij Provinciale Sta-
ten en de te benoemen (in)forma-
teur onder de aandacht te brengen 
en aan de orde te laten komen in 
het formatieproces, wordt aange-
nomen. 

Een motie van Peter Schlamilch 
(Forza De Bilt) met het verzoek om 
vanaf het boekjaar 2018 alle frac-
tiedeclaraties en de bijbehorende 
facturen in het openbare Raadsin-
formatiesysteem te plaatsen, wordt 
raadsbreed aangenomen. 

Leden van de Rekenkamercommissie v.l.n.r. Naomi Meys, Sandra 
Gerssen–De Groot en Anouk van Aarsen (voorzitter).

Leontine Kok krijgt steun en lof voor door haar ingediende amendementen.

Forza De Bilt wist één motie aangenomen te krijgen en nog wel raadsbreed.

Chapeaupenning 
voor Pieter Kramers

door Henk van de Bunt

Locoburgemeester Dolf Smolenaers reikte tijdens het 
Korenfestival op 30 maart een chapeaupenning uit aan de 
heer Pieter Kramers in het HF Wittecentrum in De Bilt.

‘Muziek maken is voor iedereen, van elke leeftijd, niet in woorden uit 
te drukken en zingen helemaal, het fysieke, dat gevoel dat je samen die 
noten raakt, die energie laat loskomen, dat korte moment van geluk 
wat je af en toe samen meemaakt wanneer alles perfect samenvalt’, 
bijna lyrischer kon Smolenaers zijn ‘eigen’ muziekbetrokkenheid niet 
verwoorden. Hij ging daarbij terug naar zijn eerste herinneringen ‘Ik 
was een jongen van 16 en denk terug aan de spanning van een optreden, 
de gezelligheid in de kleedkamer, het fijne applaus, maar ook toch de 
lichte teleurstelling dat het er weer op zit’. Smoelenaers keek ook in de 
toekomst: ‘Zou het niet mooi zijn als wij over enkele jaren weer een 
kinder- of jongerenkoor mogen verwelkomen? Dat gaat gewoon gebeu-
ren, want zingen is helemaal in’. 

Motivatie
De heer Kramers heeft in 2000 het Schütz Projectkoor mede opgericht, 
en is sindsdien altijd de vaste dirigent geweest. Het koor bestaat uit on-
geveer 30 zangers. Dit koor is onder de heer Kramers zijn inspirerende 
leiding uitgegroeid tot een begrip in de gemeente De Bilt en omgeving. 
De heer Kramers heeft een enorm muzikaal inzicht en een groot reper-
toire kennis. Als dirigent/leider van een wisselende groep geoefende 
zangers gaat de heer Kramers altijd zeer zorgvuldig te werk. Hij weet 
altijd de juiste toon te vinden om het mooiste resultaat te bereiken. Be-
halve voor het Schütz Projectkoor heeft de heer Kramers zich altijd zeer 
actief, vaak initiërend ingezet voor diverse koren en ensembles in de 
gemeente De Bilt en omgeving, denk hierbij aan de Clarionettenkapel; 
kamerkoor Thaletas; Het Doorns Kamerkoor; RIVM Bedrijfskoor; mu-
ziekproducties voor Theater in ’t Groen, Stichting Kunstrijk en Stich-
ting Thuismuziek. 

Bilts Korenfestival.
De heer Kramers is de initiator geweest van het Bilts Korenfestival zo-
als wij dat nu nog kennen en waar elk twee jaar ongeveer 400 à 500 
mensen aan deelnemen dan wel als toehoorder aanwezig zijn. Toen 
destijds het RIVM een kunstencommissie in het leven riep om allerlei 
kunstvormen een podium te geven, werd de heer Kramers als deelne-
mer gevraagd om het muzikale aspect onder zijn hoede te nemen. De 
heer Kramers stelde voor een korenevenement in het leven te roepen. 
Vanuit zijn grote muzikale kennis, zijn ervaring als koordirigent, zijn 
vermogen om mensen te enthousiasmeren en een netwerk op te zetten, 
heeft de heer Kramers een telkens terugkerend festival georganiseerd, 
dat niet meer is weg te denken uit onze gemeente. Het festival kent geen 
competitie-element, het plezier van het zingen staat voorop. Dit maakt 
de deelname aan het festival laagdrempelig.

Bloemen voor Pieter Kramers.

Vervolg van pagina 3
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Er is weer 
Raapstelenstamppot

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Pasta
met warm gerookte zalm
en asperges

€ 1,49
100 gram 

Kapucijnersschotel
€ 1,25
100 gram 

Witlof-ham-kaas 
schotel

€ 1,25
100 gram 

Alle Lasagnes
€ 1,25
100 gram 

Vers gesneden 
Bietjes

€ 0,99
400 gram 

Sap... sap... sap... 
Perssinaasappels

€ 1,99
Zak 2 kilo 

Vers gewassen
Hollandse Spinazie
zak 300 gram € 0,99

Vers gesneden 
Meloenmix 
Megabak
à 500 gram € 2,99

Alle soorten 'onbespoten'
Tomaatjes
(40 soorten)
500 gram € 1,99

Grote Hollandse 

Komkommers
2 voor € 0,99

Desem Landbrood
Nu € 1,99

Onze bekende 
Kaasbol
Nu € 2,99

Nieuw
Pecan-Caramel
 Taart
Nu € 9,95
Kokosmakronen
Per zak € 3,49

Dagelijks vers!
Van onze eigen teler:
Hollandse Asperges.

Gratis geschild!

Volop Hollandse primeurs, 
o.a. rabarber, aardbeien,
kasbonen, kasbloemkool,

en nog veel meer !

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 april
t/m woensdag 10 april

VOORDEEL HELE WEEK

Slavinken

Verse kiprollade 

500
GRAM 5.50

1
KILO 12.50

500
GRAM 5.99Schnitzels 

naturel of gepaneerd 

500
GRAM 6.98Magere runderlapjes

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Bieslookpaté
Ei-zalm salade

Gebraden rosbief
Zeeuws spek
Gegrilde kiprollade 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

SHOARMA
1

KILO 8.98

4
VOOR 5.-

Lekker voor het weekend!

Kipdijfilet
boerderijkip

BESTE BOERENKAAS 
VAN NEDERLAND 

500
GRAM 7.50 

Tijdelijk verkrijgbaar! Noten & pinda's

250
GRAM 3.98

250
GRAM 4.98

PINDA-ROZIJNENMIX 

DJAKARTA MIX

Kipschnitzels, runderschnitzels,
gehaktschnitzels

5 HALEN= 4 BETALEN

2
VOOR 6.-

2
VOOR 7.-

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN
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Plaatsgenoten - De overlevenden (II)
door Bernard Schut

Vooruitlopend op de mei-herdenking van 2019 zal in De Vierklank maandelijks een bijdrage 
staan over vier plaatsgenoten, die tijdens de oorlog verzet pleegden, door verraad werden 
gepakt en naar een concentratiekamp gedeporteerd. Hoe overleefden ze Natzweiler, het 

concentratiekamp waarin ze alle vier uiteindelijk terecht kwamen?

De wegen scheiden
In september 1944 werd het con-
centratiekamp Natzweiler geëvacu-
eerd vanwege de nadering van de 
geallieerden. Boellaard, Reijntjes 
en Brugsma werden naar Dachau 
getransporteerd, Velo Bierman pas-
seerde Dachau en kwam in KZ Grö-
ditz terecht, in de buurt van Dres-
den. Dachau (bij München gelegen) 
betekende voor de gevangenen een 
lichte verbetering van de leefom-
standigheden. Gröditz niet. Velo 
Bierman schrijft daarover in de dag-
boekjes die hij heimelijk bijhield en 
mee wist te smokkelen:
‘Ik kan in een woord zeggen slecht. 
Zo slecht zoals het dan ook nog ner-
gens was. Alzoo de reis op zichzelve 
ging vrij goed. Eenmaal te Gröditz 
waren we overgeleverd aan de dui-
vel zelf. Zo een commandant dat 
zo’n beestachtige praktijken had, 
men in zijn leven niet gezien. (in ’t 
revier zelve kregen de zieken geen 
eten. Zij die ook weer beter werden, 
zijn dan ook verrekt van de honger. 
Met 39 graden koorts werden ze 
weder naar de fabriek geslagen. De 
meeste zijn dan voor de trap of op de 
trappen dood gebleven. Dit maakte 
eigenhandig de commandant. Er 

waren zelfs gevallen van typhus die 
weer normaal door moesten werken, 
tezamen met de civilisten. Dit alles 
heeft de leiding dezer fabriek toe-
gelaten. 8 Maanden zonder dekens, 
zonder strozak, alleen ziek en lui-
zen, en honger.)

Dachau
Het beste verslag over Dachau dat ik 
gelezen heb is van de Nederlandse 
schrijver Nico Rost, ‘Goethe in Da-
chau’. Rost was een communist en 
daardoor is zijn werk in Nederland re-
latief onbekend gebleven, ‘een voet-
noot in de literatuurgeschiedenis’. 
Communisten waren niet welkom in 
naoorlogs Nederland. Bij Boellaard 
en Reijntjes speelde dat overigens 
geen rol. In totaal hebben in Dachau 
ca 2000 Nederlanders gevangen ge-
zeten, bekende -Ed Hoornik o.a.- en 
onbekende, joodse en niet-joodse, 
vaak verzetsmensen. Dachau was 
een groot concentratiekamp. Op 29 
april 1945, de dag dat Dachau bevrijd 
werd waren er nog 836 Nederlanders 
aanwezig in het kamp volgens de 
kampadministratie. Uit wraak voor 
wat ze aantroffen in het kamp richt-
ten de Amerikanen een bloedbad aan 
onder de kampbewakers.

De weg naar huis
Je hebt een of twee concentratie-
kampen overleefd, je zit in Dachau 
bij München of nog verder oostelijk 
zoals Velo Bierman, maar hoe kom 
je dan thuis? Het noorden van Ne-
derland werd pas op 5 mei bevrijd. 
En daarna was de chaos zo groot 
dat niemand aandacht had voor zo 
juist eveneens bevrijde concentratie-
kampgevangenen.
De Nederlanders in Dachau werden 
ongeduldig. Op 9 mei liep Floris Ba-
kels de poort uit. Hij slaagde erin om 
op 22 mei Nederland ziek te berei-
ken. Op 11 mei zag Boellaard kans 
om mee te rijden naar Nederland 
om daar een transport te regelen. 
Hij kreeg hulp van prins Bernhard 

maar pas op 27 mei vertrok hij uit 
Dachau met de nog achtergebleven 
Nederlanders. Al eerder lukte het 
Brugsma. Samen met 17 anderen 
werd een bus georganiseerd. Zij 
vertrokken op 17 mei. Een week 
later arriveerden ze in Nederland, 
werden tegengehouden aan de grens 
-geen geldige papieren- en vervol-
gens in quarantaine geplaatst. Dat 
was teveel gevraagd. Een voor een 
ontsnapten ze. Op 25 mei maakte 
Trouw melding van hun behouden 
terugkeer. Over de ‘bus uit Dachau’ 
is later een boek verschenen.

Terugkomst
Ontroerend vind ik nog steeds de be-
schrijving van de terugkomst thuis 
van Pim Boellaard: ‘Over bekende 
wegen. Weinig oorlogsschade. Ik 
zie mijn huis. En het rieten dak. Dus 
geen bom. De grote batterijhond 
springt uit het huis. Als de hond 
leeft, leven er mensen. Tonia komt 
naar buiten. Ik kus haar. ’Zeg vlug. 
Wie zijn er dood?’ ‘Er is niemand 
dood, ja toch, oude oma is in febru-
ari gestorven.’ ‘Waar is mevrouw?’ 
‘Die eet aardappelen met Willem 
bij meneer Van der Borch.’ Ik op 
de merrie naar Oostbroek. Sta ach-
ter de hoge French windows buiten. 
Zie binnen lange tafel, veel mensen, 
herken An en Willem. Kan slechts 
zwijgend salueren. ‘Daar is t’ ie’, 
roept Willem.” (geciteerd door Jo-
lande Withuis in haar biografie van 
Pim Boellaard, pag. 190).

Dodenmarsen
Zoals ik hierboven vermeldde kwam 
Velo Bierman in Gröditz bij Dresden 
terecht. Gröditz werd niet bevrijd 
door de Russen of Amerikanen maar 
ontruimd door de Duitsers: om aan 
de geallieerden te ontkomen werden 
de KZ-gevangenen kriskras door 
Oost-Duitsland gevoerd. Hoopten 
de Duitsers met deze beruchte ‘do-
denmarsen’ de sporen van de con-
centratiekampen uit te wissen? Velo 

Vragenhalfuur 
uit de raad van 28 maart

door Guus Geebel

Erik van Esterik (PvdA) constateert dat het college besloten heeft een 
contract aan te gaan met de Dierenambulance Utrecht en tot subsidiever-
strekking over te gaan voor hun werkzaamheden. De PvdA diende hier 
op 3 november 2016 een motie over in, maar die is toen verworpen. Van 
Esterik vraagt opheldering. Wethouder Anne Brommersma: ‘Bij de be-
zuinigingen in 2010 is gekozen om de dierenambulance niet meer te sub-
sidiëren, met het idee dat we het zelf zouden doen. De dierenambulance 
is toen wel in de gemeente blijven rijden, maar de laatste jaren is daarmee 
gestopt en kwamen de werkzaamheden terecht bij ons wijkserviceteam, 
dat daar niet op is toegerust. We hebben daarom afspraken gemaakt met 
de Dierenambulance Utrecht. Het is geen subsidie, maar een opdracht-
relatie.’ De 7500 euro op jaarbasis die daarvoor nodig is komt uit het 
grondbudget.

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt vragen over de hoogte van te bou-
wen flatgebouwen in het Nobelkwartier De Bilt. Wethouder Dolf Smole-
naers stelt dat met de vragen selectief geciteerd wordt uit de commissie-
vergadering. ‘Wat ik namelijk toen ook gezegd heb was dat die tekening 
alleen een schets was en dat de participatie nog in volle gang is en dat 
veranderingen nog mogelijk zijn.’ Smolenaers stelt dat de raad heeft vast-
gesteld wat het college uitvoert. 

Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt vragen over het gebruik van 
verontreinigde grond voor het talud van de  A27 door Rijkswaterstaat 
(RWS), mogelijk in relatie met de geconstateerde miljoenenfraude bij 
RWS. Wethouder André Landwehr zegt dat de vragen eigenlijk door 
RWS beantwoord zou moeten worden. ‘Die is daarvoor verantwoordelijk 
en kan zeggen waar de grond vandaan komt. Met de bestrijding gaat het 
goed, waarbij we hulp krijgen van mevrouw Copijn.’      
. 
Menno Boer (SP) wil informatie over de aanvraag van een vergunning 
voor het afwijken van het bestemmingsplan door de Stichting Antonie 
van Leeuwenhoek-terrein. Burgemeester Sjoerd Potters deelt mee dat het 
gaat over een evenement van beperkte duur van Theater in ‘t Groen op 
het RIVM-terrein. ‘Het is niet spannend, maar wel iets waar we goed naar 
moeten kijken.’

