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Toekomstvisie 
‘Ruimte voor verschil’

door Henk van de Bunt

Maandagavond 11 april werd in de Galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42, de 
Toekomstvisie van Het Oude Dorp (De Bilt) overhandigd aan wijkwethouder Anne 

Brommersma. Onder het motto ‘Ruimte voor verschil’ werd de identiteit van Het Oude Dorp 
geformuleerd en worden verschillende maatregelen aangekondigd.

Onder bewoners en ondernemers 
is een enquête gehouden over de 
woonbeleving in Het Oude Dorp. 
Deze enquête is door 108 mensen 
ingevuld. De respons in de Dorps-
straat en de Burg. de Withstraat 
is relatief hoog. Vanwege de lage 
respons in Kerksteeg, Kapelweg 
en Biltstein kan weinig worden 
gezegd over de uitkomsten in deze 
straten. De hoofdlijnen van de uit-
komsten van deze enquête zijn o.a. 
dat bewoners het goed bevalt in Het 
Oude Dorp. 

De gunstige ligging ten opzichte 
van werk en voorzieningen is de 
belangrijkste reden dat men zich 
hier heeft gevestigd. ‘Rustig en vei-
lig wonen’, alsmede ‘ongedwongen 
en gezellige omgang met elkaar’ 
zijn de belangrijkste genoemde sfe-
ren van woonbeleving van het hele 
Oude Dorp. Er zijn echter duidelijke 
verschillen per straat. In de ds. San-
deruslaan en de Burg. de Withstraat 
ligt (wat) meer de nadruk op on-
gedwongen en gezellige omgang 
met elkaar en in Zorgvliet en de 
Bilthovenseweg ligt de nadruk op 
rust en veiligheid. Daarnaast zijn 
in de Burgemeester de Withstraat 
en de Dorpsstraat levendigheid en 
vitaliteit naast de eerder genoemde 
sferen eveneens belangrijk.

Ondernemers 
Onder ondernemers is een enquête 
gehouden over hun opvattingen 
en gedrag met betrekking tot wo-
nen, bedrijvigheid, voorzieningen, 
openbare ruimte, verkeer en vei-
ligheid. Deze enquête is door 26 
ondernemers ingevuld. De groep 
ondernemers die de enquête heeft 
ingevuld bestaat uit ruim twee-
maal zoveel mannen als vrouwen 
met een gemiddelde leeftijd van 
rond de 50 jaar. Het grootste deel 
(70%) is naast ondernemer ook be-
woner van Het Oude Dorp. Vooral 
ondernemers in de creatieve be-
drijvigheid zijn in de enquête sterk 
vertegenwoordigd (42% van de 
respondenten), maar ook de andere 
categorieën zijn vertegenwoordigd. 
Meer dan de helft heeft een een-

manszaak. Het ondernemen in Het 
Oude Dorp wordt voldoende tot 
goed gewaardeerd, bijna iedereen 
heeft klanten in de buurt zitten. Het 
grootste deel van de klanten komt 
echter van buiten. De ondernemers 
willen meer bedrijvigheid in Het 
Oude Dorp. Een groot deel van de 
ondernemers heeft wensen t.a.v. de 
verkeerssituatie (wijziging parkeer-
beleid, minder drukte, aandacht 
voor veiligheid van en ruimte voor 
fietsers en voetgangers).

Rapport
Bewoners en ondernemers van Het 
Oude Dorp hebben de afgelopen 
periode hard gewerkt aan de tot-
standkoming van de Toekomstvi-
sie. De resultaten van de verschil-
lende onderzoeken, werkateliers en 
dorpsbijeenkomsten zijn de basis 
van de Toekomstvisie. Het gaat 
dan onder andere om het realiseren 
van een ontmoetingsruimte, inrich-
ting en onderhoud van de openbare 
ruimte, verbeteren van verkeer- en 
parkeersituatie en het versterken 
van de kleinschalige bedrijvig-
heid in Het Oude Dorp. Uitvoering 
van de maatregelen vraagt om een 
goede samenwerking tussen bewo-
ners, ondernemers en de gemeente 
De Bilt. Naast het feit dat de Toe-
komstvisie input is voor het te ma-
ken bestemmingsplan, zullen er in 
de komende jaren ook gezamenlijk 
concrete maatregelen moet worden 
uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van de 
diverse onderzoeken, groepsge-
sprekken en dorpsbijeenkomsten 
kon een aantal conclusies worden 
getrokken en worden door de werk-
groep (Quirine van den Dijssel, 
Ingrid Emmerik, Bart Herremans, 
Hans Kars, Lars van der Plank en 
Ad Tummers) allerlei aanbevelin-
gen gedaan. Het Oude Dorp zet 
daartoe een stap door het opzetten 
van een bewoners- en onderne-
mersvereniging Het Oude Dorp, 
die initiatieven en activiteiten van 
bewoners en ondernemers in Het 
Oude Dorp zal stimuleren en on-
dersteunen.

Blik op werk WMO 
Advies Raad De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Maandag 11 april bood de Wmo Advies Raad De Bilt in de persoon van voorzitter Hans 
Voogt, het jaarverslag 2015 aan wethouder Anne Brommersma aan. In het jaarverslag wordt 

teruggekeken naar 2015 maar ook wordt naar (on-)mogelijkheden in 2016 vooruitgeblikt. 

De Wmo Advies Raad De Bilt is 
in 2007, gelijk met de invoering 
van de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (Wmo) ingesteld als 
een onafhankelijke adviesraad 
van het College om de belangen 
van burgers die betrokken zijn bij 

maatschappelijke ondersteuning, 
te behartigen. Met name gaat het 
daarbij om jongeren, mensen met 
een beperking, allochtonen, oude-
ren, mantelzorgers en vrijwilligers. 
In 2015 is de wet vernieuwd en zijn 
veel taken van het rijk overgegaan 
naar gemeenten; één van de groot-
ste stelselwijzigingen. De inzet 
van de nieuwe wet is o.a. mensen 
zo lang mogelijk thuis te laten wo-
nen waarbij de gemeente indien 
nodig ondersteuning biedt. Naast 

de Wmo houdt de adviesraad zich 
sinds 2015 ook bezig met de tran-
sitie Jeugdzorg. Ook daarover is 
advies uitgebracht.

Terugblik
Al in 2014 zijn i.v.m. met de invoe-
ring van de nieuwe Wmo-wet veel 
zaken geregeld door de gemeente 
De Bilt om de overgang zo goed 
mogelijk te laten verlopen.

Lees verder op pagina 3

Wethouder Anne Brommersma heeft het Jaarverslag van de Wmo Advies 
Raad De Bilt in ontvangst genomen. ‘Ik ben blij met deze raad en neem 
hun adviezen serieus. Ons contact is goed en de overleggen verlopen naar 
wens’.
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

17/04 • 10.30u - ds. Joop Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/04 • 9.30u + 18.30u - ds. R.W. de 

Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/04 • 10.30u - ds. H. Schram, Baarn

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/04 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/04 • 10.00u - mevr. J. Mourits 

(overweging) en mevr. A. Veldhuis 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

17/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
17/04 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
17/04 • 10.00u - Ds. D. Meijvogel, 

Harderwijk 
17/04 • 19.00u - Ds. N. de Boo, Zeist

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/04 • 10.00u - Samendienst met 

Opstandingskerk
Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/04 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
17/04 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastoor J. Skiba

Volle Evangelie Gemeente
17/04 • 10.00u - 

spreker Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

17/04 • 10.30u - Dhr. B. van Empel 

Herv. gemeente Blauwkapel 
17/04 • 15.30u - ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk
17/04 • 10.30u - ds. W.M. van der 

Linden, Sprang Capelle
17/04 • 18.00u - ds. N. van der Want, 

Barneveld

Onderwegkerk Blauwkapel
17/04 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/04 • 11.00u - Geen dienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/04 • 10.00u - Ds. G.J. van Meijeren, 
‘s Graveland

17/04 • 18.30u - Ds. G.H. Kruimer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

17/04 • 10.00 en 18.30u 
Kand. H. Roelofsen, Staphorst

PKN - Ontmoetingskerk
17/04 • 10.00u - ds. R. Alkema, 

doopdienst

St. Maartenskerk
17/04 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/04 • 10.00u - Ds. D.J. van 
Wageningen, IJsselstein

17/04 • 18.30u - Ds. E.H. Egberts, 
Gorinchem 

PKN - Herv. Kerk
17/04 • 10.00u - Ds. J.P.J. Voets, Nijkerk

17/04 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 15 april kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In 
de kantine van deze sportver-
eniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en mee-
doen kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 16 april is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein 
in Maartensdijk van 10.00 tot 
15.00 uur. Alles fair-trade inge-
kocht, dus maximaal rendement 
voor boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden.