Wethouder Landwehr beantwoordt vragen van Krischan Hagedoorn 
(PvdA) over een brief betreffende het definitief ontwerp herinrichting 
Vinkenplein. In deze brief constateert het college dat de kosten voor het 
plan hoger zijn dan het budget dat voor de herinrichting is geraamd en de 
verwachting is dat de kosten gedekt kunnen worden binnen de verlies-
voorziening van 6.900.000 euro. De wethouder zegt dat de grondexploi-
taties jaarlijks geactualiseerd worden. De verwachting is nu gebaseerd 
op een ambtelijke inschatting waarbij gekeken is naar de huidige stand 
van zaken in de markt. Het risico is dat de opbrengsten van de verkoop 
van de locaties die nog ontwikkeld 
moeten worden afhankelijk zijn van 
de ontwikkelingen in de markt. De 
precieze cijfers komen bij de actua-
lisatie van de grondexploitatie bij de 
Jaarrekening. ‘Mocht dit risico daad-
werkelijk gaan optreden dan komen 
we met een voorstel in de raad.’  

Werner de Groot (CDA) wil weten of 
het college de boscompensatie voor 
de verbreding A27 voor elkaar heeft 
gekregen en waar dit heeft plaats-
gevonden. Wethouder Landwehr 
zegt dat met de compensatie gevolg 
wordt gegeven aan de wens van het 
college. Hij wijst erop dat RWS hier-
bij het voortouw heeft maar dat het 
er goed uitziet.

Velo  Bierman werd door de Russen 
bevrijd. (foto Historiek.net - online 
geschiedenismagazine)

86

Monumenten in De Bilt

MONUMENTEN IN DE BILT 

Villa Kloosterend.

Pim Boellaard woonde in villa Kloosterend in De Bilt. De familie Boellaard 
betrok de woning in 1938, Boellaard woonde er tot zijn overlijden op 27 
januari 2001.               (foto Historische Kring De Bilt)

Op uitnodiging van Johan 
Slootweg (SGP) woonde Teunis-
Jan van Asselt uit Maartensdijk 
de raadsvergadering bij.

advertentie

Bierman beschrijft in zijn dagboek-
jes gedetailleerd de gruwelijke en 
mensonterende tocht die hij moest 
maken. Uiteindelijk werd hij door 
de Russen bevrijd. En pas maanden 
later slaagde ook hij erin om Neder-
land te bereiken. Op 24 augustus be-
reikt hij bij Arlon de grens Luxem-
burg-België. Het betekent tevens de 
laatste bladzijden uit zijn dagboek.

Veel werk tijdens NLdoet  
Ondanks de regen, werkten tijdens de landelijke NLdoet van het Oranje 
fonds op 16 maart toch ruim 20 vrijwilligers in het Van Boetzelaerpark 
in De Bilt. Net als verleden jaar was er een team van de firma Agterberg 
actief en een team van de Rotary. Het gevraagde aantal extra vrijwil-
ligers van 15 was al snel gehaald. Het plan was om het Van Boetzelae-
rpark klaar te maken voor de lente, bomen en struiken te snoeien en 
zwerfvuil uit plantvakken en uit de vijver en de singels te vissen. Dat 
is ruimschoots gelukt. Aan de zijde van de Kerklaan zijn veel bomen 
gesnoeid en bramen geruimd. Bij de vijver is een plantvak weer net-
jes geworden en de vijver is weer vrij van flesjes, blikjes et cetera. Er 
werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Wie ook eens wil komen 
helpen: de volgende werkochtend is op 13 april 2019 in het Van Boet-
zelaerpark. Zie www.vriendenboetzelaerpark.nl.         (Jan Kortekaas)
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Westerdorpsstraat 20, 3871AX
Hoevelaken, 033-2534601

Hessenweg 194D, 3731JN
De Bilt, 030-2074204
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WETERINGS WETERINGS
ELECTROWORLD.NL

ASUS
WIFI MESH-SYSTEEM
LYRA MINI WI-FI MESH SYSTEEM 3-PACK

65 INCH

MIELE
WASMACHINE 
WDB030 WCS

A+++

ENERGIE
7

KILO
B

DROGEN
1400
TOEREN

SAMSUNG
UHD TV UE55NU7091

65 INCH

A
ENERGIE

55"
DIAGONAAL

123,8
CM BREED

SMART
TV

 699,- 

549,-

150,-
KORTING

LYRA MINI WI-FI MESH SYSTEEM 3-PACKLYRA MINI WI-FI MESH SYSTEEM 3-PACK

BOSCH
STOFZUIGER 
BCS1ULTD

*Prijs is na 70 euro cashback via Bosch.nl.
U betaalt dus aan de kassa 469. De cashback 
loopt van 1-4-2019 t/m 16-06-2019

 269,- 

219,-

50,-
KORTING

 469- 

399,-

70,-*
CASHBACK

 899- 

799,-

100,-
KORTING

55
"

THUIS BEZORGD EN 
GEÏNSTALLEERD?

Vraag ons in de winkel naar de 
mogelijkheden. Wij geven u graag 
perfect advies. 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

Ook adverteren in De Vierklank? Dat kan! Mail naar: info@vierklank.nl of bel 0346 211992.

BOSSCHE BOLLEN
een heerlijke 
chocolade bol 
gevuld met 
slagroom

nu  € 1,75

PAAS SLOF
400 gram 
van € 5,25  
voor

€ 4,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Drukbezocht Korenfestival De Bilt
Zaterdag traden in de grote zaal van het H.F. Wittecentrum in De Bilt 10 koren op, waarvan 9 uit 

deze gemeente en het koor Kanon uit partnergemeente Mieścisko, Polen. Het festival werd geopend 
door wethouder Dolf Smolenaers. Wynanda Zeevaarder, zangdocent, verzorgde de 

presentatie en gaf een inleiding op de inbreng van de koren. Voor de 
Poolse gasten, waaronder de burgemeester, was er een tolk. 

Het spits werd afgebeten door Ludi 
Cantare, een vrouwenkoor met 27 
leden in verschillende stemgroepen. 
Zij brachten een programma met 
composities van o.a. S. Rachma-
ninov en Koosje Kiezebrink. Haar 
‘Liggen in de zon’, bracht de zaal in 
een verstilde sfeer. Het afsluitende 
Zuid-Afrikaanse Dubula, met haar 
bijzondere ritmiek, nodigde de zaal 
uit tot meebewegen. 
Het vrouwenkoor Cantuccini, met 
17 leden, bracht een gevarieerd pro-
gramma met composities van o.a. 
Toon Hermans en Bert Howard. Zijn 
compositie ‘Fly me to the Moon’ uit 
1963 bracht velen in een dromerige 
sfeer. Ook zij sloten af met een rit-
mische Zuid-Afrikaanse compositie.
Het 30 leden tellende gemengde 
koor Sparks of Joy uit Westbroek 
zong vooral bekende composities, 
o.a. van Paul McCartney. Het num-
mer California Dreaming, van The 
Mamas and the Papas bracht vele 

toehoorders in een nostalgische 
sfeer van de jaren 60 van de vorige 
eeuw. Ook de Pastorale, van Ram-
ses Shaffy en Liesbeth List riep die 
sfeer op.
Von Bilthoven, een gemengd a-
capella kwartet, zong composities 
van o.a. Burt Bacharach en Cornelis 
Vreeswijk. Een repertoire vooral in 
slow jazz en Nederfolk. Het Schütz 
Projectkoor,een gemengd koor met 
27 mannen en vrouwen, zong vooral 
klassieke composities van o.a. Char-
pentier, Haydn en Pizetty. Hier was 
goed te horen dat het koor uit geoe-
fende zangers bestaat.

Het koor Kanon uit Polen bracht een 
gevarieerd programma met Poolse 
liederen ter ere van de Poolse on-
afhankelijkheid met folkloristische 
melodieën. Sterk Spul, uit Maartens-
dijk, bracht lekkere meezingers en 
betrok de zaal nadrukkelijk in haar 
optreden. Valsch en Gemeen bracht 

een veelstemmig repertoire. Ook zij 
betrokken het publiek nadrukkelijk 
in hun uitvoering. 
8 Zonder, een geoefend koor, zon-
der dirigent, zong bekende nummers 
van o.a. de Beatles, Beach Boys, 
Allan Parson en de Beach Boys en 
Pink Floyd. Hun repertoire en uit-
voering ervan bracht de toehoor-
ders in extase. Als laatste bracht het 
mannenkoor Noot aan de Man, een 
repertoire met vooral klassiekers uit 
de popmuziek, zoals Elvis Presley, 
The Eagles, The Everly Brothers en 
Leonard Cohen. 
Daarna was er een muzikale finale. 
De zaal werd hierin uitgenodigd om 
staand een Nederlandse composi-
tie te zingen op een bekende klank. 
Hieraan werd met enthousiasme ge-
hoor gegeven. Als slot gaf Louise 
Janssen, mede namens José Schol-
ten en Wynanda Zeevaarder opbou-
wende adviezen aan de koren. 
            (Frans Poot)

Sterk Spul betrok de zaal duidelijk bij hun optreden.

Rembrandt komt tot leven 
in Bilthoven

‘Rembrandt is zo diep mysterieus dat hij dingen zegt waarvoor geen woorden in welke taal dan 
ook zijn.’ Deze woorden sprak de schilder Vincent van Gogh over zijn beroemde voorganger, 

de grote Rembrandt van Rijn wiens 350e sterfdag dit jaar herdacht wordt.

In een boeiende lezing vertelde de 
Poolse kunsthistoricus Krzysztof 
Dobrowolski afgelopen zondag-
avond in Bilthoven over leven, 
werk, stijl en schildertechnieken 
van de grote meester, ondersteund 
door lichtbeelden van etsen en 
vooral schilderijen, zoals De 
Nachtwacht en het prachtige Jood-
se Bruidje.

Vooral Rembrandts derde grote 
periode werd behandeld, waarin 
de kunstenaar een wat grovere 
stijl ging hanteren, misschien om 
commercieel een unieke positie 
in te nemen, zoals de spreker sug-
gereerde, maar waarschijnlijker 
omdat zijn diepe kunstenaarschap 
hem dat verplichtte. Na een leven 
lang portretten schilderen laaide 

het innerlijke vuur plotseling op 
en moest Rembrandts enorme pas-
sie met grote klodders het doek op: 
een ware kunstenaar kiest namelijk 

nooit voor het geld, maar uitein-
delijk voor de waarheid van zijn 
boodschap. Net als Van Gogh.
                 (Peter Schlamilch) 

Kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski vertelt over Rembrandt.

Mirjam de Blécourt, 
voorvechtster van gelijkheid

Mirjam de Blécourt, veelvuldig 
uitgeroepen tot beste arbeidsrecht-
advocaat van Europa, was afgelo-
pen zaterdagmiddag te gast in de 
Bilthovense Boekhandel, alwaar zij 
haar biografie ‘Vrijgevochten’ pre-
senteerde, een ‘inspirerend verhaal 
voor iedereen die de top wil berei-
ken’.
De geboren Bilthovense is gelijk-
tijdig topadvocaat en moeder, en 
houdt zich in die dubbelrol, naar 
eigen zeggen, ‘goed staande op de 
Zuidas’. Ze zet zich al jaren in voor 
diversiteit en gelijke behandeling 
van vrouwen, want ‘mannen kiezen 
in sollicitaties toch liever mannen’. 
Ze liet zich ontvallen vroeger ook 

vaak voor vrouwen te kiezen, om 
‘tegenwicht te bieden’, maar ver-
anderde dat toen ze zich realiseerde 
dat ze daarmee dezelfde patronen 
voortzette die ze van anderen ver-

wierp. Kortom: een frappante inkijk 
in de wereld van het grote geld, de 
grote belangen en, door haar huidi-
ge senaatskandidatuur, ook de grote 
politiek.            (Peter Schlamilch)

Een stralende Mirjam de Blécourt (midden), naast haar coauteur Emma 
Posma.

Samen muziek maken 
is leuker

Samuze, een amateurorkest in Bilthoven, bestaat uit zo’n 25 enthousi-
aste muzikanten met vaste dirigente is Noortje Braat. Er worden licht 
klassieke stukken en ook modernere gespeeld.

Op zaterdag 6 en 20 april organiseert Samuze muziekdagen voor ieder-
een die een instrument bespeelt en graag met anderen muziek maakt. 
Onder leiding van gastdirigent Reinout Godschalk worden drie ouver-
tures geoefend: Die Zauberflöte van Mozart, Egmont van Beethoven en 
Il barbiere di Siviglia van Rossini. Aanmelden voor deze dagen in de 
Woudkapel in Bilthoven, Beethovenlaan 21 kan nog. Voor meer info 
kijk op www.samuze.nl.

Open avond
De open avond wordt gehouden op woensdag 8 mei vanaf 20.00 uur en 
staat open voor iedereen die onze slogan onderschrijft ‘Samen muziek 
maken is leuker’. Ook hiervoor kun je je aanmelden (zie de website) en 
krijg je de muziek thuis gemaild. Natuurlijk kun je ook alleen komen 
luisteren of het voor jou een geschikte activiteit is.       (Koos Bogerman)

Schilderijententoonstelling

De schilderijententoonstelling over landgoed Sandwijck (De Bilt) werd 
druk bezocht. Afgelopen weekend kwamen ruim 200 bezoekers op het 
werk van Abe Postema af.      [HvdB]

Historisch theater
HiStories heet het festival dat op 13 en 14 april in De Bilt en Bilthoven 
wordt gehouden. De geschiedenis van vijf historische locaties staat dan 
centraal tijdens korte theaterproducties. 

Bezoekers kunnen deze zien tijdens hun ronde langs deze historische 
plekken. De verhalen van KNMI, van de Brandweerkazerne, van Houd-
ringe, van de Bunker, waar Garage de Bilt omheen is gebouwd of van 
de Orangerie Sluishoef worden muzikaal, beelden en theatraal verteld. 
Zo zullen theatergroep Demasqué uit Zeist en het Biltse koor Valsch en 
Gemeen samen het verhaal vertolken van de opkomst en de val van de 
Inventumfabriek, die eerder tegenover de Brandweerkazerne in Bilt-
hoven huisde. De regisseurs Ronald de Bruin, Marleen van Dalen en 
Machteld van der Putte hebben liederen en teksten geschreven geba-
seerd op dit verhaal van de opkomst en de val van de Inventumfabriek. 
Kaarten en andere info te vinden op www.hetweeshuisvandekunst.nl/
agenda
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Geen woorden
maar zaden

Geldig t/m dinsdag 9 april

... onze versie van dit roemruchte Rotterdamse lied is zeer 
actueel, want nu de lente is uitgebroken gaat het hele tuinlegioen 
weer aan de slag met sier- en moestuin. Wij hebben ons goed 
voorbereid met een enorme collectie zaden. Allemaal toppers die 
liggen te popelen om sterspeler te worden bij u in de (moes)tuin.

Kleinbehuisd en tóch een tuin met de meter-moestuinbak. 
Let extra op onze aanmoedigingskorting:

Nú op álle zaden 
een kassa-
korting van 25%

    Een moestuin voor íedereen

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • www.vaarderhoogt.nl • ook zondagmiddags open tot 17.00 u.

25%
Ook kassakorting op zaai- 
en stekgrond

van 24,95

voor........ 12,95

Verkoopdag Warm Hart 
in Dijckstate 

De vrijwilligers van de stichting Warm Hart hadden zich weer volop in-
gespannen om de verkoopdag tot een succes te maken. De Maartens-
dijkse en Biltse middenstand hebben Warm Hart met mooie artikelen 
ondersteund en er waren allerlei gebruiksartikelen te koop. 

In de ochtenduren mocht het evenement zich in de grootse belangstelling 
verheugen. Het mooie weer en andere activiteiten in de omgeving waren er 
de oorzaak van dat er wat minder aanloop was als andere jaren. Desalniet-
temin kwam de opbrengst van de verkoopdag uit rond de 600 euro. Een mooi 
bedrag dat onder andere wordt besteed aan de vakantieweek die in juni wordt 
georganiseerd. [KD]

Het Rad van 
Fortuin was 
een trekker 
en heeft mede 
voor deze op-
brengst ge-
zorgd.

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

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

KIPPENDIJ FILET
Uit onze poeliershoek: zonder been!
Wordt niet droog. Lekker voor al uw kipgerechten

500 gram 4,25

ITALIAANSE ROLLADE
Met o.a. varkensfilet, rucola, pesto, parmaham, salami
& kaas en dit alles hand geknoopt voor u!
ca. 40 tot 50 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,65

BLACK ANGUS RIBLAPJES
120 dagen graan gevoerd en heerlijk lang gerijpt! Dus
super smaakvol en smelt op de tong!!
ca. 1½ tot 2 uur sudderen 500 gram 7,95

KIPSCHNITSELS
Gesneden van pure kipfilet en gepaneerd of naturel. 
Lekker mals en mager en hoeft maar heel even 
gebakken te worden in ruim boter! 100 gram 1,25

VENKEL VERSE WORST
Op veler verzoek. Lekker gekruid & licht gezouten ; 
Net even anders, net even lekkerder!
ca. 12 - 15 min. zachtjes braden in ruim boter 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Zomertijdtip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 1 april t/m zaterdag 6 april. 

Zetfouten voorbehouden.

LAMS RIBKOTELETJES
Lekker gemarineerd. Om kort te bakken 100 gram 2,75
CHEESE BURGERS
100% rundvlees gevuld met kaas. Kort bakken 3 stuks 4,20

MINI KIPROLLADE
Van 100% kipdijvlees gemaakt;  lekker gekruid &
gezouten. Circa 150 gram per stuk
± 25 tot 30 min. op 150°C 100 gram 1,05

Wanneer je kleine, overzichtelijke grasperken moet maaien, is de 
geluidsarme STIHL elektrische grasmaaier RME 235 de juiste keuze. 
Deze machine met haar eenvoudige maar stevige constructie is een 

lichtgewicht waarmee je het gazon vlot kunt onderhouden.

Laat er geen gras over groeien

MODELLEN VORIG JAAR, EXTRA SCHERP GEPRIJSD. 
KOM SNEL KIJKEN IN ONZE SHOWROOM. OP=OP.

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47b • 3738 CA  Maartensdijk 

Tel. 0346-212602 • 06-83441153 
www.lmbvanginkel.nl

Huur gemakkelijk en snel een verticuteermachine, bel 0346-212602.

RME 235 Elektrische grasmaaier
Van € 169,- nu in de actie voor € 149,- incl. btw

Isolatie betaalt zich terug
Verduurzamen van het eigen huis hoeft geen geld te kosten: op 9 april organiseert 

energiecoöperatie BENG! de informatieavond Slimme fi nanciering in De Vierstee in 
Maartensdijk. Een interessante bijeenkomst voor bewoners in gemeente De Bilt die 

hun huis willen isoleren maar opzien tegen de kosten. Inloop vanaf 19.00 uur, 
start programma om 19.30 uur, Nachtegaallaan 30, 3738 EB Maartensdijk. 

Aanmelden via e-mail: info@beng2030.nl.

“De kosten gaan voor de baten uit”, zo luidt het 
spreekwoord. Energieambassadeurs Eize-Jan Bak-
ker en Pieter Nap onderzochten of het mogelijk is om 
een huis te verduurzamen zonder stijging van de vaste 
maandlasten. Daarvoor werden verschillende vormen 
van fi nanciering op een rijtje gezet. Het blijkt dan gun-
stig te zijn om een slecht geïsoleerd huis in één keer 
goed aan te pakken. Dan heb je gelijk het voordeel van 
de energiebesparing: maandelijkse lasten blijven gelijk 
of dalen zelfs.

Isoleren, isoleren, isoleren
Stijgende energielasten houden de gemoederen de 
laatste tijd fl ink bezig. Daarnaast gaan in de toekomst 
huizen van het aardgas af maar is het nog onzeker welk 
alternatief ervoor terugkomt.  “Laat je niet bang ma-
ken.” zegt Nap, “isolatie betaalt zich altijd terug. Er 
zijn aantrekkelijke regelingen waar huiseigenaren hun 
voordeel mee kunnen doen. Wij willen daar een realis-
tisch verhaal over vertellen.” 

Bijeenkomsten van BENG!
De avond over fi nanciering is er 
één uit de reeks van goed bezochte 
bijeenkomsten die BENG! deze 
winter organiseerde. BENG! is de 
energiecoöperatie voor en door in-
woners van gemeente De Bilt. De 
meer dan 350 leden van BENG! 
streven naar een energieneutrale 
gemeente: enerzijds energie be-
sparen en anderzijds lokale opwek 
van groene energie. 

Op 9 april is er ook een informa-
tieavond  Zonnepanelen bij één 
van de energieambassadeurs thuis. 
Op 8 mei houdt BENG! een spe-
ciale Warmtepompenavond met 
ervaringsdeskundigen uit de ge-
meente. Meer informatie op www.
beng2030.nl. Aanmelden via 
info@beng2030.nl.

Energieambassadeur Pieter Nap voor De Vierstee in Maartensdijk waar de 
bijeenkomst op 9 april wordt gehouden. 

Foto: Jenny Senhorst.
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Oranjekrant
Voorwoord voorzitter

Heeft u er ook weer net zo veel zin in als wij? We hopen het, want het bestuur en de 
vrijwilligers van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven zijn al weer een heel jaar lang bezig 

geweest om voor u en uw kinderen een leuk programma samen te stellen tijdens de 
feestweek rondom Koningsdag 2019. U komt toch ook naar de diverse activiteiten?

Het bestuur van het Oranjecomité 
is het afgelopen jaar met een aan-
tal nieuwe bestuurders aangevuld/
uitgebreid. En daar zijn we zeer blij 
mee. Nieuwe bestuurders brengen 
ook nieuwe ideëen met zich mee 
en die nieuwe ideëen hopen wij u 
op Koningsdag te kunnen presen-
teren.

Het nieuwe, uitgebreide bestuur 
is dan ook in de afgelopen maan-
den weer druk bezig geweest met 
de voorbereidingen van de ko-
mende feestweek. En met plezier 
presenteren we u hierbij het pro-
grammaoverzicht voor de dagen 
rondom KONINGSDAG, zaterdag 
27 april aanstaande.
Wij als bestuur hebben veel plezier 
beleefd aan de voorbereidingen; 
met die voorbereidingen zit het 
dan ook wel goed. Nu hopen we 
dat u veel plezier zult gaan beleven 
aan de diverse activiteiten en festi-
viteiten.
Deze Oranjekrant geeft u alle in-
formatie van deze festiviteiten van 
woensdag 24 april tot en met de 
verschillende evenementen op Ko-
ningsdag zelf, zaterdag 27 april.

Speciale aandacht vragen we u 
voor het Spellenfestival op het 
terrein van het Gemeentehuis op 
zaterdag de 27e april. Natuurlijk 
zijn er diverse luchtkussens voor 
de kinderen, rijdt het treintje weer 
rond en is er een heuse klimwand 
opgesteld, maar dit jaar zijn er 
ook diverse sport- en spelactivi-
teiten welke mede georganiseerd 
zijn door Stichting MENS. Tevens 
is er live-muziek aanwezig en zijn 
er dansoptredens. Voor de jeugd 
zijn er sport-demonstraties, waar 
je ook zelf aan mee mag doen, 
waaronder een BMX-demonstratie. 
Meer hierover leest u/lees je verder 
in deze krant.
Echter, dit zijn onderdelen voor het 
festival op zaterdag. We beginnen 
echter de feestweek op de woens-
dagavond er voor, namelijk op 
woensdag 24 april met de Feest-
avond.
De Feestavond voor donateurs en 
andere belangstellenden wordt 
gehouden op woensdag 24 april, 
in de Oosterlichtkerk (vh Opstan-
dingskerk) te Bilthoven. Het wordt 
een muzikale, leuke avond die u 
niet mag missen. Meldt u dan ook 

snel aan en kom gezellig naar deze 
Feestavond in de Oosterlichtkerk.  
Hoe u zich kunt aanmelden, staat 
in deze krant gemeld.
Op donderdagavond 25 april
wordt de welbekende Oranjebin-
go georganiseerd. Heeft u zin in 
gezelligheid en wilt u meedingen 
naar zeer mooie prijzen, dan moet 
u absoluut komen naar deze bingo 
die gehouden wordt in de Harmo-
nie, het gebouw van de KBH aan de 
Jasmijnstraat in De Bilt.
Maar... de echte feestdag is natuur-
lijk Koningsdag, die dit jaar valt op 
zaterdag de 27e april. Zoals elk jaar 
is er ‘s ochtends op de Hessenweg 
in De Bilt de Kindervrijmarkt. En ‘s 
middags is er op de velden voor 
het Gemeentehuis  van alles te 
doen: spelletjes voor de kinderen, 
diverse optredens en natuurlijk het 
welbekende paardenconcours (ge-
organiseerd door Stichting Paar-
denconcours).
Of kom gewoon voor de gezel-
ligheid op Koningsdag naar het 
Gemeentehuis toe. De plaatselijke 
horeca ondernemers onder de 
naam: de Local Heroes, verzorgen 
de totale catering en hebben op 

de velden bij het Gemeentehuis 
een heus horecaplein ingericht. 
Dus heeft u zin in een hapje en een 
drankje op Koningsdag, kom dan 
met z’n allen naar het terrein rond-
om het Gemeentehuis.
Het spreekt vanzelf dat de uitvoe-
ring van al deze festiviteiten de 
nodige � nanciën vraagt. We doen 
dan ook graag een beroep op u om 
uw feest geldelijk te ondersteunen 
door donateur van ons Oranjeco-
mité te worden. Voor slechts (mi-
nimaal) € 10,00 per jaar bent u al 
donateur en krijgt u korting op de 
verschillende activiteiten. Vul daar-

om de bon in deze Oranjekrant 
snel in vóór de Feestweek begint, 
dan kunt u dit jaar zelfs al pro� te-
ren van uw donateurschap.
Veel leesplezier met deze Oranje-
krant. Maar nog veel meer plezier 
bij het deelnemen aan de diverse 
activiteiten. We zien elkaar graag 
tijdens de Feestweek.

We wensen u allen een � jne Feest-
week toe.

Namens het bestuur van
Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven
Frans van Beek, voorzitter

Programmaoverzicht 2019
Woensdag 24 april
20.00 uur: Feestavond, Oosterlichtkerk

Donderdag 25 april
20.00 uur: Oranjebingo, gebouw De Harmonie

Zaterdag 27 april
08.00-08.05 uur: Klokken luiden Dorpskerk
07.00-12.00 uur: Kindervrijmarkt, Hessenweg
11.00-17.30 uur: Oranjeconcours, overveld Jagtlust
13.30-17.00 uur: Spellenfestival, gazon Jagtlust
17.30-21.00 uur: Afterparty met DJ, overveld Jagtlust 

Zaterdag 4 mei
19.45-20.05 uur: Herdenking Gevallenen/Stille Tocht

Zondag 5 mei
Geen activiteiten

Woensdag 24 april Feestavond
Oranjecomité organiseert feestavond voor alle inwoners.

Voor de pauze een optreden van 
het “Ritmeester-Veenzangers 
Mannenkoor” uit Veenendaal. 
Het koor bestaat uit ruim 80 leden 
en staat o.l.v. dirigent Jimco Zijl-
stra op de vleugel begeleid door 
de bekende pianist Jan Lenselink. 
Het koor heeft een breed reper-
toire van zowel klassiek als pop. 
Bekende popsongs zijn door diri-
gent Jimco Zijstra gearrangeerd 
voor een vierstemmige mannen-
koor bezetting.

Het programma na de pauze 
wordt verzorgd door het “Spaken-
burgs Visserskoor”. Voor de vaste 
bezoekers onder u geen onbe-
kende. Op veler verzoek komen ze 
nogmaals onze feestavond opluis-
teren met hun vrolijke zeemans- 
en vissersliederen. 
Het koor bestaat uit een 40-tal 
leden en wordt begeleid door 
een drietal muzikanten. Het koor 
heeft diverse cd’s uitgebracht met 
bekende zeemansliederen. Hun 

spreuk luidt: “Het is geen feest als 
het visserskoor niet is geweest.” 

Donateurs die vóór 10 april a.s. 
kaarten bestellen hebben recht, 
indien de donatie van 2019 is vol-
daan, op 2 toegangskaarten à 
€ 6,00 p.p. incl. ko�  e/thee/drank-
je/hapje. De toegangsprijs voor 
niet-donateurs bedraagt € 10,00
p.p. Bestelling kaarten: via aange-
hechte acceptgiro. U ontvangt uw 
kaart(en) uiterlijk één week voor 
de feestavond.

Vooraf vanaf 19.45 uur samenzang 
van Oudhollandse liederen met 
orgelbegeleiding van Maas J. van 
Apeldoorn.

Dankzij onze sponsors kunnen wij 
u deze avond aanbieden incl. een 
kopje ko�  e met een traktatie van 
Banketbakkerij Top’s Edelgebak
en in de pauze een drankje met 
een hartige snack van Zeevishan-

del de Botter en Kwaliteitsslage-
rij van Loo. 

Ter ondersteuning van het Oranje-
comité vindt er een verkoopactie 
plaats van tulpen in de pauze en 
aan het eind van de avond: 3 bos-
sen € 5,00; per bos € 2,00

Wilt u deze avond ook bezoe-
ken? Kaarten verkrijgbaar bij Jan 
Meeuwsen, Buys Ballotweg 32, 
3731 VJ De Bilt (030-2205086) of 
email: jan.meeuwsen@ziggo.nl

Locatie:
Oosterlichtkerk
1e Brandenburgerweg 34, 
3721 MJ  Bilthoven 
Kerk open:
19.15 uur 
Aanvang samenzang:
19.45 uur
Aanvang programma:
20.00 uur
Kaarten donateurs:
€ 6,00 (max. 2 per donateur) 
Overige kaarten:
€ 10,00 per stuk

Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor.

Shantykoor Spakenburgs Visserskoor.



Bilthoven

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Soestdijkseweg Zuid 267 // 3721 AE  Bilthoven // Tel. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl // www.houwingvanbeek.nl

Je notaris in 
de regio!

Route rondgang
Marchingband Koninklijke Biltse Harmonie

Start 9.30 uur: parkeerterrein Hessen Apotheek, Henr. v. Erpweg 2A, De Bilt

Route:  r.d. Henr. v. Erpweg r.a.; Akker l.a.; v. 
Hogendorpweg l.a.; grasveld Akker; 

10.00 uur:  Oranjeaubade Service� at Akker met 
ontvangst.

10.30 uur:  Akker� at l.a. via parkeerterrein l.a. Akker 
r.a.;  Mamuchetweg r.a.; Abt Ludolfweg 
l.a.; Thorbeckeweg r.a.; Henr. v. Erpweg 
r.a. Hessenweg

10.45 uur:  Rondgang over Kindervrijmarkt visa versa
11.10 uur:  Hessenweg l.a.;  Eurusweg r.a.; Buys 

Ballotweg l.a.; Cirrusweg r.a.; Aeolusweg 
l.a.; Zypherusweg r.d.; Kam. Onnesweg 
r.d. Verzorgingshuis Weltevreden. 

11.30 uur:  Oranjeaubade Verzorgingshuis 
Weltevreden met ontvangst.