Creatiefbeurs

Zaterdag 16 april organiseert 
WVT haar jaarlijkse Creatief-
beurs. Er zijn meer dan 30 
stands met creatieve hobby’s 
en leuke cadeau’s. De Crea-
tiefbeurs is geopend van 11.00-
16.00 uur. Entree is gratis. Meer 
informatie: tel. 030 2284973 of 
www.vvsowvt.nl

Brocante in het Groen

Vrouwen van Nu, afd. Groene-
kan organiseert een Brocante 
in het Groen op zaterdag 16 
april van 11.00 tot 15.00 uur 
in Dorpshuis De Groene Daan, 
Grothelaan 3 Groenekan. Ook 
is er koffie, thee, sap, met lek-
kere taarten en hapjes te koop. 
Er zijn nog tafels te huur. Infor-
matie: tel. 0346 212322.

Voorlichting over vitaler 
worden

De meeste mensen willen meer 
bewegen, gezonder eten en 
beter ontspannen. Maar hoe pak 
je dit nou effectief aan? En wat 
is de invloed van stress? Er is 
over dit thema een voorlich-

tingsavond van Hartslag Coa-
ching op woensdag 20 april van 
20.00 tot 21.30 uur in Centrum 
de Linde, Jachtlaan 15, Biltho-
ven. Toegang is vrij; aanmelden 
kan via 
info.hartslagcoaching@gmail.
com of tel. 06 52653128.

Bijeenkomst Cliëntenraad

De leden van Cliëntenraad Soci-
ale Zaken De Bilt organiseren 
een gezellig samen komen met 
een drankje en hapje in wijkres-
taurant Bij De Tijd, Prof. Dr. 
P.J.W. Debeyeweg 1, De Bilt 
op vrijdag 22 april van 14.00 tot 
16.00 uur. Tijdens deze bijeen-
komst kan men kennismaken 
met de leden van de Cliënten-
raad en lotgenoten. 

Ook is er de mogelijkheid om 
vragen die betrekking hebben 
op een persoonlijke situatie te 
bespreken, bijvoorbeeld ver-
goeding huishoudelijke hulp. 
Deze bijeenkomst is uitsluitend 
voor cliënten uit de gemeente 
De Bilt, die via de RSD een 
WWB-(bijstandsuitkering) ont-
vangen of in bezit zijn van 
U-pas. Het verzoek is om de 
uitnodiging, die per post is ver-
zonden mee te nemen naar de 
bijeenkomst. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst kan e-mail: 
clientenraaddebilt@yahoo.com 
of telefoon: 06 2782 0782.

Garagesale

Zaterdag 23 april wordt een 
gezellig Yardsale/Garagesale 
op het voormalige terrein van 
de Hervormde school aan de Dr. 
Welfferweg 8 / 8d in Westbroek 
gehouden. 
Verkoop van huisraad, speel-
goed en ander klein goed. Ver-
koop uitsluitend door bewo-
ners van het complex aan een 
ieder die het klein evenement 
bezoekt. U bent welkom van 
10.30 - 14.00 uur. Toegang gra-
tis.

Intercultureel Eetcafé

Zondag 24 april is weer een 
Intercultureel Eetcafé in 
wijkrestaurant Bij de Tijd. Deze 
maand is er een Turks-Koer-
dische maaltijd, verzorgd door 
één van de vaste ervaren koks. 
Inloop vanaf 17.15 uur. Ingang: 
Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
hoek Alfred Nobellaan/Kamer-
ling Onnesweg 14. Vooraf aan-
melden tot uiterlijk vrijdag 22 
april: servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl, tel. 030 7440595 

Opbrengst collecte 

Tijdens de collecte van 21 t/m 
26 maart voor het reumafonds 
is in Maartensdijk € 1221,23 
en in Westbroek € 933,01 euro 
opgehaald. Hiermee leveren 
beide dorpen een belangrijke 
bijdrage aan de reumabestrij-
ding in Nederland.

Raku stoken

Zondag 17 april en 29 mei 
wordt bij atelier VoorDeDijk 
een workshop RAKU stoken 

gehouden van van 11.00 - 17.00 
uur. Tijdens de workshop voor-
ziet u uw werkstuk van glazuur 
en wordt het werk buiten in 
de nieuwe Raku oven gestookt. 
Dan gaat het gloeiend hete werk 
in de zaagselton, komt tot ont-
branding en nadat alles is afge-
koeld kan het poetsen beginnen. 
De werkstukken kunnen aan het 
einde van de middag gelijk mee 
naar huis. Zie ook 
www.voordedijk.nl
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering
Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis

Kon. Wilhelminaweg 461 
Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 
E info@parelpromotie.nl

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

Zoveel reacties en zoveel lieve woorden bij het overlijden van

Bob Elzinga
Ze hebben veel steun gegeven.
Hartelijk dank ervoor.

 Mies

 Erik en Sophie

 Tessa en Robert
 Robin en Arjen

 Taco en Marjolijn
 Maurits
 Hester

Hollandsche Rading, april 2016.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Weinig blije gezichten op 
inloopavond bouwplan Hessenweg

door Rob Klaassen

Dinsdagavond 5 april was er door de gemeente een inloopavond georganiseerd over het 
bouwplan op het terrein van de voormalige garage De Rooij aan de Hessenweg in De Bilt. 

Veel inwoners, maar ook veel raadsleden, vonden hun weg naar het gemeentehuis.

Begin december jl. had er ook al een 
dergelijke avond plaatsgevonden in 
het gemeentehuis, maar toen was de 
avond door de bouwer georganiseerd 
en waren slechts alleen de direct aan-
wonenden uitgenodigd. Deze avond 
was, mede door de publiciteit van 
‘HartvoorDeBilt’, inmiddels ruim 
bekend. 

De plannen
Het door projectontwikkelaar Aal-
berts gepresenteerde plan week niet 
veel af van de eerder gepresenteerde 
plannen. Wel waren er nu 11 i.p.v. 12 
woningen geprojecteerd (één van de 
eerder geplande woningen bleek op 
andermans grond te liggen) en het 

poortgebouw was vervangen door 
een doorgang. 

HartvoorDeBilt
Volgens ‘Hartvoor deDeBilt’ blijven 
hun bezwaren onverminderd gelden. 
Te hoog, te massief en niet passend 
in het dorpse en groene karakter van 
De Bilt. Bovendien is het in strijd 
met eerder geformuleerd beleid. Vol-
gens het comité ‘HartvoorDeBilt’ 
doet zich hier ook een wat vreemde 
zaak voor. De gemeente De Bilt is de 
enige gemeente in de ruime omtrek, 
die over dit soort plannen geen voor-
overleg pleegt met de welstandscom-
missie. ‘Die club is er juist vooral om 
in een vroegtijdig stadium te toetsen 

of het plan in de omgeving past. Plan-
nen kunnen dan nog tijdig worden 
aangepast. Zelfs de ontwikkelaar was 
verwonderd dat zo’n toets niet vooraf 
werd gedaan. Hij had het prettig ge-
vonden als dat wel had plaatsgevon-
den’. 