12.00 uur: einde rondgang

Kindervrijmarkt Koningsdag
Van 07.00-12.00 uur Hessenweg. Het Oranjecomité organiseert i.s.m. 
Winkeliers-vereniging Hessenweg-Looijdijk voor kinderen t/m 12 jaar

op de Hessenweg een Kindervrijmarkt. 

Alleen op de Hessenweg vanaf de 
rotonde tot aan het Dr. Letteplein 
mag van de gemeente de Kinder-
vrijmarkt plaatsvinden. Vol is vol. De 
Kindervrijmarkt is alleen in te rijden 
vanaf het Dr. Letteplein met de auto 
tot 7.00 uur om uit te laden.

Tot 7.00 uur kunt de Hessenweg 
alleen via de uitgang bij de ro-
tonde Looijdijk/Hessenweg verla-
ten. Deze regels gelden ook als de 
kindervrijmarkt is afgelopen. Het 
Oranjecomité zal erop toezien dat 

de maximum leeftijd van 12 jaar 
van de deel-nemers niet wordt 
overschreden. Professionele ver-
koop is niet toegestaan. Kinderen 
en ouders wordt dringend ver-
zocht na a� oop van de vrijmarkt 
hun standplaats schoon achter te 
laten.

Tussen 10.45 en 11.15 uur zal de 
Marchingband van de Koninklijke 
Biltse Harmonie een muzikale 
rondgang over de Kindervrijmarkt 
verzorgen. 

Om doorgang te kunnen verlenen 
aan politie, ziekenwagen, brand-
weer enz. is het verboden een 
plaats op de rijbaan en de rotonde 
in te nemen. Alleen op de stoepen 
en de parkeervakken mag men 
spullen ter verkoop aanbieden. 
Het is verboden met levende have 
op de Kindervrijmarkt plaats te 
nemen.
De post van het Rode Kruis is ge-
vestigd in de voortuin van Hes-
senweg 212, herkenbaar aan de 
bekende Rode Kruisvlag.

Lunchroom Reeg sponsort de ca-
tering voor de verkeersregelaars. 
Maar ook bezoekers van de Kin-
dervrijmarkt zijn daar welkom voor 
een lekker kopje thee of ko�  e. 

De Hessenweg is ’s-morgens vanaf 
07.00-14.00 uur voor alle verkeer 
afgesloten en het is verboden uw 
auto op de Hessenweg en/of het 
Dr. Letteplein te parkeren.

Donderdag 25 april Oranjebingo
Voor het eerst sinds jaren op een andere locatie
i.v.m. met de verkoop van gebouw De Schakel. 

Gezellige bingoavond voor jong 
en oud. Per ronde zijn er 4 prijzen 
beschikbaar. Iedereen is van harte 
welkom om mee te spelen. Per 
ronde zijn er bijzonder mooie prij-
zen te winnen. 

De prijs van de bingokaarten is 
niet verhoogd maar de prijzen 
wel. 
De bingo wordt gehouden in 
gebouw De Harmonie, Jasmijn-
straat 6b, 3732EC, De Bilt.

Wilt u ook deze gezellige avond 
meemaken kom dan op 25 april 
naar De Harmonie. Er worden 8 
rondes gespeeld waaronder 2 

geldrondes. Prijs per bingokaart 
€ 0,50; geldrondes € 1,00. Ieder 
krijgt ruimschoots de tijd om de 
bingonummers aan te kruizen. De 
bingo duurt tot 22.30 uur. 

Roken tijdens de pauzes is alleen 
toegestaan buiten het gebouw 
en niet in de bingoruimte. De 
uitgebreide catering wordt ver-
zorgd door leden van de barcom-
missie van de Koninklijke Biltse 
Harmonie. 

Muzikale aubades Nederlands 
Brandweerorkest (vh VVBB)

Het Nederlands Brandweerorkest brengt een muzikale aubade bij: 
Verzorgingshuis “De Schutsmantel” van 10.30 tot 11.05 uur. Tevens 
bezoeken zij Service- en Verzorgings� at “Huize Het Oosten” van 
11.15 tot 12.00 uur.

Opening Koningsdag

Van 08.00 tot 08.05 uur luiden de klokken van o.a. de Dorpskerk
en overige klokken in de gemeente Koningsdag 2019 in.
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Rijn en Heuvelrug

Alle sponsors 
hartelijk dank 

voor uw bijdrage

Wekelijks huis-aan-huis in:

Bilthoven - De Bilt - Groenekan 
Hollandsche Rading - Lage Vuursche
Maartensdijk - Westbroek

Koningsdag 2019
Ook dit jaar wordt de catering verzorgd door:

The Local Heroes
Wat hebben wij voor u in petto:

• DJ van 17.30 tot 21.00 uur
• Lekker eten en drinken voor jong en oud

Voor meer info over deze dag en over

de Local Heroes
kijk dan op: www.localheroesdebilt.nl

The Local Heroes en het Oranjecomité
hopen weer op een grote opkomst.

Vrijwilligers gezocht
Het feest rondom Koningsdag is een feest voor en door de inwo-
ners van de gemeente De Bilt. Een dergelijke feest kan alleen maar 
met behulp van  vrijwilligers georganiseerd worden. Het Oranjeco-
mité zoekt voor direct vrijwilligers om op Koningsdag allerlei hand- 
en spandiensten te verrichten. Dat kan variëren van hulp bij het 
begeleiden van de spellen; luchtkussens; kassa’s en bij de opbouw 
van de spellen. U kunt zich ook opgeven voor een bepaald dagdeel. 

Wilt u ook graag dat het Koningsdagfeest volgend jaar georgani-
seerd kan worden, geef u dan op als vrijwilliger: 
info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl
Wij kijken uit naar uw aanmelding.

Spellenfestival Jagtlust
Ook dit jaar vindt het Spellenfestival weer plaats op het gazon van het Jagtlust.

Aanvang 13.30 uur - einde 17.00 uur. Er is een uiteenlopend aanbod dit jaar.

Voor de kleine kinderen is er naast het bekende bal-
lenbad en springkussen een knutselkraam en kan 
elk uur (14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur) meege-
danst worden met een dans geleid door dansdo-
centen van Kunstenhuis De Bilt-Zeist.

Voor de grotere kinderen zijn de bekende bungee 
trampoline, klimwand, stormbaan en obstakel-
baan weer aanwezig. Nieuw dit jaar: panna-voetbal, 
maak kennis met honkbal, rugby en bootcamp, kijk 
naar BMX-demo’s en � ets zelf een BMX-parcours. 
Ook volwassenen kunnen aan deze activiteiten deel-
nemen.

De leden van de Jeugdbrandweer Bilthoven verzor-
gen en begeleiden diverse waterspellen. 

Voor een hapje en een drankje kunt u terecht bij de 
lokale horeca “The Local Heroes”. Zij staan dit jaar 
midden op het veld met een uitgebreid terras te 

midden van het feestgedruis. Verkoop geschiedt 
d.m.v. muntjes die te koop zijn op het terrein.

Leden van de Melodie Percussiegroep Kon. Biltse 
Harmonie verzorgen op het podium bij het Horeca-
plein tussen 14.00-15.30 uur een afwisselend pro-
gramma. 

De entree, in combinatie met het Oranjeconcours, 
is € 5,00 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar en do-
nateurs van het Oranjecomité hebben gratis toe-
gang.

Voor deelname aan de spellen moet apart een 
polsbandje gekocht worden à € 2,00 per persoon. 
Deze zijn te koop in de partytent naast het bordes 
van het gemeentehuis. De polsband verkoop stopt 
om 16.30 uur.
Op vertoon van het polsbandje kan een ritje met de 
trein over het festivalterrein gemaakt worden.

Bij slecht weer
Indien de weersomstandig-
heden het Spellenfestival niet 
toelaten kan dit worden afge-
last. 
De beslissing hierover wordt 
’s-morgens om 10.00 uur door 
het bestuur van het Oranjeco-
mité genomen.
Deelname aan de activitei-
ten van het Oranjecomité ge-
schiedt op eigen risico. Het 
Oranjeconcours De Bilt gaat 
wel door bij regen.



Sponsors 2019 
Administratiekantoor Ton Elders De Bilt
Agterberg Bedrijven Groenekan
Architectenbureau Van Versseveld & Partners bna Bilthoven
Aspergekwekerij Fam. Buijs Bilthoven
Autobedrijf De Rooij Bilthoven
Banketbakkerij van Ingen De Bilt
Bilthovense Boekhandel Bouwman Bilthoven
Biltse Administratie Kantoren Bilthoven
Biltse IJsboer De Bilt
Bloemsierkunst Haasjes Bilthoven
Bouwbedrijf A. van Oostenbruggen Bilthoven
Burgersdijk Buitengewoon Bilthoven
Carwash Larenstein Bilthoven
Dapperdirect kantoorboekhandel Bilthoven
De Bie Groentenverwerking BV. Nieuwegein
De Vierklank Groenekan
Eetcafe van Miltenburg Bilthoven
G.J. Fabrics De Bilt
Gilde Personeel Bilthoven
Heemstaete hypotheken De Bilt
Hehenkamp Herenmode De Bilt
Hoefakker BV. De Bilt
Houwing & van Beek, notarissen Bilthoven
Hubo Bilthoven Bilthoven
Huussen Electro BV. Bilthoven
Jan Klok Glas & Spiegels  De Bilt
John’s Brood & Kaaspecialist De Bilt
Kooklust 121 De Bilt
Kwaliteitsslagerij van Loo De Bilt
Landwinkel de Hooijerij De Bilt
Living B.V. Stukadoorsbedrijf Bilthoven
Luxe Bakkerij Krijger Bilthoven
Manege Groensteijn Utrecht
Meijerink en Zn.BV Bilthoven
Mesu Groente en fruitwinkel De Bilt
Mignon Beauty Bilthoven
Nijland Makelaars Bilthoven
On Route wagenpark facility De Bilt
Planta Groencentrum De Bilt
Ploeger delicatessen De Bilt
Plusmarkt Bilthoven Supermarkt Bilthoven
Puur Ik welness De Bilt
Rabobank Rijn en Heuvelrug Zeist
Reeg De Bilt
Rembrandt Beheer BV Bilthoven
Restaurants Amis,Witte Zwaan en Meneer Vink  De Bilt
Rijksen Makelaardij De Bilt
Robouw BV & Stichtse Loodgieters De Bilt
Rocketstyle marketingbureau Bilthoven
Schildersbedrijf Cornelle Bilthoven
Schildersbedrijf Van Doorn.BV. Bilthoven
Sportschool Fit4Life Den Dolder
Steeds Projectmanagement & Projectcoordinatie Zeist
Strukton Rail Utrecht
Top’s Edelgebak Patisserie Bilthoven
Tuinspecialisten Van Ginkel De Bilt
Van der Valk Hotel De Bilt-Utrecht De Bilt
Van Eijken Optiek De Bilt
Verkerk Volvo Bilthoven  Bilthoven
Weba Design Bilthoven
Wierda Scoots and Bikes  De Bilt
Wijnhandel Verhaar Bilthoven
Winters Duurzame Klimaattechniek Groenekan
Zeevishandel De Botter De Bilt

Colofon:
Deze Oranjekrant is opgemaakt en uitgegeven in opdracht van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven i.s.m. De Vierklank. Vragen over de 
georganiseerde activiteiten kunt u stellen aan de leden van het be-
stuur te weten: 

Voorzitter: Frans van Beek
Secretaris: Mariët Visser
Penningmeester: Han Lucas Luijckx
Bestuurslid: Lotte Jansen
info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl
Ledenadministratie: Jan Meeuwsen, tel. 06-17580581
Sponsoring: Albert en Jollie Agterberg; Corrie van Vliet

Contactpersoon De Vierklank:
Tel.: Cor Groenen of Saskia van Driel 0346-211992
 
Schriftelijke reacties te richten aan: 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven
Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.
E-mail: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 
Website: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Donateurs gezocht - Meld u aan

Oranjecomité zoekt nieuwe donateurs

Het bestuur en de vrijwilligers van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven staan ook dit jaar klaar om de feest-
week rondom Koningsdag te organiseren. Maar alles valt en staat met de geldelijke mogelijkheden. Daar-
om vragen wij u via onderstaande bon een financieel steentje bij te dragen door donateur te worden 
van het Oranjecomité. Al voor een bedrag van € 10,00 per jaar kunt u donateur worden. Behalve dat u de 
activiteiten van het Oranjecomité financieel ondersteunt krijgt u als donateur van het Oranjecomité o.a. 
€ 4.00 p.p. korting op de toegangskaarten voor de feestavond en gratis toegang bij het Paardenconcours 
en Spellenfestival.

Wij verwelkomen U graag als nieuwe donateur.
Het bestuur Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 

Hierbij geef ik mij op als donateur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven voor € 10,00 per jaar.

Dhr/Mevr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik zal mijn toezegging t.n.v. het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven na toezending van de acceptgiro 
overmaken op:* ❏  Bankgirorekening NL24 RABO 0308 3860 00 (Rabobank) 
 ❏  NL19 INGB 0003 9895 79  (* aankruisen wat van toepassing is)

Bon uitknippen en opsturen naar: Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.
Of aanmelden via email: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Oranjeconcours De Bilt
De voorbereidingen voor het 38e Oranjeconcours zijn weer in volle gang.

Dit concours wordt op Koningsdag gehouden op het terrein
tegenover het Gemeentehuis Jagtlust. Aanvangstijd 11:00 uur. 

Liefhebbers van Tuigpaarden, 
Hackney’s, Tuigpaarden Fries Ras 
en Shetland Pony’s kunnen hun 
hart ophalen tijdens deze middag 
vol paardensport. 

Het Oranjeconcours, in de aange-
spannen wedstrijdsport bekend 
als startwedstrijd van het “groene” 
seizoen, laat het beste zien van 
deze verschillende rassen.

Shownummer
Naast de hierboven genoemde 
paarden en pony’s, zullen dit jaar 
ook de Trekpaarden van ’t Bra-
bants Span op ons concours te 
bewonderen zijn. Deze imposante 
dieren zullen een mooie show 
laten zien als afwisseling van de 

wedstrijdrubrieken. Een show die 
u zeker niet wilt missen!

Op het concoursterrein is er voor 
de kinderen de mogelijkheid om 
een rondje op een pony te rijden. 
De ponyritjes worden ook dit jaar 
weer verzorgt door Stal van Brenk 
uit Groenekan. 

Op het terrein zijn stoelen aanwe-
zig. Programmaboekjes worden 
rondom de ring verkocht. Entree, 
in combinatie met het Spellenfes-
tival georganiseerd door het Oran-
jecomité, is € 5,00 per persoon. 
Donateurs van het Oranjecomité 
De Bilt-Bilthoven (op vertoon van 
de donateurskaart 2019) en kin-
deren t/m 12 jaar hebben gratis 

toegang. Het Oranjeconcours gaat 
altijd door, ook als het regent. Na-
tuurlijk gaan we ervan uit dat het 
gewoon prachtig weer wordt. 

Voor meer informatie over eer-
dere edities van het Oranjecon-
cours verwijzen wij u graag naar 
onze website: www.oranjecon-
cours.nl. Op de website vind u 
ook de lijst met bedrijven en in-
stellingen die ons concours on-
dersteunen door middel van een 
financiële bijdrage. 
Het Oranjeconcours heeft ook 
een facebookpagina: www.face-
book.nl/oranjeconcoursdebilt. 
Houd deze pagina in de gaten 
voor het laatste nieuws over het 
concours.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan 
voor de aanwezigheid van fouten/onvolledigheden niet worden 
ingestaan en kan géén aansprakelijkheid deswege worden aan-
vaard. Aan deze uitgave kunnen géén rechten worden ontleend. 

Zaterdag 4 mei 2019
Nationale Herdenking bij het monument voor
Gemeentehuis Jagtlust

18.00 uur: Vlaggen halfstok
19.45 uur: Luiden kerkklokken
19.45 uur: Vertrek “Stille Tocht” 
20.00 uur: 2 minuten stilte
20.02 uur: Wilhelmus, kranslegging 
 en bloemen

Stille tocht vanaf De Bilt:
Soestdijkseweg/ hoek Anth. van Leeuwenhoeklaan

Stille tocht vanaf Bilthoven:
Soestdijkseweg hoek Kortelaan/Hoflaan.
(nadere informatie in de plaatselijke weekbladen)

Oranjecomité 
helpt Voedselbank

Het bestuur van het Oranjecomité De Bilt-Bilt-
hoven ondersteunt de viering van Koningsdag 
d.m.v. het beschikbaar stellen van gratis kaarten 
voor cliënten van de Voedselbank De Bilt.

Er worden kaarten voor het Oranjeconcours; 
Spellenfestival en feestavond beschikbaar ge-
steld. De verdeling van de kaarten is in handen 
van medewerkers van de Voedselbank De Bilt.

Foto ’t Brabants Span: brabantsspan.nl
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Duurzame Scheperschuur 
genomineerd

door Henk van de Bunt

De ‘origami-schuur’, ook bekend als de Scheperschuur – ontworpen door MONK Architecten en sinds 
juni 2018 in gebruik genomen - in Hollandsche Rading is genomineerd voor de architectuurprijs 

van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. Een vakjury onder leiding 
van journalist Jort Kelder selecteerde uit meer dan honderd inzendingen 

negen projecten in drie categorieën. 

Duurzaamheid is al jaren een van 
de belangrijkste thema’s in de ar-
chitectuur; de particuliere woon-
huizen hebben driedubbel glas, 
geen gasaansluiting en ze voor-
zien in hun eigen energiebehoefte. 
Het huis in Hollandsche Rading 
is deels gebouwd met sparren van 

eigen grond. De (sociale) woning-
bouwarchitectuur waar Nederland 
internationaal vermaard om is, en 
waar steden momenteel om zitten 

te springen, schittert door afwezig-
heid. De prijsuitreiking vindt plaats 
op 17/5 in de LocHal in Tilburg. 

Klem
Gerda van Dijk, opdrachtgever en 
bewoonster: ‘In te veel bestem-
mingsplannen loopt de overheid 

achter de werkelijkheid aan. Zelfs 
de simpele en veel voorkomende 
voorschriften, zoals goothoogte 3 
meter en nokhoogte 10 meter voor 

een woonhuis, zijn niet realistisch 
te noemen. Alsof we nog steeds al-
leen maar gebouwen met een schui-
ne kap bouwen. Probeer daarbij de 
nieuwe regelgeving binnen deze 
kaders, als het gaat om bijvoor-
beeld duurzaam en energieneutraal 
bouwen, maar eens te realiseren. 
Een gevel- en dakvorm veranderen 
qua opbouw alleen al door de dikte 
van de isolatie in de buitengevel is 
een enorme puzzel. Zet daarnaast 
de wens van hogere verdiepings-
hoogte en al snel kom je klem te 
zitten’.

Bos
Ook in het geval van de Scheper-
schuur bleek dat al snel het geval. 
De kavel is smal, de rest van de 
kavel moet natuur blijven en je 
bouwt in het bos. Dus hoe krijg 
je nog bruikbare plattegronden? 
Gerda: ‘Al schetsend en door veel 
maquettes te maken, waarbij we al 
vouwend de optimale vorm hebben 
ontdekt. Op elke gevel raken we 
drie meter gootlijn aan en vouwen 
dan het dak naar 10 meter. Origami 
vouwkunst als oplossing voor de 
Hollandse regelgeving. Ruimte ma-
ken waar je die nodig hebt. Zo is 
het zelfs mogelijk dat er een extra 
kamer in de nok van 10 meter kon 
worden gemaakt. Het kraaiennest. 
Vanuit hier kijk je prachtig door de 
bomen heen. Elke gevelopening is 
van binnen en van buiten uit ont-
worpen. Welke functie ligt er ach-

Ook het interieur en de keuken zijn door de architect ontworpen. 
(foto Peter Cuypers)

Genomineerd voor Gebouw-van-het-jaar; foto, genomen vanaf het 
Schepersveld.

Bijeenkomst slimme financiering
Verduurzamen van het eigen huis 
hoeft geen geld te kosten: op 9 
april organiseert energiecoöpe-
ratie BENG! de informatieavond 
Slimme financiering in De Vierstee 
in Maartensdijk. Een interessante 
bijeenkomst voor huiseigenaren in 
de gemeente die een duurzaam huis 
willen maar opzien tegen de kosten 
van de maatregelen. 

‘De kosten gaan voor de baten uit’, 
zo luidt het spreekwoord. Ener-
gieambassadeurs Eize-Jan Bakker 
en Pieter Nap onderzochten of het 
mogelijk is om een huis te verduur-
zamen zonder stijging van de vaste 
maandlasten. Daarvoor werden 
verschillende vormen van financie-
ring op een rijtje gezet. Het blijkt 
dan gunstig te zijn om een slecht 
geïsoleerd huis in één keer goed 

aan te pakken. Dan heb je gelijk het 
voordeel van de energiebesparing: 
maandelijkse lasten blijven gelijk 
of dalen zelfs.

Isoleren
Stijgende energielasten houden de 
gemoederen de laatste tijd flink be-
zig. Daarnaast gaan in de toekomst 
huizen van het aardgas af maar is 
het nog onzeker welk alternatief er-
voor terugkomt. ‘Laat je niet bang 
maken’, zegt Nap, ‘Isolatie betaalt 
zich altijd terug. Er zijn aantrekke-
lijke regelingen waar huiseigenaren 
hun voordeel mee kunnen doen. 
Wij willen daar een realistisch ver-
haal over vertellen’. 

Bijeenkomsten van BENG!
De avond over financiering is er 
één uit de reeks van goed bezochte 

bijeenkomsten die BENG! deze 
winter organiseerde. BENG! is de 
energiecoöperatie voor en door in-
woners van gemeente De Bilt. De 
meer dan 350 leden van BENG! 
streven naar een energie-neutrale 
gemeente: enerzijds energie bespa-
ren en anderzijds lokale opwek van 
groene energie. Op 9 april is er ook 
een informatieavond Zonnepanelen 
bij één van de energieambassadeurs 
thuis. Op 8 mei houdt BENG! een 
speciale Warmtepompenavond met 
ervaringsdeskundigen uit de ge-
meente. Meer informatie op www.
beng2030.nl. Aanmelden via info@
beng2030.nl.

Inloop vanaf 19.00 uur, start pro-
gramma om 19.30 uur, Nachtegaal-
laan 30, Maartensdijk. Aanmelden 
via e-mail: info@beng2030.nl.

KWF SamenLoop voor Hoop
Op 26 maart werd in de Juliana-
school in Bilthoven de eerste infor-
matieavond voor teamcaptains van 
de KWF SamenLoop voor Hoop 
gehouden. Een groep enthousiaste 
mensen die samen het evenement 
tot een groot succes willen maken.
Op 28 en 29 juni gaan zij met hun 

team in estafettevorm 24 uur wan-
delen om geld op te halen voor we-
tenschappelijk kankeronderzoek. 
Van de opbrengst is 50% bestemd 
voor een onderzoek van het Prinses 
Maxima Centrum naar leukemie 
bij kinderen. De andere 50% gaat 
naar andere onderzoeken die KWF 

ondersteunt. Er zijn nu 17 teams en 
187 deelnemers aangemeld maar 
de organisatie wil graag dat 25 tot 
30 teams meedoen. Maak een team 
met vrienden, buren, sporters, col-
lega’s en meld je aan. Meer infor-
matie: samenloopvoorhoop.nl/de-
bilt.               (Dianne Westerink)

Voor de SamenLoop voor Hoop zijn al 17 teams bekend. 
[foto Jeroen Jumelet]

Repair Café 
Hollandsche Rading 

Zaterdag 13 april van 10.00 tot 14.00 uur is het Repair Café in het 
Dorpshuis van Hollandsche Rading. Onder het moot Geef spullen een 
tweede ronde, weggooien is zonde, staat er weer een team van vrijwil-
ligers klaar,  ook voor kledingreparaties e.d.

Het laatste Repair Café was ook weer een groot succes; het enthousiaste 

team vrijwilligers wist o.a. stofzuigers, een platenspeler, kleding en 
zelfs een afzuigunit te repareren.

ter het raam en wat valt er in het 
bos te beleven. De grote puien incl. 
taatsdeuren knikken ten opzichte 
van de hoofdgevel waardoor er een 
overdekte veranda ontstaat, die in 
de zomer tegelijkertijd voor scha-
duw zorgt; schaduw voor de terug 
liggende begane grond’. 

Hout
Het ontwerp zoekt de bescheiden-
heid van een moderne schuur in 
het bos. Traditioneel volledig ge-
maakt van hout. Een gebouw wat 
opgaat in de natuur. Op een gepo-
lijste betonvloer na en natuurlijk 
het glas in de gevels, is alles van 
hout gemaakt. De buitengevels 
zijn geheel in Platowood (gekookt 
en geperst hout), uitgevoerd. De 
binnen-gevels met Douglas houten 
planken van eigen bomen, op lo-
catie gezaagd en gedroogd. Gerda: 
‘De aannemer mag in deze niet 
worden vergeten; mede dankzij het 
vakmanschap van zijn medewer-

kers is dit huis bijna als een meubel 
gebouwd. Met oog voor het detail. 
Soms beter dan wij zelf hadden ge-
tekend; duurzaam, circulair en ook 
energieneutraal. 

Resultaat
Gerda: ‘Een woonhuis ontwerpen 
is voor een architect eigenlijk het 
meest ultieme, dat je mag doen. 
Eindresultaat, misschien mede 
dankzij de zoektocht binnen de 
regelgeving is een binnen budget 
gerealiseerd woonhuis, waar de 
familie heerlijk woont en kan ge-
nieten van de natuur met de stad 
om de hoek. Een privé woonhuis 
ontwerpen en ook realiseren le-
vert altijd intensieve gesprekken 
op. Met de hele familie. Elk detail 
is zowel tijdens het ontwerpproces 
als de uitvoering besproken. Zijn 
we iets vergeten is wel eens een 
vraag die we krijgen als we door 
het huis lopen? We zijn nog niets 
tegen gekomen’.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Rasgroep: katten
Ras: kruising Bengaa
Geslacht: poes
Leeftijd: 7 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

Wij zijn op zoek naar nieuw thuis voor onze lieve Tiga. Het is een mooie meid van 7 jaar. Ze is bij ons in afstand 
gekomen omdat het niet goed ging met de andere kat in huis. Deze andere kat was haar zoon.
Haar baasjes besloten toen om zoonlief te houden en degene die ze het langst hadden weg te brengen. Voor 
Tiga gold dus niet dat wie het eerst komt de oudste rechten heeft. Wat kunnen we vertellen over Tiga?
Ze is lief, verbaal zeer aanwezig, wordt graag aangehaald en klimt zelfs in je nek om daar lekker te blijven 
liggen om de boel van bovenaf te bekijken. We zoeken voor Tiga een thuis met een ECHT afgezette tuin, dus 
geen schutting waar ze ze overheen kan klimmen of een heg waar ze door kan kruipen. Het is namelijk een 
avontuurlijke dame die zich van geen gevaar bewust is en ook ver van huis gaat. Als ze iets niet wil dan geeft ze 
dat wel duidelijk aan, niet met slaan of meppen maar met lichaamstaal. We zoeken mensen met ervaring met 
katten en een huis zonder andere huisdieren of kleine kinderen.

Lyyli, de hond die de vorige keer 
asieldier van de maand was 
heeft een nieuw baasje 
gevonden en heeft inmiddels 
ons asiel verlaten.

Dier van de maand:
  Tiga

 

Begraven worden midden in de vrije natuur. Het is 
een wens die steeds meer mensen hebben. Maar 
hoe werkt dat dan? Begraven worden in de natuur? 
En waar moet je allemaal rekening mee houden? 
Op zondag 14 april organiseren Tap DELA en 
Utrechts Landschap een voorlichtingsbijeenkomst 
met wandeling op natuurbegraafplaats Den en Rust 
in Bilthoven. Iedereen is van harte welkom.

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

Mogelijkheden rondom de uitvaart
Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van 
alle mogelijkheden rondom een uitvaart. Dit 
blijkt uit gesprekken die Paula Witbraad, uitvaart
verzorger bij Tap DELA, regelmatig voert met 

Laatste rustplaats midden in 
de Utrechtse natuur

mensen over hun uitvaartwensen. Paula: ‘Mensen 
weten vaak niet dat je ook kunt kiezen voor een  
natuurbegraafplaats. Of ze denken dat de kosten 
voor zo’n natuurgraf heel hoog zijn.’ 

Lezing en wandeling door het bos
Om mensen te helpen beter keuzes te kunnen maken  
voor later, organiseren Tap DELA en Utrechts 
Landschap op zondag 14 april een voorlichtings
bijeenkomst op natuurbegraaf plaats Den en Rust. 
Paula Witbraad vertelt over de mogelijk heden van  
natuurbegraven. Ook behandelt zij enkele veel
gestelde vragen en is er voldoende tijd om vragen 
te stellen. Martijn Bergen, boswachter Utrechts 
Landschap, neemt iedereen vervolgens mee naar 
de natuur begraafplaats. Hij vertelt meer over de 
flora en fauna van dit bijzondere natuur gebied. 
Bezoekers waarderen onze bijeenkomsten over  
natuurbegraven; zij zijn blij met het initiatief en  
vinden de bijeenkomsten verhelderend.

(advertorial)

Paula Witbraad | uitvaartverzorger Tap DELA &
Martijn Bergen | boswachter Utrechts Landschap

Informatiebijeenkomst op zondag 14 april
Datum: zondag 14 april 
Tijd: 14.00  17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)
Locatie: Natuurbegraafplaats Den en Rust, 
Frans Halslaan 27, Bilthoven
Aanmelden: via utrechtslandschap.nl/activiteiten
Informatie: Janneke van Valkenburg via 
jvanvalkenburgheman@dela.org of 06 30 50 31 64

Deelname is kosteloos. In verband met de wande
ling kunnen maximaal 25 personen deel nemen. 
Het advies is om stevige schoenen te dragen. 

Vermist meisje Groenekan (14) gevonden
De politie is donderdag 28 maart in Groenekan en 
De Bilt op zoek geweest naar een 14-jarig, blond 
meisje. Het vermiste meisje is diezelfde dag inmid-
dels in goede gezondheid aangetroffen, zo laat de 

eenheid Utrecht weten. Het meisje zou donderdag-
morgen rond 7.00 uur van huis in Groenekan zijn 
vertrokken. De politie zette een helikopter, politie 
te paard en politiehonden in voor de zoekactie.

Camera’s nekken parfumdief
In De Bilt is donderdag 28 maart een parfumdief opgepakt. De man sloeg 
zijn slag in een winkel aan de Hessenweg. Hij had het voorzien op de merk-
parfums De politie herkende de 40-jarige Bilthovenaar later op camerabee-
lden en kon hem na onderzoek aanhouden. De luchtjes zijn terug in de win-
kel en de verdachte, die al een voorwaardelijke straf op zak had, moet zich 
binnenkort verantwoorden bij de rechter.