Direct omwonenden 
Ook de direct omwonenden lieten 
zich niet onbetuigd. Ze hadden door 
een architect een tekening laten ver-
vaardigen, waarin zowel de huidige 
bebouwing als de geplande nieuw-
bouw samen waren ingetekend. Dit 
gaf een helder beeld van de verschil-
len tussen de huidige en de toekom-
stige bebouwingssituatie. Voor veel 

aanwezigen en vooral ook raadsle-
den, was dit een ‘eyeopener’. 

Weinig steun 
Het lijkt dat voor verreweg de meeste 
omwonenden het plan onaanvaard-
baar is. Een omwonende schreef 
op een van de formulieren. ‘Ik ben 
hartstikke tegen dit plan. Te hoog. Te 
massaal’. Anderen: ‘Onze zoninval 
wordt ons ont-stolen’, ‘het is veel te 
dichtbij’, ‘dit is hier geen bouwplan, 
maar een geldplan’ en ‘met hulp van 
de gemeente worden er zoveel mo-
gelijk huizen gebouwd’. Lucas van 
Dijk ging zelfs zover, dat hij met een 
beschuldigende vinger naar de poli-
tiek wees: ‘Het allerbelangrijkste hier 
is dat mensen niet gehoord worden. 
Allemaal dank zij de Democraten66. 
Zet dat maar namens mij in de krant. 
Ze kennen me wel’. 

Politiek
De reactie van D66 gemeenteraadslid 
Frans Poot op alles wat hij zo hoorde 
is, dat ook hij dergelijke geluiden 
had opgevangen. Hij vindt het wel 
begrijpelijk. ‘Het is inderdaad hoog 
en massaal en de burgers werden er 
plotseling mee geconfronteerd. In 
2010 heeft de gemeenteraad unaniem 
ingestemd met 4 bouwlagen. We 
hebben ons toen onvoldoende gerea-
liseerd, wat dit voor de bewoners van 
de overkant betekent. De overeen-
komst met De Rooij ligt er. Het vori-
ge college heeft toen ook besloten dat 

dit geen majeur project was en dat er 
daarom niet vooraf met de bewoners 
hoefde te worden overlegd. Je kunt 
daar nu je vraagtekens bij plaatsen’. 

Bestemmingsplan
Om het bouwplan te kunnen realise-
ren moet het bestemmingsplan wor-
den gewijzigd. Frans Poot: ‘We zit-
ten als raad in een catch 22 positie. 
Stemmen we met de bestemmings-
planwijziging in, dan hebben we de 
bewoners tegen, stemmen we hier-
mee niet in dan hebben we De Rooij 
tegen. Bovendien komen we dan dus 
terug op het raadsbesluit van juni 
2010. De hele raad is toen, na twee 
vergaderingen, uiteindelijk akkoord 
gegaan met zowel de financiën als de 
bouwhoogte. 
De meeste fracties hebben toen wel 
een voorbehoud gemaakt, dat er 
vooraf met de omwonenden zou 
moeten worden overlegd en dat de 
raad daarna pas zich zou gaan buigen 
over de definitieve bouwvorm. Er lag 
toen namelijk slechts een zeer globa-
le houtkoolschets voor. Politiek is het 
nu een uiterst lastig punt geworden. 
Onze wethouder Hans Mieras zit nu 
met deze erfenis opgescheept. Zeg 
het maar. Wat is wijsheid’. Menno 
Boer (SP) was er wel uit: ‘Degenen 
die in 2010 in de raad zaten hebben 
toen gewoon zitten slapen, in slaap 
gewiegd door het toenmalige col-
lege. Er is toen een verkeerd besluit 
genomen’. 

Druk bezochte inloopavond bouwplannen Hessenweg
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De Wmo Advies Raad De Bilt heeft 
in dat jaar 18 adviezen uitgebracht. 
In 2015 is de transitie van taken af-
gerond; niet alleen de Wmo en de 
Jeugdwet, maar ook de invoering 
van de Participatiewet hebben plaats 
gevonden. De uitvoering ligt bij or-
ganisatie als Mens en zorgaanbie-
ders. Deze stelselwijziging doet een 
groot beroep op de burgers van deze 
gemeente en in het bijzonder op de 
groep van mantelzorgers en vrij-
willigers. Hans Voogt: ‘In de oude 
situatie hadden burgers recht op 
maatschappelijke ondersteuning, nu 
is dat perspectief verschoven naar 
het versterken van de eigen kracht 
van de burger/vrager en daar waar 
nodig compensatie in de vorm van 
professionele ondersteuning bieden. 
Dat vraagt om actieve ondersteu-
ning van deze groepen, zodat zij op 
hun taak berekend blijven. Op het 
gebied van huishoudelijke hulp liet 
dit zich het meest zichtbaar erva-
ren. Goede kwalitatieve zorg van de 
huishoudelijke hulp heeft ook zijn 
prijs en niet alleen op dit terrein. 
Dit speelt ook in aanpassing van de 
tarieven jeugdzorg, het persoons-
gebonden-budget e.a. De Wmo 
Advies Raad vindt verantwoord in-
koopgedrag door de gemeente een 
belangrijk onderwerp dat we op de 
voet volgen. In 2015 is de invoering 
van de wijk- en jeugdteams ter hand 
genomen. De transitie Jeugdzorg 
lijkt in samenwerking met de aan-
bieders behoorlijk vorm gegeven. 

Nadrukkelijk vragen we aandacht 
om het cliëntperspectief ook hier 
centraal een plaats te geven’. 

Speerpunten en adviezen
Het terrein dat de Wmo en Jeugd-
zorg beslaat is breed. Binnen de 
Wmo Advies Raad is besloten om te 
gaan werken met speerpunten. Hier-
door kon er diep worden ingezoomd 
op belangrijke punten. De speer-
punten voor 2015 waren dagbeste-
ding voor mensen met een verstan-
delijke beperking, dagopvang voor 
senioren, de toegang tot zorg en 
ondersteuning, de jeugdzorg, huis-
houdelijke hulp en overige voorzie-
ningen en privacy. Er zijn dit jaar 
diverse gesprekken gevoerd over 
deze onderwerpen en er zijn vijf ad-
viezen uitgebracht. De werkgroep 
Toegankelijkheid (voorheen Gehan-
dicaptenplatform) maakt sinds twee 
jaar onderdeel uit van de Wmo Ad-
vies Raad. Hans Voogt: ‘Hierdoor 
is een breder draagvlak ontstaan 
waardoor de belangen voor mensen 
met een beperking nog efficiënter 
en daadkrachtiger kunnen worden 
behartigd. Er zijn vijf adviezen uit-
gebracht door deze werkgroep. De 
leden van deze werkgroep worden 
verder veel proactief betrokken en 
gewaardeerd bij ruimtelijke inrich-
ting vraagstukken en plannen’.

Vooruitblik
De leden van de Wmo Advies Raad 
hebben vaak specifieke kennis op 
verschillende deelgebieden. Er zijn 
drie leden die dit jaar stoppen omdat 

ze de maximale zittingstermijn heb-
ben bereikt. Hans Voogt: ‘De raad 
zal daarom op zoek gaan naar ge-
schikte mensen, waarbij geprobeerd 
wordt om alle kernen te vertegen-
woordigen. Westbroek is bijvoor-
beeld nu nog niet vertegenwoor-
digd. De werkzaamheden van het 
nieuwe Sociale Team, die de toe-
gang tot zorg en ondersteuning ver-
zorgt, zal dit jaar kritisch gevolgd 
worden net als het CJG team dat 
dit voor de jeugd regelt. Natuurlijk 
willen we in gesprek blijven over de 
transformatie, de vernieuwde aan-
pak, van Wmo en Jeugdzorg. 

En niet in het minst de acties van 
de gemeente naar aanleiding van de 
ratificatie door Nederland van het 
VN verdrag voor mensen met een 
beperking. Hier is voor De Bilt ook 
nog het nodige in te doen’. Voogt 
noemt hierbij specifiek de toegan-
kelijkheid van gebouwen voor men-
sen met een beperking , inclusief 
het creëren van mogelijkheden om 
te sporten in je eigen gemeente als 
inwoner met een beperking. Voogt: 
‘We maken ons zorgen over de af-
bouw van de dagopvang c.q. dagbe-
steding van ouderen en mensen met 
een beperking. Dagopvang voor 
senioren zie je teruglopen, mede 
door de eigen bijdrage. Zelfs in 
Maartensdijk is er geen dagopvang 
voor senioren meer. Terwijl juist 
dagopvang voor ontlasting van de 
mantelzorg/partner zorgt en sociale 
integratie bevorderd. Het wordt al 
met al een interessant jaar’. 

Start werkzaamheden 
kruising Vollenhoven

Maandag 11 april startte de provincie Utrecht met de reconstructie van de 
kruising Utrechtseweg/Amersfoortseweg (kruising Vollenhoven) in De 
Bilt. De provincie Utrecht verbetert deze kruising om het verkeer tussen 
Utrecht en Amersfoort nu en in de toekomst beter te kunnen verwerken. De 
nieuwe fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek en zorgt voor 
een veilige en snelle doorgaande fietsroute tussen Utrecht, De Bilt en Zeist.

Als voorbereiding op de reconstructie van de kruising zal een aantal bomen 
langs zowel de Utrechtseweg als de Amersfoortseweg gekapt en verplant 
worden. Voor de gekapte bomen zullen binnen een jaar nieuwe bomen 
worden terug-geplant. Deze komen elders langs de N237 te staan. Het kap-
pen en verplanten van de bomen wordt uitgevoerd in de week van 11 - 15 
april. De werkzaamheden leveren enige hinder op voor het verkeer; om 
veilig te kunnen werken moet buiten de spits om namelijk één rijstrook 
worden afgesloten. Er blijft per rijrichting altijd één rijstrook beschikbaar, 
zodat het verkeer altijd doorgang heeft. In juni en juli worden o.a. tijdelijke 
verhardingen aangebracht zodat het verkeer ook tijdens de werkzaamhe-
den doorgang heeft en van juli t/m oktober komt het aanbrengen van de 
fietstunnel, het aanpassen van wegen, vervangen van verkeerslichten en 
wegverlichting en het aanbrengen groen aan bod. Tegen het eind van het 
jaar moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

Provincie Utrecht is gestart met de werkzaamheden bij Vollenhoven. 
[foto Reyn Schuurman]
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Ham-aspergesalade 
Filet americain
Ei-bieslooksalade

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

Huisgemaakte kipfilet
Gerookte ossenworst 
Gebraden rosbief

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Livar schouder-
karbonade

Verse kalkoen-
schnitzels

Runder 
hamburgers

Varkensfiletlapjes

Hollandse biefstuk

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

500
GRAM 5.98

100
GRAM 2.25

4
STUKS 6.-

3 x 100
GRAM 5.50

500
GRAM 6.25

100
GRAM 1.25

3 x 100
GRAM 4.50

500
GRAM 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 april 
t/m woensdag 20 april

Lekker voor het weekend!

lekker mals…

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

250
GRAM 3.98

250
GRAM 4.98VERS GEBRANDE 

CRANBERRYMIX

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

5 halen = 4 betalen

6 halen =
   5 betalen

Runderschnitzels, varkensschnitzels, 
kipschnitzels of gehaktschnitzels

Extra donderdag voordeel:

VLEESWAREN TRIO

WE HEBBEN WEER DIVERSE SOORTEN FRANSE KAASJES…
Eigen import!

4
STUKS 5.-

2
STUKS 10.-

GEGRILDE 
KIPPENBOUTEN

GEGRILDE KIPPEN

SATÉVLEES
Heerlijk mals 
en gemarineerd! 1

KILO 7.98

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Gebraiseerde groenten met
asperges en heilbot
IN TOMATENVINAIGRETTE 

___________________________ PER PORTIE 9,95
Varkenshaas in champ. 
roomsaus
MET GEBAKKEN AARDAPPELS

_____________________________100 GRAM 1,25
3 nieuwe lunchsalades
MET ASPERGES_______________PER BOWL 5,95

Grote Hollandse

Komkommers
2 VOOR

Vitamineshots

Blauwe bessen
3 DOZEN à 150 GRAM

Spaanse

Berg bloemkool
NÚ

0,99 4,990,99

VERS GEWASSEN

Hollandse spinazie
____________________ ZAK 300 GRAM 0,79

NU 40 SOORTEN ONBESPOTEN

Tomaten _________ 500 GRAM 1,98

Spaghetti Bolognese
________________________ 100 GRAM 0,99

Volop specialiteiten
uit Brussel

Volop Hollandse aardbeien, 
primeurs en asperges
GRATIS GESCHILD!!!

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 18, DINSDAG 19
EN WOENSDAG 20 APRIL

Zaterdag verse Sushi!!!
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Monument naar Wassenaar
door Henk van de Bunt

Kunstenaar Philipp van der Zeeuw (76) heeft een herdenkingsmonument gemaakt naar 
aanleiding van 70 jaar bevrijding. Hij deed dat samen met de kunstenaars Ruud van de Vliet en 

Patrizia Esposito. Een delegatie van de Canadese ambassade heeft het kunstwerk bekeken en 
was erg enthousiast. Het kunstwerk wordt in april geplaatst bij de residentie

van de Canadese ambassade in Wassenaar.

De Maartensdijkse keramist Phi-
lipp van der Zeeuw raakte begin 
2015 op een terras aan de Servet-
straat te Utrecht in gesprek met de 
steenhouwer Ruud van de Vliet en 
zijn vrouw Patrizia over de wijze 
waarop de Canadese bevrijders 
ons land in 1945 hebben bevrijd. 
Philipp en Ruud vonden elkaar 
in de wens om hun bewondering 
voor onze bevrijders na 70 jaar op 
een creatieve wijze te uiten. Het 
idee om een marmeren monument 
te maken, was geboren.

Wittevrouwen
Philipp van der Zeeuw is in 1939 
geboren als jongste van een gezin 
van 5 kinderen aan de Bollen-
hofsestraat 106 in de Utrechtse 
wijk Wittevrouwen. Voor de pe-
riode met vele grenswijzigingen 
door gemeentelijke herindelingen 
stond hun huis in de gemeente 
Utrecht en de achtertuin in de 
gemeente Oostveen, het latere 
Maartensdijk. 

Als kind van amper 6 jaar oud was 
Philipp gedurende de bezetting 
tijdens het spelen aan de Griftka-
de in het water van de Biltse Grift 
gevallen. Een passerende Duitse 
soldaat reikte hem zijn geweer 
aan, dat Philipp kon vastpakken 
en waarmee de soldaat hem uit het 
water wist te trekken. De soldaat 
bracht hem drijfnat thuis. Phi-
lipp’s moeder vroeg de redder van 
haar zoon binnen te komen en zei: 
‘Zal ik uw geweer even aanpak-
ken’, waarop zij hem in de para-
plubak zette. De soldaat vroeg of 
hij bij hen kon onderduiken. 

Wittebrood
De fam. Van der Zeeuw regelde 
een schuilplaats in de veeartsen-
ijschool aan de Bekkerstraat. Een 
paar maanden later kwamen in mei 
1945 de Canadese bevrijders van-
uit Zeist met pantservoertuigen 
de Utrechtse Biltstraat inrijden. 
Philipp werd door de soldaten op 

een van de wagens getild en ge-
trakteerd op Zweeds wittebrood, 
Canadese biscuit en chocolade en 
mocht een stukje meerijden. Al 
deze goede herinneringen inspi-
reerden Philipp iets terug te doen 
en de Canadese bevrijders na 70 
jaar te eren met een monument. 
Ook Ruud en Patrizia van Vliet, 
die de bezetting niet hebben mee-
gemaakt, raakten bevlogen door 
Philipp’s ideeën.