Grote respons vragenlijst 
Speelruimtebeleidsplan

In het participatietraject 
voor het nieuwe speel-
ruimtebeleidsplan heeft 
het College van Burge-
meester en Wethouders 
van De Bilt als eerste 
stap, om de wensen 
over buiten spelen in 
kaart te brengen, online 
een vragenlijst uitgezet 
over het gebruik van en 
ervaringen met speel-
plekken. De vragenlijst 
heeft met ruim 1200 re-
acties een grote respons 
gekregen. 

Het College verwerkt 
nu de reacties als ingang 
voor een consulterende 
bewonersavond. Zij gaat 
in gesprek met kinderen, 
ouders, scholen, ouderen 
en natuur- en gezond-
heidsorganisaties om het 
beleid voor het buiten 
spelen verder uit te wer-
ken. Na de vaststelling 
van het speelruimtebe-
leidsplan wordt even-
eens samenwerking ge-
zocht met betrokkenen 
bij de uitvoering van het 

beleid en het beheer van 
de speelplekken. 

Vanwege de verwerking 
van de vele reacties 
op de enquête ziet het 
College zich genood-
zaakt om de geplande 
besluitvorming bij te 
stellen en heeft daarom 
besloten het beleidsplan 
niet in juni maar in sep-
tember 2019 ter vast-
stelling aan te bieden 
aan de gemeenteraad.                    
[HvdB]

Langer thuis blijven 
wonen met dementie 

In samenwerking met casemanagers De Bilt en praktijkverpleegkundigen 
ouderenzorg van het Gezondheidscentrum De Bilt organiseert het Ontmoe-
tingscentrum Rinnebeek, Laurensweg 11 in De Bilt op donderdag 4 april 
van 14.00 tot 15.30 uur de informatieve bijeenkomst voor mantelzorgers.

Onderwerp van deze bijeenkomst is ‘Langer thuis blijven wonen met de-
mentie en wat als dat niet meer gaat’. Welke ondersteuning, hulp en zorg 
kan men vragen en wat kun je regelen als het thuis wonen niet meer lukt. 

Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen ook mensen met 
dementie. De mantelzorger is heel belangrijk voor kwetsbare ouderen. Het 
is heel belangrijk dat mantelzorgers weten waar ze hulp, advies en extra 
ondersteuning kunnen krijgen en wat ze kunnen regelen voor als het thuis 
wonen echt niet meer lukt. Casemanagers Wendy van Rijn en Wieneke Dri-
eenhuizen kunnen deze middag hierover informatie geven. De bijeenkomst 
is voor mantelzorgers en alle mensen die geïnteresseerd zijn in het onder-
werp. Deelname is gratis, info. + aanmelding: e-mail w.sturkenboom@de-
bilthuysen.nl of tel. 06 20640523. 

CLD Born Country 50+ dag 
De Country Line Dancers Born Country uit Maartensdijk houden op zater-
dag 6 april weer een gezellige 50+ Country Line Dance dag in De Vierstee 
vanaf 10.00 uur. Er worden kleine demonstraties geven door de groepen 
van Born Country, daarnaast zijn er ook gastoptredens de Black Star Coun-
try Dancers uit Apeldoorn en de Silver Shadow Dancers uit Friesland.Zie 
ook www.borncountry.eu.

De Born Country Line Dancers organiseren en dag vol linedance in 
Maartensdijk.

Vroege vogels horen ontwaken
kan je in vervoering doen raken
om daar bij te zijn
kun je op Eyckenstein
een mooie excursie gaan maken

Guus Geebel Limerick
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Succesvolle vierde TEDxYouth 
door Walter Eijndhoven 

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

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

De organisatie van HNL beloofde 
weer interessante sprekers tijdens 
de TEDx. Van ‘wildlife filmen tot 
drones en van hiphop tot klimaat-
verandering. Lianne Steenkamp 
maakt films over het dierenleven in 
Namibië. Lianne: ‘Dit jaar filmden 
wij de ‘vijf musketiers ‘, een groep 
van vijf leeuwen in de woestijn van 
Namibië. Wij laten de kijker genie-
ten van al het moois dat Namibië 
heeft te bieden op natuurgebied, 
maar waarschuwen ook dat aan al 
dit natuurschoon een einde dreigt 
te komen. De bevolking in de re-
gio heeft meer weidegronden nodig 
voor hun vee en laat deze grazen in 
de natuurgebieden. Helaas komt het 
hierdoor steeds vaker tot conflicten 
tussen mens en dier. Om het pu-
bliek te waarschuwen maakten wij 
de film ‘Vanishing Kings’. 

Dromen
Robin Geerling (13) heeft maar één 
droom, namelijk het maken van 
drones. Samen met vader, moeder 
en zus heeft hij een Vennootschap 
onder Firma (VOF) opgezet en zich 
aangemeld bij de KvK. Met zijn 
bedrijf hoopt hij drones meer op de 
kaart te zetten en laat hij, via work-
shops op scholen, iedereen kennis-
maken met de mogelijkheden die 
drones hen bieden.
Chantal de Boer, wereldkampioene 
Hiphop onder 18 jaar, danst al van-

af haar zevende jaar. ‘Via auditie en 
vele wedstrijden nationaal en inter-
nationaal werd ik uiteindelijk Euro-
pees kampioen en uiteindelijk zelfs 
wereldkampioen’, vertelt Chantal. 
Haar grote droom? Professioneel 
danseres worden in Amerika.

Charlotte de Nijs, oud-leerling van 
HNL, is nu politiek verslaggever 
bij SBS6. Via allerlei omzwervin-
gen kwam zij bij deze omroep uit. 
Via een stage bij BNN, mocht zij 
BN’ers filmen op de rode loper en 
mocht zij verslag doen van de brui-
loft van Patty Brard op Ibiza. Nu is 
zij politiek verslaggever bij SBS6 
en interviewt zij onder andere onze 
minister-president.

Tim Rietbergen maakt zich zorgen 
over de vleermuis. Via zijn inte-
resse in dinosaurussen, doet hij nu 
onderzoek naar vleermuizen, een 
soortengroep die al voorkwam in de 
tijd dat dinosurussen nog op aarde 
rondliepen. Hij maakt zich ernstig 
zorgen over het voortbestaan van 
vleermuizen door klimaatverande-
ring en vernietiging van biotoop.
Reinier van Lanschot, lijsttrekker 
van VOLT, hoopt met zijn toe-
spraak de aanwezigen meer te laten 
nadenken over politieke beslissin-
gen in de nabije toekomst. Wat ge-
beurt er als het Verenigd Koninkrijk 
daadwerkelijk de EU verlaat? Wat 

staat ons te wachten als klimaatver-
andering steeds sneller gaat? VOLT 
is een nieuwkomer binnen de poli-
tiek en hoopt met haar ideeën meer 
kiezers naar zich toe te trekken.

Guus Velders, hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht en werkzaam 
bij het RIVM, gaat ook dieper in 
op klimaatverandering. Vanaf on-
geveer 1980 wordt het wereldwijd 
steeds warmer en verwijst hij naar 
alle veranderingen die nu reeds 
zichtbaar zijn: de hete zomer van 
2018, het smeltende poolijs, de ho-
gere waterstand, grote droogte in 
bepaalde gebieden en de orkaan in 
Mozambique. De politiek moet nu 
echt met plannen komen.

Joep Langen vindt zich een enorme 
Koeckebakker. Na zijn werk als or-
ganisatiepsycholoog bij Nuon, trok 
hij de wijde wereld in. Met vriendin 
en jeep vertrok hij naar Singapore, 
over land. Ergens in de woestijn in 
Iran, onder de uitgestrekte sterren-
hemel, voelde hij zich opeens vol-
maakt gelukkig. Daarom besloot hij 
alleen nog dingen te doen, die hem 
gelukkig maken. In de Amsterdam-
se Cabralstraat in De Baarsjes heeft 
hij nu zijn eigen koffietentje Koec-
kebakkers. Met zijn eigen talent-
ontwikkelingsprogramma begeleidt 
hij ook werknemers naar een betere 
toekomst. 

De vierde TEDx leverde weer vele interessante verhalen op.

Succesvolle uitvoering project 
Muziek Op School

door Kees Diepeveen

Vrijdagavond 29 maart vond de afsluiting plaats van het project Muziek Op School voor de 
groepen 5, 6 en 7 van de Martin Luther Kingschool en de WereldKidz Kievit in de Vierstee 

in Maartensdijk. In een uitvoering van 45 minuten lieten de kinderen zich begeleid door 
het harmonieorkest van Kunst en Genoegen muzikaal van hun beste kant zien.

Onder grote belangstelling hebben 
de leerlingen laten horen wat zij 
in 10 weken tijd hebben geleerd. 
Docent/dirigent John Leenders 
van Muziekvereniging Kunst en 
Genoegen heeft de kinderen mu-
ziekles gegeven en voorbereid op 
dit optreden. Hij leidt ze rustig en 
enthousiast door de optredens heen. 
De optredens waren verdeeld in 
groepen op trompet, fluit, klarinet 
en slagwerk en werden begeleid 
door het harmonieorkest. De kinde-
ren deden hun uiterste best om het 
ingestudeerde muziekstuk zo goed 
mogelijk te vertolken en het viel op 
dat een aantal kinderen hun instru-
ment al met veel bravoure bespeel-
den.

Cojon
Bijzonder waren de optredens van 
de groepen op het klokkenspel en 
de ritmegroep op de Cojon (uitspre-
ken cogon), een melodische hou-
ten box. Hier werd het maken van 
muziek gecombineerd met zang. 
Vooral de ritmegroep wist de zaal 
aan het zingen te krijgen toen het 
lied: ‘We are the champions’ werd 
ingezet. 

Muziek Op School
De basisscholen WereldKidz Kie-
vit en Martin Luther Kingschool 
in Maartensdijk zijn twee jaar ge-
leden de samenwerking aangegaan 
met de plaatselijke Muziek vereni-
ging Kunst en Genoegen om ge-
durende drie schooljaren twee sei-
zoenen muziekonderwijs binnen 
schooltijd in de beide scholen te 
realiseren onder de naam Muziek 
Op School. De bovenbouwgroe-
pen maken wisselend kennis met 
trompet, klarinet, dwarsfluit en di-

verse soorten slagwerk en volgen 
10 muzieklessen. De kinderen ma-
ken zelf de keuze voor het instru-
ment dat zij de komende maanden 
leren kennen.

Voorzitter Nel Raven van Kunst 
en Genoegen: ‘Ik hoop dat er kin-
deren in deze groepen zijn die het 
muziek maken zo leuk vinden dat 
zij hierin willen doorgaan. Ze zijn 
bij ons van harte welkom’. Meer 
informatie zie www.muziek-col-
lectief-maartensdijk.nl 

De klarinetspelers letten goed op de dirigent.

De jeugdige trompettisten doed hun uiterste best.

Martin Luther Kingschool 
supporter van Schoon

Op 21 maart was de 18e editie van de Landelijke Opschoondag geor-
ganiseerd. In Maartensdijk hebben de leerlingen van de Martin Luther 
Kingschool de handen uit de mouwen gestoken voor een schone buurt:

Vrijdag 22 maart heeft groep 4 de omgeving van de school schoonge-
maakt. Met grijpstokken werd het zwerfafval, dat overal in de wijk te 
vinden is, opgeruimd. De leelingen en de begeleidende ouders waren 
verbaasd over de grote hoeveelheid zwerfafval: zakken vol. De omge-
ving van de school ziet er nu weer netjes opgeruimd uit. 

De Martin Luther Kingschool is sinds enige tijd Supporter van Schoon. 
Naast de aanschaf van de bekende afvalbakken van Nederland Schoon 
doen zij nu ook mee aan de Landelijke Opschoondag van Nederland 
Schoon. Het is een doelgerichte keuze van de school om mee te doen 
aan deze actie. ‘Wij willen de kinderen leren verantwoording te dragen 
voor hun omgeving. Dat doen wij al langer binnen de muren van onze 
school. Met deze actie laten wij zien dat dit ook buiten de muren van 
het schoolgebouw kan. De actie was een succes en krijgt een vervolg. 
Wij zoeken samenwerking met andere partijen in het dorp om samen te 
zorgen voor een schoner dorp’.  (Arjan Dam)

Groep 4 met de ‘buit’ uit de buurt.

50 jaar 
kindervakantieweek 

Dit jaar organiseert WVT voor de 50e keer de kindervakantie-week. 
Dat is natuurlijk genoeg reden om eens extra uit te pakken in de week 
van 22 t/m 26 juli. Het thema voor dit feestelijke jaar wordt ‘Tijdrei-
zigers’ en dat betekent dat komende zomer verschillende figuren van 
recente kindervakantieweken terug gaan zien. De kindervakantieweek 
is voor alle basisschoolkinderen met een minimale leeftijd van 4 jaar 
(peildatum 1 mei 2019). De inschrijving start volgende week op ver-
schillende momenten; info daarover is te verkrijgen via info@vvsowvt.
nl of tel. 030 2284973. 
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VOORDEEL WEKENVOORDEEL WEKEN

Deze acties zijn geldig van woensdag 3 t/m dinsdag 9 april 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Broccoli

Hertog ijs of 
Ola Viennetta
2 bakken van 900 ml of pakken van 750 ml
Van 4.40 - 6.74 
Voor 2.20 - 3.37

Sallands zonnepit
2 stuks
Van 3.98
Voor 1.99

Pitloze witte 
druiven
2 schalen van 500 gram

Nalys Soft Touch of Velours toiletpapier
Alle pakken met 18 rollen
Van 10.29
Voor 6.17

 0.69 
500 GRAM

 2.49 
2 SCHALEN

STUNT

 1+1
GRATIS

NU

 1+1
GRATIS

STUNT

 40% 
KORTINGPer kilo 

1.38

IEDERE WEEK MEER DAN 100 AANBIEDINGEN

Iedere dag extra veel voordeel!



 De Vierklank 17 3 april 2019

Winnend ontbijt voor SVM-beloften
door Henk van de Bunt

Extra krachten opdoen vlak voor een belangrijke wedstrijd? Of gewoon gezond gezamenlijk ontbijten? 
Eén team in Nederland kreeg afgelopen zaterdag een vers ontbijt van Jacco Rozenberg, 

de chef-kok, die op de KNVB Campus in Zeist voor de nationale selecties kookt.

Samen met de sportdiëtiste van de 
KNVB, Naomi Brinkmans, heeft 
hij het boek Scoren met voeding 
geschreven, met daarin zestig ge-
zonde en lekkere gerechten voor 
voetballers. Dankzij Scoren met 
voeding kan elke voetballer eten 
zoals de Nederlandse toptalenten. 
Het team van SVM JO 12-2 ging 
voor de teamontbijt-actie naar 
Facebook en meldde dat het team 
wel een topsportontbijt kon gebrui-
ken. Een paar weken terug kregen 
de Maartensdijkse beloften het 
winnende bericht, dat Jacco Ro-
zenberg zaterdag 30 maart voor het 
team van Femke, Niels, Thijs, Lex, 

Stijn, Mila, Carmen, Finn, Thijmen 
en Max en hun leiders Johan en 
Peter Paul een ontbijt zou komen 
verzorgen. 