Ontstaan van het monument
Uit twee Belgische marmeren pla-
ten van verschillende dikte zaag-
den de kunstenaars tweemaal drie 
esdoornbladfiguren - het symbool 
op de Canadese vlag - van ver-
schillende grootte uit. Deze drie 
grote en drie kleinere bladeren 
plakten zij over elkaar. Op de zo 
(drie) ontstane figuren staat met 
bronzen letters: ‘1945, Freedom, 
2015’ te staan. Onder deze bla-
deren bevestigden ze een doorge-
zaagde, halve Canadese helm. De 
oude Canadese helm vond Philipp 
na een oproep. 

Op RTV Utrecht werd een oproep 
gedaan en Leo van den Dool rea-
geerde. Hij had een originele Ca-
nadese helm in bezit. Deze was in 
1945 door de Canadese sergeant 
Bruce Mac Kibbin uit Montreal 
achtergelaten in het ouderlijk huis 
van Leo in de Utrechtse wijk Zui-
len. 

Hij was destijds bijna vijf jaar 
maar kan zich die periode nog 
goed voor de geest halen. Het 
monument staat verticaal op een 
hardstenen sokkel. Het monument 
is aangeboden aan de Canadese 
ambassade in Den Haag en is met 
grote dankbaarheid aanvaard.

De Canadese delegatie was (bij Philippe thuis) erg enthousiast: v.l.n.r. 
Marcel Louwman, culturele en politieke zaken ambassade van Canada, 
Leo van den Dool, Patrizia Esposito, Philippe van der Zeeuw, Ruud van 
de Vliet en Colonel Michael Hogan, militair attaché ambassade van 
Canada. (foto Gé Veldhuijzen).

Zo stemden kernen
van de gemeente De Bilt

door Guus Geebel

Bij het referendum op 6 april 
heeft een kleine meerderheid 
van de stemmers in de gemeente 
De Bilt voor het associatiever-
drag met Oekraïne gestemd. 
Bij de stembureaus werd het 
hoogste percentage voorstem-
mers met 69,07% behaald in het 
stembureau in woonzorgcentrum 
d’Amandelboom in Bilthoven. 

Het hoogste percentage tegen-
stemmers met 66,30% in Dorps-
huis De Vierstee in Maartenddijk. 
Het stembureau in Woonstich-
ting SSW in Bilthoven had met 
27,03% het laagste opkomstper-
centage. Woon- en zorgcentrum 
De Bremhorst met 50,70% het 
hoogste. 

In Woon- en zorgcentrum Wel-
tevreden was het verschil tussen 
voor en tegen één stem in het 
voordeel van het ja-kamp. 

De uitslagen van de gemeente De Bilt en de kernen
voor tegen blanco ongeldig opkomst

Gemeente 
De Bilt 6469 6403 141 174 40,39%

De Bilt/ 
Bilthoven 5239 4705 105 134 40,33%

Maartensdijk 548 957 20 22 40,10%
Groenekan 275 248 6 6 37,05%
Hollandsche 
Rading 234 302 2 9 46,20%

Westbroek 173 191 8 3 41,21%

Klimaattop in De Bilt 
Het KNMI heeft recent code oranje afgegeven voor het klimaat. 
Deze klimaatverandering brengt grote risico’s met zich mee zoals 
lange periodes van droogte, meer storm, intense stortbuien in de 
zomer en toename van het waterpeil in de grote rivieren met kans op 
overstromingen. Als het huidige beleid niet verandert zal de zomer-
temperatuur aan het einde van deze eeuw gemiddeld 5 graden hoger 
zijn. Dit zal desastreuze gevolgen hebben voor de leefbaarheid van 
onze aarde, hier en over de hele wereld. 

GroenLinks De Bilt wil dat hier iets aan gebeurt, maar wat willen de 
inwoners van deze gemeente? Op 15 april kan men hierover komen 
meedenken bij de Biltse Klimaattop. Klaas van Egmond (hoogleraar 
geowetenschappen aan de UU), Birgit Loos (hoofd duurzaamheid, 
milieu en gezondheid bij het RIVM), Bas Eickhout (Europarlemen-
tariër voor GroenLinks) en Faiza Oulahsen (campagneleider klimaat 
bij Greenpeace) zullen hun visie op dit onderwerp geven. 

Discussie
Daarna volgt een open discussie, die zal worden gemodereerd door 
Mariëtte Pennarts (GroenLinks lid van de Gedeputeerde Staten van 
Utrecht). GroenLinks wethouder Anne Brommersma zal aanwezig 
zijn om de besproken ideeën mee te nemen voor een betere kli-
maatpolitiek in de gemeente De Bilt. De klimaattop vindt plaats in 
Huize het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven en begint om 20.00 
met inloop vanaf 19.30 uur. Deelname is gratis, aanmelding is nodig 
(vol=vol!) via biltseklimaattop@gmail.com. 

BENG! in gesprek
Energiecoöperatie BENG! organiseert woensdagavond 20 april een 
ledenbijeenkomst in dorpshuis ‘De Groene Daan’, Grothelaan 3 
in Groenekan. Het bestuur gaat met de leden in gesprek  over de 
invulling van de koers . Thema’s zijn: ‘bewust worden van je ei-
gen energieverbruik’, ‘collectieve zonneprojecten in De Bilt’,  ‘een 
energieneutraal huis: wat houdt dat in?’ en ‘hoe versterken we onze 
coöperatie?’. 

Niet-leden zijn van harte welkom om lid te worden en mee te praten. 
Zij krijgen ook een gratis energiemeter aangeboden. Inloop vanaf 
19.30 uur, om 20.00 uur wordt een korte ALV gehouden waarna er 
‘aan tafel’ wordt gegaan rondom de thema’s. Om 22.00 uur wordt 
afgesloten met een borrel. 

BENG! staat voor ‘Biltse Energieneutrale Gemeenschap’, een 
streven dat de coöperatie in 2030 wil bereiken. Dat betekent het 
energieverbruik terugbrengen en de resterende energie lokaal 
opwekken in de zes kernen van De Bilt. Het klimaat vaart er wel 
bij en Biltse bedrijven en huishoudens kunnen op kosten besparen. 
BENG! werkt er hard aan, samen met partnerorganisaties en de 
gemeente. Meer info: www.beng2030.nl of mail info@beng2030.nl.

Kwaliteit van leven
bij dementie

Op dinsdag 19 april om 19.30 uur vindt er weer een Alzheimer 
Café plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en 

zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ont-
moetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun fami-
lieleden, vrienden en andere belangstellenden. Het thema van deze 
avond is ‘Kwaliteit van leven bij dementie’. Het is van groot belang 
dat mensen met dementie kunnen blijven meedoen in de maatschap-
pij, hun talenten in kunnen zetten. Hierdoor voelen mensen met de-
mentie zich nuttig en waardevol, en dit gevoel is extra belangrijk 
omdat het gevoels-en emotieleven van mensen met dementie erop 
vooruitgaat. Door hun deelname aan de maatschappij, blijft de aan-
sluiting met de maatschappij behouden en kunnen zij langer zelf-
standig blijven functioneren. 

Regie
Een ander belangrijk aspect is het bevorderen van voldoende eigen 
regie zodat het leven de moeite waard blijft. Ja ‘zo’n vergeetach-
tig iemand’ is in staat om vaardigheden opnieuw te leren of anders 
te doen. Daphne Mensink, DirkseAndersZorgen, zal vertellen over 
haar werk: het verbeteren van de kwaliteit van leven van iemand 
met dementie. Er is voldoende gelegenheid om met haar in gesprek 
te gaan en vragen te stellen. U hoeft zich niet vooraf aan te mel-
den. Voor vervoersvragen c.q. andere informatie over het Alzheimer 
Café kan contact worden opgenomen met Alida Melkert, tel.nr. 030 
6562977 of met Bea van Doeland, 030-2219022. 
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio





  

 

George In der Maur is sinds 1898 uitgegroeid tot 
expertisecentrum voor voet- en loopklachten, 
met unieke specialisatie in hoogcomplexe 
schoentechnische oplossingen. Daarbij is 
servicegerichtheid een zeer belangrijk onderdeel 
van onze dienstverlening. Ter versterking van ons 
receptieteam zijn wij op zoek naar:

Ben jij die representatieve, accurate, behulpzame en 
klantgerichte teamspeler met ervaring en affiniteit 
inzake klantencontacten? Kom dan ons team 
versterken!

Stuur je cv en motivatie vóór 2 mei naar 
George In der Maur, t.a.v. Hanneke de Vries, 
Koningin Wilhelminaweg 495, 3737 BG Groenekan 
of mail ze naar info@indermaur.nl

Voor meer informatie over ons bedrijf kan je terecht 
op onze website www.indermaur.nl.

Voet-schoen-deskundigheid die sinds 1898 voorop loopt

Receptioniste (32 uur)

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Netwerkcafé
‘Samenwerken in de (in)formele zorg’
MENS De Bilt organiseert dit jaar twee Netwerkcafé 
‘s voor professionals en vrijwilligers, werkzaam in de 
formele en informele zorg en het Sociale Domein in 
gemeente De Bilt. Doel is om samenwerking en innov-
atie te stimuleren aan de hand van relevante thema’s, 
maar natuurlijk ook om elkaar informeel te ontmoeten. 
Wij vragen u onderstaande data alvast in uw agenda te 
reserveren: • Donderdag 26 mei van 15.00 tot 17.00 uur 
in Servicecentrum Maartensdijk. • Maandag 31 oktober 
van 15.00 tot 17.00 uur in Servicecentrum De Bilt

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april organiseren de Buurtsportcoaches 
bij het sportcomplex van FC De Bilt de Koningsspelen. 
Deze jaarlijks terugkomende sportdag wordt dit jaar 
georganiseerd voor Basisschool de Regenboog, Wereld-
wijs, Groen van Prinsterer, Julianaschool en het Zonnew-
iel. In totaal zullen ruim 650 kinderen een actieve dag 
hebben met het thema Voeding en Gezonde Leefstijl. 

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96,
0346-214161

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

De zomerperiode komt eraan, 
terrasje pakken, luieren op het 
strand, genieten van je vakantie en 
misschien wel op reis. Dus tijd om 
wat te gaan verdienen...

Kom gezellig werken bij ons! Je 
doet werkervaring op (staat goed 
op je CV) en je verdient prima.

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102

3573 PS Utrecht
(030) 276 09 25brasserie

ink

medewerk(st)er bediening 
gezocht

(student/scholier/parttimer)

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

Cor van Vliet hoveniersbedrijf

Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Wij zijn per direct
op zoek naar een 

Medewerker Hovenier

Jij houdt van:
• Buiten werken
• Aanpakken 
• Geen 8 tot 5

mentaliteit

neem dan contact op

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

25% KORTING

DE HELE MAAND NOVEMBER 25% KORTING OP ELK BLACK 22 PRODUCT

Levendig bergamot met warme, zoete 
tonkabonen, hete kruiden en tropische schorsen.
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Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogsiterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

25% 
KORTING

De aandacht van warm amber, vermengd met 
stoer saffraan, kruiden en exotische bloemen.

Exotic Flowers & Saffron

KO
RT

ING brown 51

PA
RFU

M VAN DE MAAND

 ontstaan in Grasse | verzameld over de hele wereld | gerealiseerd in Nederland
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De hele maand 25% korting op elk brown 51 product.

pure moments of happiness

De hele maand 25% korting op elk Black 22 product. 

€ 4,50

voorjaars taart

€ 8,95

Lekker met mango nu

rijk gevuld met kersen nu

Er is weer

Lentebrood

Maartensdijk - den dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Beesemer herschrijft boek
Dinsdag 22 maart overhandigde Ka-
rel Beesemer het eerste exemplaar 
van zijn boek Hoe heette ik ook al-
weer? aan burgemeester Arjen Ger-
ritsen van De Bilt. In 2010 presen-
teerde Karel zijn boek met dezelfde 
titel, maar met een inhoud die meer 
gericht was op volwassenen. Op ver-
zoek is het boek nu herschreven met 
het oogmerk het wat beter toeganke-
lijk te maken voor de jeugd vanaf de 
bovenbouw van het Basisonderwijs. 
Beesemer beschrijft in het boek zijn 
herinneringen als Joods onderdui-
kertje gedurende de bange oor-
logsjaren 1940 - 1945. De bekende 
Midden-Oosten deskundige en oud 
correspondent voor onder andere het 
NRC, Salomon Bouman zegt over 
het boek:‘Karel is er in geslaagd zijn 
boek uit 2010 om te zetten naar een 
leerzaam en begrijpelijk boek voor 
jonge mensen. Maar ook voor ouders 
en grootouders is het een interessant 
boek geworden. Dat komt niet alleen 
door zijn fascinerende beschrijving 
van zijn persoonlijke belevenissen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook de vele (historische) foto’s 
en andere afbeeldingen maken zijn 
boek aantrekkelijk voor jong en oud’.

Vervolgd
De inhoud van dit boek vormt een 
belangrijke en eerlijke beschrijving 
van persoonlijke gebeurtenissen van 
een vervolgd Joods kind in oorlogs-
tijd. Het zijn indrukwekkende, maar 

gemakkelijk leesbare, herinneringen 
van een Joods jongetje gedurende het 
nazi- regiem. Karel verzorgt op ver-
zoek van het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork veelvuldig gast-
lessen op scholen. Daarbij gebruikt 
hij zijn boek als leidraad voor zijn 
verhaal. Hij gaat over het moeilijke 
onderwerp oorlog en rassenwaan 
graag het gesprek aan met de leerlin-
gen. 

Titel
Karel Beesemer over de titel van het 
boek: ‘In de chaotische jaren na de 
oorlog moest worden uitgezocht van 
welke onderduikertjes de ouders nog 
leefden. Als ze niet meer in leven wa-
ren, waren er misschien andere fami-
lieleden die de zorg op zich konden 

nemen. Mijn onderduiknaam werd 
Karel Broekhuizen. Karel bleef ge-
woon Karel. Dat kon kennelijk geen 
kwaad. Mijn achternaam ‘Beesemer’ 
is typisch Joods. Mijn naam wist ik 
nog wel toen men mij daarnaar vroeg. 
Maar hoe die naam precies geschre-
ven moest worden wist ik niet meer. 
Ik gaf prompt op ‘Bezemer’, dus met 
een e en een z. Vandaar de titel van 
het boek: Hoe heette ik ook alweer? 
Met het vraagteken. Omdat ik bij de 
beëindiging van de oorlog nog maar 
10 jaar oud was en mijn ouders om 
het leven gebracht waren en er ook 
geen familieleden meer waren die de 
zorg voor mij op zich konden nemen, 
bleef ik ‘gewoon’ in Renkum bij 
mijn onderduikmoeder ’tante’ Truus 
wonen’.

Karel Beesemer overhandigde in het gemeentehuis Jagtlust op dinsdag 
22 maart het eerste exemplaar van zijn boek aan burgemeester Arjen 
Gerritsen van De Bilt 

advertentie

Boeken per kilo
door Rob Klaassen

Door de LIONS-clubs in en rond Utrecht wordt op 5 mei gezamenlijk een boekenbeurs 
gehouden in Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, (achter zwembad Kromme Rijn), 

Utrecht. De coördinator voor de gemeente De Bilt van deze boekenbeurs
is Groenekanner Marius van den Bosch. 