Aanvallen
Zaterdagochtend vertelde Jacco 
Rozenberg vooraf eerst iets aan 
de hand van het boek over sport-
voeding: ‘Scoren met voeding 
is geschreven voor ouders van 
voetbaltalenten en voor fanatieke 
voetballers, die zelf beter willen 
presteren. Maar ook de kantine-
medewerker, die het eerste elftal 
een verantwoorde maaltijd wil 
voorzetten, krijgt genoeg nieuwe 

ideeën voorgeschoteld. Naast 
heerlijke gerechten vind je in 
Scoren met voeding ook handvat-
ten en tips om je maaltijden af te 
stemmen op de prestaties die je 
gaat verrichten of waar je juist 
van moet herstellen. De recepten 
(ontbijt, lunch, diner, desserts, 
snacks en teamgerechten) zijn 
niet alleen verantwoord en lekker, 
maar ook toegankelijk’. 
Na deze uitleg kon het team voor 
de eerste keer die dag ‘aanvallen’; 
om 11.00 uur lukte dat (met enige 
moeite) nog een keer door hun 
wedstrijd tegen Laren 99 JO12-2 
met 5 - 4 te winnen.

Jacco Rozenberg wenst SVM-ers smakelijk eten.

Nova degradeert
Afgelopen zaterdag stonden er twee mooie wedstrijden op het programma. Zo kon Nova 2 

kampioen worden en Nova 1 een degradatieduel afdwingen.

De reserves speelde een goede wed-
strijd waarin snel afstand genomen 
werd van de tegenstander MIA. 
Echter kwamen zij goed terug en 
na een zinderende slotfase was het 
Nova die aan het langste eind trok. 
Hierdoor kon Nova 2 zich eindelijk 
kampioen noemen van de reserve 
2e klasse. Met dit kampioenschap 
zal Nova 2 volgend jaar uitkomen 
in de reserve 1e klasse.

Daarna was het de beurt aan Nova 
1 om KVA het vuur aan de schenen 

te leggen. Beide teams kwamen 
niet lekker uit de startblokken en 
in de eerste fase werd de korf lastig 
gevonden. Toch was het elke keer 
KVA die op belangrijke momenten 
wist te scoren en zo rustig aan uit-
liep op de thuisploeg. De teams gin-
gen de rust in met 11-14 waardoor 
alles voor Nova nog open lag.

In de tweede helft werden er wat 
wissels toegepast om meer doel-
punten te forceren. Dit lukte en 
Nova leefde op en begon beter spel 

neer te zetten. Elke keer als Nova 
een aanhakingstreffer scoorde, was 
het KVA die een stokje voor de in-
haalslag stak. Zij speelde de aan-
vallen volwassen uit en gingen op 
zoek naar de goede kansen. Daarbij 
kon de ploeg uit Amstelveen mak-
kelijk herhalen en uiteindelijk vie-
len de ballen ook. Uiteindelijk werd 
de wedstrijd afgefloten met 19-25 
in het voordeel van KVA. Met deze 
verliespartij is degradatie naar de 
eerste klasse een feit.
             (Job Paauw) 

De spelers van NOVA liepen op met de jongste leden van de club, de Kangoeroes.

FC de Bilt MO15-1 bereikt 
halve finale 

Op zaterdag 30 maart speelden 
de meiden van de MO15-1 van 
FC de Bilt hun kwartfinale van de 
KNVB-beker tegen IJsselmeervo-
gels MO15-1. Waar alle bekerwed-
strijden dit seizoen overtuigend 
waren gewonnen volgde zaterdag 
een heuse bekerkraker waarin FC 
de Bilt een 1-3 achterstand vlak 
voor tijd omboog tot een 3-3 ge-
lijkspel. De bloedstollende penal-
tyserie die volgde werd gewonnen 
door de dames uit de Bilt waarmee 
het team nog steeds op koers ligt 
om voor tweede maal op rij de 
KNVB-beker te winnen. Ook in de 
competitie werden tot nu toe alle 
wedstrijden gewonnen en gaan de 
dames fier aan kop met een voor-
sprong van maar liefst 7 verlies-
punten op de nummer 2, Kolping 
Boys. Komende zaterdag is juist 

deze ploeg de tegenstander in de 
hoofdklasse 1 en kan in Alkmaar 
een grote stap worden gezet op 
weg naar een historisch kampioen-

schap, want nog nooit werd een 
meidenteam van FC de Bilt kam-
pioen op het allerhoogste niveau 
van Nederland.

MO 15-1 stevent af op de kampioenstitel.

TZ D2 kampioen

Afgelopen zaterdag werd de D2 van TZ (korfbal) kampioen. De een 
na de andere wedstrijd werd gewonnen, zelfs een keer met 25-0. Deze 
laatste zaterdag was de kampioenswedstrijd; deze werd met 16-2 
gewonnen. 

Dos C1 kampioen

Het gehele seizoen ongeslagen DOS C 1 werd kampioen met een 7-3 
overwinning op SDO (Kamerik). Na de titel op het veld, nu dus een 
mooi tweede kampioenschap. 

Dos 4 kampioen

Op één na won het vierde team van DOS (Westbroek) al haar wedstrijden. 
Zaterdag was er een ruime 16-7 overwinning, waardoor het team niet 
meer te achterhalen is en het kampioenschap een feit.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mooie afsluitbare beautycase 
L38xB22xH20 cm. €7,50. 
Tel. 06-16641083

Reiskoffer op twee wielen 
afm. h.58xb40xd22cm met 
cijfercodeslot en meerdere 
aparte ritsvakken als nieuw, 
€15,-. Tel. 06-16641083

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

Mooie wollen Desso tafel-
loper 46x90 cm. €10,-. Tel. 
06-16641083

Steengrill 37x19cm. met twee 
spiritusbranders, nieuw €8,-. 
Tel. 06-16641083

Kunststof afvalbak 
H55xB39xD28cm. € 4,-. Tel. 
06-16641083

Livre du Cuer d’ Amours 
epris. Een hoofse roman van 
Rene d’ Anjou in een mooie 
bewaar cassette. €5,-. Tel. 
06-14040516

22 boeken van meesters der 
vertelkunst .o.a. Spaanse, 
Ierse, Japanse en nog 19 
andere. Totaal €2,-. Tel. 
06-14040516

Boek over Majoor Bosshardt 
€1,50 Tel. 06-14040516

Jaargang Landleven 2017. 
€5,-.Tel. 030-2292338

Texas Instruments TI83 
rekenmachine incl. handboek 
€10,-. Tel. 06-40730084

Vlakschuurmachine nieuw 
€10,-. Tel. 030-2283955

Zo goed als nieuwe ladder uit 
schuifbaar. 3x2m. €50,-. Tel. 
030-2205750

Home trainer. €25,-. Tel. 030-
2205750

Nieuwe rollerskates merk 
Bauer maat 46. €35,-. 
Rolschaatsen merk QPRS 
nieuw. Maat 38. €29,-. Tel. 
0648372747

Licht houten tafel 168x90cm. 
Met mat glazen platen en 
in het midden een houten 
inklapblad van 60cm. €20,-. 
Tel. 030-2283955

4 Velg + band michelin alpin 
all-season 205/55ri6 gih stk 
1143 et45 6-7mm profiel. 
Met wieldoppen toyota Auris. 
€49,-. Tel. 0346281625 

Kinder autospeelkleed. De 
wegen zijn er op gedrukt. 
€4,-. Tel. 0346-243758 

Handwerk ariadne van 1983 
hele stapel. €5,-. Tel. 0346-
243758

Boekje Figuurzagen. Voor het 
hele huis. Met patroon blad. 
€4,50. Tel. 0346-243758

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

Tuinverg. Het Kloosterpark. 
Er zijn nu TUINEN vrij voor 
het kweken en oogsten van 
uw groente en fruit. atvhet-
kloosterpark@hotmail.com

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

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

TUINJONGEN gevraagd 
voor licht werk. Kom wan-
neer je tijd hebt. Bel voor 
afspraak 0346-830120

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

Personeel aangeboden

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

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

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

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

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

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

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

Partij gebruikte stoeptegels: 
145 stoeptegels (30x30), 7 cm 
dik. Gratis af te halen. Tel. 
030-2281128

Partij gebruikte straatklinkers: 
Ongeveer 245 straatklinkers 
(20x8x6,5). Gratis af te halen. 
Tel. 030-2281128

Er staat bij ons al een paar 
maanden een gazelledames 
fiets. Hij staat wel op slot. 
Van wie is deze fiets met 
fietstassen? Tel. 0346-213376

Wie mist er een sierfazant. 
Het is een haan met veel 
kleuren en een rode kop. 
Overwegend blauw veren-
kleed. Witte staart. Bellen met 
0610538904

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

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

Jezus zegt: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en Hem 
gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en komt 
niet in het oordeel! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

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

Woninginspectie

In de achtertuin van Adrie en Nanne de Vries wordt 
het vogelhuisje geïnspecteerd voor het leggen van 
eitjes. Het voor jaar begint in mei leggen alle 
vogels…….

Maak kennis met 
natuurclub Nivon

De natuurvriendenclub Nivon bestaat al 95 jaar, 
maar is bij veel mensen nog onbekend. Met Nivon 
kan je samen wandelen over Nivon-paden als het 
Pieterpad en het Trekvogelpad, cursussen volgen 
over van alles en nog wat, samen reizen naar het 
buitenland, activiteiten ondernemen met je (klein-)
kinderen. Er worden watersportkampen georgani-
seerd, festivals en er is een jongerenafdeling. 

Om met dit alles kennis te kunnen maken, houdt 
het Nivon op 6 april een Jaarmarkt in het Koos 
Vorrinkhuis, Koudelaan 16, Lage Vuursche. Tus-
sen 13.30 en 16.30 uur kunt u een kop koffie of 
thee komen drinken, vragen stellen, suggesties 
doen, folders meenemen, de volle breedte van deze 
vrijwilligersorganisatie leren kennen. Allemaal 
gratis. Voor nadere informatie: koosvorrinkhuis@
nivon.nl , tel 088 0990983.

Van een nukkig prinsesje 
en een zieke koning

De koning van Eldorado, 
‘Goudland’, wordt ziek, 
hij snurkt en voelt zich 
nukkig, zeker als zijn 
dochter, prinses Rosa-
linde, maar niet wenst te 
trouwen met de huwe-
lijkskandidaten die haar 
ouders voor hebben uit-
gezocht. Men geeft haar 
slechts een sneetje brood 
als ontbijt, men vindt 
haar te dik, maar dat is 
helemaal niet zo: ze is 
mooi zoals ze is. Gril-
lig, gepassioneerd, maar 
bovenal de liefste prinses 
ter wereld.

Dat waren de ingrediën-
ten van de leuke, vlot lo-
pende en goed gespeelde 
kindervoorstelling ‘Flo-
riana en het wonder-
flesje’ van auteur Harry 
Smits, die toneelvereni-
ging Steeds Beter afge-
lopen zondag tweemaal 
speelde in Het Licht-
ruim, tot groot genoegen 
van de aanwezige kinde-
ren én ouders. Een echt 

ouderwets sprookje zon-
der de moderne politiek-
correcte nieuwlichterij 
die moderne jeugdlitera-
tuur zo vaak vergiftigen.

Naast intrigant Heer 
Valentijn en Koningin 
Eulalia liep er ook nog 
een dienstmeid rond, die 
over een ‘wonderflesje’ 
beschikte en, inderdaad, 
Floriana heette. Natuur-

lijk liep ook dit sprookje 
goed af en de kinderen 
vermaakten zich opper-
best; voorwaar een hele 
leuke middag en compli-
ment voor Steeds Beter. 
        (Peter Schlamilch)

Een opstandige prinses weigert zich te schikken naar 
haar vader.
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John Heitinga verzorgt clinic 
voor jeugdteam SVM

door Kees Diepeveen

Het tweede jongensteam van onder negen van SVM waren de gelukkigen, die de voetbalclinic 
van John Heitinga mochten volgen. Ook Simon Tahamata en Heini Otto werkten 

mee aan de clinic, die veel (groot-)ouders op de been bracht.

Het was een verrassing voor ieder-
een toen niet alleen John Heitinga 
het Van Eck Sportpark op kwam lo-
pen maar dat ook Simon Tahamata 
en Heini Otto bij de clinic betrok-
ken waren. De clinic vond plaats op 
een kwart voetbalveld afgezet met 
pionnen. Eerst nam John Heitinga 
de voetballertjes apart om zich voor 
te stellen. Toen bleek wel dat de 
spelertjes van thuis hadden meege-
kregen wie dat nu wel was. In het 
kort vertelde Heitinga over het ver-
loop van zijn carrière. 

Simon Tahamata
John Heitinga traint tegenwoordig 
de jeugd van Ajax onder 19. De 
inmiddels 62 jarige oud interna-
tional Simon Tahamata traint niet 

maar speelt nog competitie in het 
4e team van de Ajax amateurs. Tij-
dens de clinic werd al gauw dui-
delijk dat hij nog uitermate fit is. 
Heini Otto is oud-speler van DWS 
en FC Amsterdam. Hij speelt of 
traint niet meer maar bekleed een 
representatieve- en ondersteunen-
de functie binnen Ajax. Met leuke 
trainingsvormen en veelvuldig on-
dersteund met leuke voetbalhumor 
werden de jeugdige spelertjes een 
uur bezig gehouden met speelse 
baloefeningen. 

Penalty’s 
De clinic begint met een warming 
up waarbij de spelertjes allerlei 
dribbelvormen moeten uitvoeren 
waarbij vele tips door de trainers 

worden gegeven. De warming up 
wordt afgesloten met een spelletje. 
Daarna vinden afwerkoefeningen 
plaats op het doel gedaan waarbij 
ook Heitinga, Tahamata en Otto op 
doel gingen staan. Hierna volgt een 
afsluitende partij die in een gelijk-
spel eindigde. Penalty’s moeten een 
winnaar opleveren. Hiermee was 
de clinic voorbij en mochten de 
spelertjes met de beroemdheden op 
de foto.
SVM was bijzonder ingenomen met 
deze clinic die op een bijzondere 
wijze bij de Maartensdijkse vereni-
ging terecht gekomen is. Deze clinic 
was ingebracht als onderdeel van 
een veiling van de Bibian Mentel 
Foundation. Bibian Mentel was pa-
ralympisch snowboarder die veel-

John Heitinga stelt zich voor aan de spelertjes.

SVM maakt het zich 
onnodig moeilijk

Na de ruime overwinning thuis 
speelde SVM een matige partij op 
bezoek bij SEC. Trainer Kevin Lig-
termoet moest door de afwezigheid 
en blessures van een aantal basisspe-
lers nogal improviseren. 

Met good old Sjoerd Burgers als 
centrale verdediger begon SVM 
onwennig. Wel namen de Maartens-
dijkers direct het initiatief maar echt 
gevaarlijk werden de geel blauwen 
niet. SEC probeerde het alleen maar 
met diepe ballen. Langzaam maar 
zeker werd de eerste helft erg rom-
melig. SVM wilde wel, maar speel-
de in een veel te laag tempo. Te snel 
balverlies en gevaarlijke en snelle 
counters kwamen er niet.
Halverwege de eerste helft scoorde 
Jordi van der Lee uit een prima 
voorzet van Roy Wijman de 0-1.
SEC kwam wel geteld tot een slechts 

een afstandsschot. Ook in de 2e helft 
bleef de wedstrijd rommelig. SVM 
slaagde mede door het slechte veld 
er maar niet in om de bal goed rond 
te spelen. Na een van de weinig goe-
de SVM-counters werd Roy Wijman 
in het strafschopgebied onderuitge-
haald. Jordi van der Lee benutte de 

penalty.0-2. Volkomen onverwachts 
maakte SEC met nog 20 minuten te 
spelen uit een vrije trap de 1-2.SVM 
slaagde erin, soms met wat geluk, 
om de drie punten mee naar huis te 
nemen. SVM gaat deze week eerst 
nog inhalen bij Odijk. Zaterdag 6 
april komt HMS op bezoek.