We vroegen hem of het nu nog 
wel loont om zo’n boekenbeurs 
te houden, omdat langzamerhand 
ieder zichzelf respecterende club 
wel een boekenbeurs organiseert. 
Marius: ‘Er zijn boekenbeurzen 
en boekenbeurzen. Onze LIONS-
boekenbeurs is een begrip in het 
Utrechtse. De beurs bestaat al zo’n 
ruim twintig jaar. Mensen bewaren 
hun boeken speciaal voor ons. De 
boeken kunnen zowel bij ons wor-
den gebracht als ook door ons bij 
hen worden opgehaald. Vervolgens 
worden alle boeken door ons des-
kundig gerubriceerd. Er zijn aparte 
rubrieken voor detectives, romans, 
literatuur, reisgidsen, kunst, En-
gelse literatuur, kinderboeken etc. 
Iedereen die een boek in een be-
paalde categorie zoekt, kan deze 
op onze beurs gemakkelijk vin-
den’. Op onze vraag hoeveel de 
boekenbeurs naar verwachting 
zal opbrengen zegt Marius: ‘Dit 
is afhankelijk van de boeken. De 
hoeveelheid, maar vooral ook de 
kwaliteit is enorm belangrijk. Ge-
middeld ligt de opbrengst zo tus-
sen de 10 en 13 duizend euro. Het 
netto bedrag gaat naar het goede 
doel’.

Ophalen 
‘Wij kunnende boeken bij de men-
sen ophalen. Ze kunnen ons daar-
voor van maandag t/m donderdag 
tussen 16.00 en 20.00 bellen op tel 
06 12536767. Dit kan tot en met 

donderdag 21 april. De boeken 
worden dan op zaterdag opge-
haald. Ook kunnen de boeken bij 
ons worden gebracht. Dit kan op 
alle zaterdagen tot en met 23 april 
aan de achterzijde van restaurant 
het Oude Tolhuys’. 

Goede doel
Het goede doel dit jaar is: ‘Stich-
ting De Tussenvoorziening’; een 
organisatie die opvang, woon- en 
financiële begeleiding biedt aan 
mensen die in een kwetsbare situa-
tie zijn beland. De begeleiding van 
deze mensen is erop gericht dat ze 
zich weer zelfstandig in het leven 
kunnen redden. Vanuit een crisissi-
tuatie, waardoor men bijvoorbeeld 
dakloos is geworden, is het doel 
dat men weer zelfstandig kan wo-
nen en werken. De Tussenvoorzie-
ning zegt op haar website: ‘We zijn 
er voor trekvogels, stadsmussen en 
andere vogels, die uit het nest drei-
gen te vallen. De organisatie heeft 
oog voor eigen kracht en kwets-
baarheid bij het vinden van een 
nieuw nest’. Marius: ‘Beter kan 
ik het niet zeggen. Bij deze orga-
nisatie dienen zich mensen aan die 
in een crisis zitten. Vaak moet er 
daardoor naar een huisartsenpost 
of naar de crisisopvang worden 
gegaan. Voor dit soort situaties zou 
Tussenvoorziening enorm zijn ge-
holpen als zij de beschikking zou-
den krijgen over een eenvoudige 
tweedehands auto”.

De boekenbeurs.
De boekenbeurs is op Hemel-
vaartsdag 5 mei van 9.00 tot 17.00 
uur. De entree bedraagt 2,50 euro 
p.p. kinderen tot 16 jaar gratis. De 
boeken worden bij de uitgang op 
gewicht afgerekend à 3,50 euro 
per kilo. Boven de 10 kg. wordt 
de prijs verlaagd tot 2,50 euro. 
Op woensdag 4 mei is de beurs 
ook open van 18.00 tot 22.00 uur 
(inclusief 2 minuten stilte i.v.m. 
Dodenherdenking). De prijs ligt 
dan hoger. Dan is het € 5,00 per 
kg. Marius: ‘Ik hoop dat veel men-
sen ons zullen bellen om te vragen 
boeken te komen ophalen, maar we 
hopen nog meer dat veel mensen 
zullen uitrukken om onze beurs in 
het Oude Tolhuys te bezoeken’.

Marius van den Bosch

Jubileumconcert 
Kamerkoor

Op zondag 17 april om 15.00 uur, vindt in de Immanuëlkerk in De 
Bilt een bijzonder concert plaats. Onder de concertnaam ‘Remem-
ber’ worden muzikale herinneringen opgehaald aan de 35 jaar dat 
het Kamerkoor inmiddels bestaat. En hoewel de samenstelling in de 
loop der jaren natuurlijk is veranderd door nieuwe aanwas en ver-
trek van leden, mogen de zangers en zangeressen van dit a capella 
koor zich al 35 jaar verheugen in de artistieke leiding van dirigente 
Inge Westra. 

Op het repertoire staat een selectie van Engelstalige religieuze en 
wereldse liederen van componisten als E. Elgar, R. Vaughan Wil-
liams en E. Whitacre. Veel ‘oldies’, maar ook enkele nieuwe koor-
stukken zullen ten gehore worden gebracht, waaronder een aantal 
met muzikale begeleiding van piano of orgel. Ondanks titels als 
‘Sleep’ en ‘Lullaby’ is de kans gering dat men tijdens dit concert 
in slaap zal vallen. Het koor presenteert een muzikaal feestje voor 
iedereen die hen een warm hart en oor toedraagt.

Plaats
In het koor is nog plaats voor alten en bassen. Misschien des te 
meer reden om te komen luisteren. Voor meer informatie kan men 
de website www.kamerkoordebilt.nl bezoeken. Toegangskaarten 
voor het concert zijn verkrijgbaar bij de ingang. Na afloop biedt de 
jubilaris graag een hapje en drankje aan. [HvdB]

Het jubilerende kamerkoor telt 28 leden.

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Vind het gouden kaartje en
win een maand lang chocolade!

(van 18 april t/m 9 mei, alle smaken mogelijk)

Alleen bij de Wereldwinkel
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VARKENSHAAS TRIO SPIES

Met o.a. varkenshaas, olie pestomarinade & 

katenspek. Kan in de pan, oven of op de BBQ
100 gram 1.98

RUNDER ENTRECOTE

Huisgerijpt dus super smaakvol & heerlijk mals; 

Bakken als biefstuk. Smelt op de tong
100 gram 2.25

DE SMUL KIP

Lekker gekruid, zonder been. ca. 60 minuten in de 

oven op 200°C. ca. 700 gram per stuk
per stuk 7.95

BLACK ANGUS BIEFLAPJES

Om zachtjes te sudderen. 120 dagen graan gevoerd 

en 40 dagen gerijpt; Iets lekker aparts
500 gram 7.50

DE BISTRO STEAKS

Lekker dun afgesneden en licht gemarineerd. Voor 

snel in de pan of op de BBQ
100 gram 1.85

ITALIAANS SLEETJE

Met o.a. varkenshaas, zontomaat, parmaham, lente ui 

& kruidenolie; ca. 15 min. 150°C
100 gram 1.85
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 11 april t/m zaterdag 16 april. Zetfouten voorbehouden.STOMERIJ
Voor stomen gaat u
naar de dorpsweg

Dekbedden 30% korting
Windjacks 30% korting
Mantels 30% korting

Geldig in april en mei 2016

Parkeren voor de deur

Naast de kerk

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

15 & 16 april NK Jachtpaarden Soestdijk

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!
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Dromen groeien uit naar 
werkelijkheid

door Guus Geebel

‘Als ik aan bubbels denk dan denk ik aan dromen’, aldus Jacqueline Teunissen. 
Zij opende op 7 april 2006 het restaurant Bubbles & Blessings aan de Vinkenlaan in Bilthoven. 

Precies tien jaar later opende wethouder Hans Mieras officieel Bed & Bubbles, 
het Bed and Breakfast gedeelte van het etablissement.