De arbiter van dienst zet de SVM-verdediging op afstand.

Irene doet goede zaken
Drie sets moest Irene D2 winnen om 
twee wedstrijden voor het einde van 
het seizoen kampioen te worden in 
de eerste klasse van Nevobo regio 
West. Tegen Protos, de nummer 9 
van de ranglijst, leek dat een niet al 
te moeilijke opgave. Via 3-1 winst 
werd de titel binnen gehaald en kon 

de champagne ontkurkt worden. ‘Het 
hele seizoen lagen we op koers voor 
de titel’ wist Sandra Jongerius. ‘Niet 
geheel onverwacht natuurlijk omdat 
er na de promotie vorig seizoen van 
Irene D1 een aantal ervaren speel-
sters besloot een team lager te gaan 
spelen. Maar je moet het toch maar 

doen en dat hebben we gedaan’
Datzelfde Irene D1 strijd ondertussen 
in de 2e divisie om lijfsbehoud. Ei-
genlijk had het jonge team van coach 
Erna Everaert zich al neer gelegd bij 
het spelen van promotie-degradatie 
wedstrijden, maar uit tegen de koplo-
per lieten de Irene-meiden maar weer 
eens zien dat het een seizoen met 
pieken en dalen is. De eerste set was 
Thor uit Bergambacht nog duidelijk 
te sterk, maar na een paar tactische 
aanpassingen kreeg Irene vat op de 
ster-aanvalster van Thor waardoor 
de wedstrijd volledig kantelde. De 
tweede set was nog spannend, (25-
22 voor Irene), maar daarna walsten 
de licht-blauwen over de donker-
blauwen heen en met 25-9 en 25-18 
werden de derde en vierde set binnen 
gehaald. Irene heeft nu nog kans om 
de PD-wedstrijden te ontlopen, maar 
dan zal de komende twee weken het-
zelfde niveau als tegen Thor gehaald 
moeten worden. 
                    (Michel Everaert)De eerste set was Thor uit Bergambacht nog duidelijk te sterk. 

DOS sluit af met winst
Met de 22-23 winst in de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie heeft 
DOS het seizoen afgesloten met een vijfde plek.

DOS startte gehavend aan de wedstrijd. Als gevolg van maar liefst drie 
blessures/zieken had coach Van Grootheest zijn opstelling moeten aan-
passen. Alhoewel het duel tussen de nummers vijf en zes van de ranglijst 
voor de competitie geen enkel belang meer had, wilde met name de thuis-
club uit Kampen voor het eigen publiek er nog vol voor gaan. Het leverde 
veel fysieke duels op, waarbij de scheidsrechter veelvuldig corrigerend 
moest optreden. De start was voor de thuisploeg, maar na een 2-1 ach-
terstand pakte DOS het initiatief. Na de gelijkmaker pakte het een kleine 
2-4 voorsprong. Halverwege de wedstrijd was bij 7-10 de voorsprong een 
puntje uitgebreid.
Na rust bouwde DOS het veldoverwicht verder uit. DOS speelde steeds 
gemakkelijker onder de fysieke duels van de tegenstanders uit. Het bal-
tempo lag hoger dan voor rust, waardoor er veel mooie kansen kwamen. 
Zes minuten voor tijd was er een 
maximale voorsprong van zes 
punten. DOS dacht de overwin-
ning binnen te hebben en wisselde 
nog wat reservespelers in. Dat was 
wat voorbarig. De thuisclub nader-
de nog tot één punt, maar uitein-
delijk behield DOS de voorsprong. 
Minder dan een overwinning zou 
ook geen recht doen aan het beeld 
van de wedstrijd.

DOS heeft nu maar liefst vijf we-
ken vrij. Het KNKV heeft de wed-
strijd van 20 april verzet naar het 
vrije weekend van 4 mei. Gelet op 
de grote blessureboeg wel prettig. 
DOS kan zich zo na een korte rust-
periode optimaal voorbereiden op 
de hervatting van de veldcompeti-
tie waarin DOS koploper is.

Nova 2 zaalkampioen
Zaterdag 30 maart werd Nova 2 kampioen in de tweede klasse. Het be-
loofde een spannende wedstrijd te worden. De ploeg speelde haar laat-
ste en allesbeslissende zaalwedstrijd van dit seizoen tegen de nummer 
twee op ranglijst, MIA 3. Bij winst of gelijkspel werd Nova kampioen, 
bij verlies zou MIA bovenaan in de poule eindigen. Door een doelpunt 
van NOVA in de allerlaatste minuut eindigde deze spannende wedstrijd 
in een 14-14 gelijkspel. Dit kampioenschap betekent dat er volgend jaar 
eerste klasse gespeeld gaat worden.          (Renske van Kempen)

Blijdschap bij Nova2.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

vuldig kanker heeft moeten over-
winnen. De opbrengsten van deze 
veiling waren bestemd voor kan-
keronderzoek. Een familielid van 

een SVM’er bood hier succesvol 
op en heeft de clinic beschikbaar 
gesteld aan SVM. De jeugdige spe-
lertjes zijn een hele ervaring rijker.
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“Wat schaft de pot?”

Vanaf 3 april nieuwe à la carte kaart
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za - zo
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Saté van varkenshaas 
met frietjes en sla

Gebakken kabeljauwfilet 
met dillesaus

Ovenschotel van zoete 
aardappel, maïs en 

blauwschimmelkaas

“KLIEKJESDAGEN”
Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

Zat. 6 april geen 
'Wat schaft de pot'

 De Vierklank 20 3 april 2019
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Lammetjesdag 
door Henk van de Bunt

Op de boerderij van de familie Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek was er zaterdag van alles te 
beleven voor jong en oud: de eerste lammetjes zijn geboren, dus was het weer tijd 

voor Lammetjesdag, georganiseerd door de Agrarische Natuurvereniging 
[ANV] Landschap Noorderpark.

Op het boerenbedrijf van de fa-
milie Lam worden voornamelijk 
melkkoeien en hobbymatig scha-
pen gehouden. Hier kunnen kinde-
ren al spelenderwijs leren over het 
boerenbedrijf. Ze kunnen knuffelen 
met een makke koe, kalfjes aaien, 
de lammetjes de fles geven en de 
kuikentjes vertroetelen. En ook een 
(biest-)pannenkoek eten en spe-
len in het strodoolhof. Van al deze 

mogelijkheden werd ruimschoots 
gebruik gemaakt; er was grote be-
langstelling.

Kaart
De Agrarische Natuurvereniging 
heeft samen met de gemeente De 
Bilt een gebiedskaart gemaakt van 
het Noorderpark onder de titel 
‘Wandel- en fietskaart, Noorder-
park De Bilt’, waarop onder andere 

de knooppunten te vinden zijn voor 
wandelen en fietsen en de ver-
kooppunten van streekproducten. 
De kaart is voorzien van wetens-
waardigheden onderweg, zoals de 
oeverzwaluwenwand van de ANV 
Noorderpark en de forten, molens 
en horecagelegenheden. Ook de 
plekken van de picknickbanken met 
informatiepaneel worden vermeld. 

Oeverzwaluw
De oeverzwaluwenwand op de hoek 
van de Kooidijk en de Groene Dijk 
is begin april 2016 afgeschraapt 
en ontdaan van gras. Oeverzwalu-
wen hebben voor hun nestgangen 
‘frisse’ zandige steile oevers nodig. 
Die vinden ze in de natuur langs 
kronkelende riviertjes. Langs zo’n 
rivier storten de oevers in de winter 
soms in, waardoor er steeds weer 

vers zand is, maar zo’n wand moet 
aantrekkelijk blijven met een voor-
jaarsschoonmaak. De (ANV-)wand 
ligt er nu weer als nieuw bij! De 
oeverzwaluwen komen gewoonlijk 
half april terug uit hun overwinte-
ringsgebieden in Afrika. Hun fami-
lieleden (boeren-zwaluwen) zijn in 
de loop van maart alweer terugge-
komen uit Afrika.

Activiteiten
Op de lammetjesdag werd het eer-
ste exemplaar van de gebiedskaart 
aan burgemeester Sjoerd Potters 
uitgereikt op de boerderij van de 
familie Lam aan de Korssesteeg in 
Westbroek. Voorzitter Teus Spelt 
vertelde hierbij iets over de ver-
eniging: ‘Het doel van de vereni-
ging is de waarden van het Noor-
derpark verder te ontwikkelen en 
uit te dragen. Daarbij gaat het om 
landschappelijke, economische, 
ecologische en cultuurhistorische 
waarden. Uitgangspunt is een ren-
dabele landbouw als drager van het 
landschap Noorderpark. De vereni-
ging organiseert jaarlijks een aantal 
activiteiten die een bijdrage leveren 
aan het versterken van de kwaliteit 
van het Noorderpark. Deze activi-
teiten worden verder uitgewerkt en 
uitgevoerd door werkgroepen die 
binnen de vereniging zijn ingericht: 
De werkgroep Educatie- en Plat-
telandsbeleving en de werkgroep 
Landschap en Natuur zal men het 
meest tegenkomen bij de verschil-
lende activiteiten. In deze werk-

Burgemeester Sjoerd Potters ontvangt de gebiedskaart uit handen van 
Teus Spelt. 

In deze stal bleven de koeien nog een dagje binnen; bij een aanpalende 
agrariër mochten de koeien de wei weer in.

Bomen planten voor Biltse Plukdoolhof 
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 29 maart gingen de eerste 
bomen en struiken de grond in op 
het terrein van Kinderboerderij De 
Schaapskooi. Komende maanden 
planten vrijwilligers van onder an-
dere Reinaerde zo’n 2.000 bomen en 
struiken. Zaterdag 12 oktober vindt 
de officiële opening plaats van Ne-
derlands eerste plukdoolhof, tijdens 
de Week van de Duurzaamheid. 
Stichting Biltsheerlijk en vrijwilli-
gers van Reinaerde gingen vrijdag 
29 maart met elkaar aan de slag, om 
samen een mooi Plukdoolhof te ma-
ken op het terrein van De Schaaps-
kooi. ‘Tot aan de zomer planten wij 
ongeveer 2.000 bomen en struiken, 

waarvan 350 appelbomen’, vertelt 
Maaike Noorlander van Biltsheer-
lijk. ‘De paden in het doolhof zijn 
2.50 meter breed met een verste-
vigde grasmat in de paden, zodat 
ook een berijdbaar pad van een 
meter breed ontstaat voor minder-
validen. Iedereen is dus welkom’. 
Dos Schaafsma, beheerder van 
de kinderboerderij, is trots op het 
project en hoopt dat velen de Pluk-
doolhof weten te vinden na de ope-
ning. Dos: ‘Natuurlijk is iedereen 
nu ook al welkom hoor. Wij heb-
ben net jonge kuikentjes en voor 
kinderen is hier nog veel meer te 
beleven’. 

Opdrachten
Door het beantwoorden van vragen 
en opdrachten uit te voeren, loopt 
de bezoeker steeds dieper het dool-
hof in. Maaike: ‘Naast natuurbele-
ving voegen wij ook educatie toe 
aan het plukdoolhof. Als je een op-
dracht verkeerd uitvoert, loop je een 
doodlopend pad in en moet je weer 
terug. Bij het goed uitvoeren van 
opdrachten, kom je uiteindelijk in 
het midden van de doolhof terecht’. 
In de plukdoolhof worden, behalve 
bomen, ook struiken met eetbare 
vruchten, bloemen en bladeren ge-
plant, bedoeld voor de bezoeker 
en voor de kinderboerderij, met als 
thema’s: natuur, voeding en gezond-
heid. 
De pluktuin is voor iedereen toe-
gankelijk, op de tijden dat de kin-
derboerderij open is. De officiële 
opening vindt plaats op zaterdag 12 
oktober.

Vele handen maken licht werk
Stichting Biltsheerlijk en Reinae-
rde zijn initiatiefnemers van het 
Biltse Plukdoolhof. Zij sloegen 
de handen ineen om deze nieuwe 
trekpleister in Bilthoven te ont-
wikkelen. Toen de plannen defi-
nitief waren, vroegen zij hulp om 
draagvlak te creëren in de lokale 
samenleving. En dat lukte.
Vele partijen en vrijwilligers zeg-

Vrolijke koeien 

Zaterdag 30 maart mochten de koeien van De Bonte Parel in Westbroek 
weer voor het eerst de wei in, tot groot vermaak van mens en dier. 
[foto Walter Eijndhoven]

Vrijwilligers planten meer dan 350 appelbomen in het Plukdoolhof bij de 
Schaapskooi.

den hun steun toe in de vorm van 
een donatie, kennis of helpende 
handen, zoals: Robin Gugelot van 
Landwerken, Christen Unie, Ki-
wanis, Team NiNe, Werkplaats 
Kindergemeenschap, Provincie 
Utrecht, Gemeente De Bilt, Kern 
met pit, Elise Mathilde fonds, Prins 
Bernhard fonds, KF Heinfonds en 
Rabobank Stimuleringsfonds. Een 
echt samenwerkingsverband dus.

Ook helpen?
Men kan zowel een financiële 
bijdrage doneren als meehelpen 
met de aanplant, het onderhoud 
en/of de oogst. Nederlands eerste 
plukdoolhof is van ons allemaal. 
Ga naar de website voor meer in-
formatie: www.biltsheerlijk.nl/
plukdoolhof of kom even langs op 
kinderboerderij de Schaapskooi in 
Bilthoven.

groepen zijn zowel agrariërs als 
burgers vertegenwoordigd. Voor 
beiden geldt dat zij het Landschap 
Noorderpark een warm hart toedra-
gen. De vereniging betrekt bij haar 
plannen en de aanpak zoveel moge-
lijk alle bewoners in dit gebied’.

Vitaal
Spelt wees er op dat de aanleiding 
van het samen-optrekken van Ge-
meente en ANV zijn oorsprong 
vindt in het beleid m.b.t. Vitaal Plat-
teland. Ook in het coalitieakkoord 
van het huidige college wordt e.e.a. 
verwoord: ‘In het uitgestrekte bui-
tengebied van de gemeente De Bilt 
liggen vier kleine kernen (Maar-
tensdijk, Groenekan, Westbroek en 
Hollandsche Rading) die geken-
merkt worden door een grote mate 
van sociale cohesie en betrokken-
heid van de inwoners. Dit uit zich 
onder meer in het rijke verenigings-
leven. Agrarische ondernemers in 
de buurt van de kernen vervullen 

een belangrijke rol in de productie 
van voedsel, aanbieding van lokale 
producten en zij zorgen voor werk. 
Voor vitaliteit van het platteland en 
deze kernen willen we de huidige 
basisvoorzieningen minstens gelijk 
houden. Daarom is de komst van 
jonge gezinnen belangrijk’. 

Download
Bij het in ontvangst nemen van de 
kaart roemde burgemeester Sjoerd 
Potters het bestaan en de activi-
teiten van de vereniging (ook alle 
bestuursleden en werkgroep-leden 
zijn vrijwilligers en ontvangen 
geen vergoeding voor hun werk 
voor de vereniging). Daarna kon-
den alle bezoekers een gratis exem-
plaar van de kaart meenemen. De 
kaart is - zolang de voorraad strekt 
- te verkrijgen op diverse te bezoe-
ken plaatsen in het Noorderpark 
(bv Streekmuseum Vredegoed) en 
kan gedownload worden van de 
website www.anvnoorderpark.nl.
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