‘Als klein meisje droom je wat ga 
ik later worden. Ik wilde graag ver-
pleegster worden en als mijn ou-
ders kwaad op me waren zei ik dat 
ik non wilde worden. Als mens heb 
je de ruimte in je hoofd om dromen 
te hebben. Privé had ik een aantal 
dromen die allemaal zijn uitgeko-
men. Ik heb schatten van kinderen, 
een kleinkind en de man van mijn 
dromen.’ Jaqueline vertelt dat ook 
zakelijk heel veel dingen zijn uit-
gekomen. ‘Het was tien jaar gele-
den best moeilijk om een restaurant 
te beginnen. Ik had goedlopende 
kinderdagverblijven, maar geen 
horeca-ervaring. Er kwam een 
crisis, maar samen met een goed 
team sloegen we ons er doorheen. 
We genieten nog elke dag.’ Jac-

queline vertelt verder dat het ook 
goed gaat met kinderdagverblijf 
’t Mereltje. ‘Er zijn onlangs in de 
gemeenteraad goede besluiten ge-
nomen over ontwikkelingen aan de 
Julianalaan.’

Hotelletje
‘In tien jaar tijd zijn er voor mij 
dus veel mooie dromen uitgeko-
men. Bubbles & Blessings is een 
gerenommeerde plek geworden 
voor jong en oud om even bij te 
komen, lekker te lunchen, te genie-
ten van een high tea of te dineren. 
We hebben veel gasten mogen ver-
welkomen voor alle mogelijke fes-
tiviteiten.’ Een andere droom van 
Jacqueline was een hotelletje be-
ginnen en ook die droom is uitge-

komen. ‘Een heerlijke nacht slapen 
in Bed & Blessings. De naam werd 
aan de keukentafel bedacht. Ook 
het ontwikkelen daarvan was heel 
spannend. We hebben inmiddels 
een hoge bezetting en een waarde-
ring van 9.3 op booking.com.’  

Ondernemerschap
Wethouder Hans Mieras vertelt 
over de droom die hij heeft over de 
ontwikkeling van Bilthoven Cen-
trum. Hij zegt dolgelukkig te zijn 
met het ondernemerschap dat Bub-
bles & Blessings uitstraalt. ‘Dat 
hebben we keihard nodig bij de 
ontwikkeling van het centrum. Er 
is al een en ander gebeurd. De Ju-
lianalaan is opgeknapt, de tunnels 
bij het station zijn er gekomen, de 

Melchiorlaan werd aangelegd en 
het stationsgebied is verbeterd. Ik 
ben heel optimistisch over de fase 
waar we nu inzitten. Binnenkort 
wordt de nieuwe ING bank in ge-
bruik genomen.’ De wethouder 
meldt dat er acht voorstellen zijn 
binnengekomen voor de driehoek 

bij het station, waar vroeger de 
Dobbelaar en Wijn en Spijs ston-
den. Er is groen licht voor de in-
richting van het Vinkenplein en 
achter de schermen is volop over-
leg om De Kwinkelier op te knap-
pen. ‘Het gaat allemaal lukken, 
maar heb nog even geduld.’

Jacqueline Teunissen houdt haar droomverhaal.

Bedrijvengids groeit gestaag
Sinds mei 2015 draait de site van De Vierklank onder een compleet nieuw format. Het lokale 
nieuws is daarmee toegankelijker geworden. De stijging van het aantal bezoekers staaft die 

bewering. Ook facebook is niet meer weg te denken uit de digitale berichtgeving en de recente 
toevoeging van filmpjes maken de site populairder dan ooit.

Dorpsbistro Naast de Buren is 
deelnemer van het eerste uur aan 
de online bedrijvengids. Eigenaar 
Ted van der Ham: ‘Als vaste ad-
verteerder van De Vierklank vind 
ik het belangrijk ook in dit lokale 
online medium te vinden te zijn 
en me daar te kunnen profileren. 
Naast een vermelding in de bedrij-
vengids zijn we ook met een ban-
ner vertegenwoordigd op de site. 

De Vierklank biedt tegen relatief 
lage kosten een prima mogelijk-
heid om je lokaal te presenteren. 
We kunnen het effect daarvan me-
ten en zijn er reuze blij mee.

Ted van der Ham kent het effect van 
lokaal adverteren.

De Biltse Brandweer, 100 jaar ondertussen
wist in die tijd heel wat branden te blussen
maar ook preventief
is de brandweer actief
en verricht daarvoor allerlei klussen

Guus Geebel Limerick

GM Cooling nieuwe 
sponsor TZ

Onlangs heeft korfbalvereniging Tweemaal Zes GM Cooling als nieu-
we sponsor kunnen presenteren aan het publiek. 

Eigenaar Gert Middendorp kwam naar het korfbalveld om het nieuwe 
reclamebord te bewonderen en namens voorzitter Bert Bos een 
bloemetje van de vereniging in ontvangst te nemen. [Hester Ploeg]

Honderd jaar Bert 
Haanstra

Bert Haanstra was een van Nederlands grootste 
filmregisseurs. Daarnaast was hij ook een verdienstelijk 
fotograaf, schilder en tekenaar. 100 jaar Bert Haanstra 

wordt op woensdag 20 april met beeld, en geluid, 
anekdotes en het boek gevierd bij de Bilthovense 

Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven

Haanstra werd geboren in het buurtschap Espelo (Holten), groeide op 
in Goor, werkte en woonde in Amsterdam en in het Gooise Laren. Bert 
Haanstra reisde veel, hij verbleef en werkte lange tijd in het buitenland. 
Toch zal hij in de herinnering blijven als ‘filmer van Nederland’. Hij 
filmde in ons land op tal van plaatsen en locaties, zoals aan het strand, 
in dierenparken, in musea, vanaf vaartuigen en vanuit helikopters. 
Bert Haanstra won vele filmprijzen. Hoogtepunt was de Oscar voor 
Glas in 1960. Een ander hoogtepunt was zijn in Giethoorn opgenomen 
vrolijke speelfilm ‘Fanfare’. Met deze en andere succesfilms als Al-
leman, de stem van het water, bracht hij Nederland in beeld op een 
manier waarin miljoenen landgenoten zich herkenden.

Voetspoor
In het voetspoor van Bert Haanstra bestaat uit negen wandelingen 
waarvan de volgorde kan worden gezien als een levenstijdlijn. De wan-
delaar komt daarbij langs maar liefst 74 zogenoemde ‘Bert Haanstra 
plekken’. De wandelingen vormen daarmee een blijvende herinnering 
aan een van Nederlands grootste cineasten. Daarnaast is het een leuk 
boekje, een soort reisgids van Nederland.

100 jaar Bert Haanstra wordt op woensdagavond 20 april gevierd met 
beeld, en geluid, anekdotes en het boek bij de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1, Bilthoven. Aanvang 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden: 
tel. 030 2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl
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Voordeel

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

200

599 199

100

Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 april 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Varkenshaas
500 gram

Gevulde
koeken
2 stuks
vers uit
eigen oven

Hollandse 
bloemkool
per stuk

Dubbelfriss
2 pakken
1,5 liter

met extra loungesetzegel
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Eerbetoon aan grondlegger 
Bosbergschool

door Rob Klaassen

Bij haar zestigjarige jubileum eerde de Bosbergschool in Hollandsche Rading de oprichter 
van de school: meester Overbeeke. Zij deed dat door het schoolplein zijn naam te geven. 

De onthulling van het naambord gebeurde bij het begin van de feestelijke schoolreünie op 
vrijdag 8 april. De echtgenote van de vorig jaar overleden heer Overbeeke verrichtte de  
onthullingshandeling samen met burgemeester Arjen Gerritsen van de gemeente De Bilt.

Kees Overbeeke was van 1956 
tot 1988 de oprichter en directeur 
van de Bosbergschool. Hij woonde 
met zijn gezin aan de Sparren-
laan in Hollandsche Rading. Voor 
veel schoolkinderen van opeen-
volgende generaties uit de wijde 
omgeving heeft hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan hun kinder-
tijd. De heer Overbeeke overleed 
23 februari van het vorig jaar op 
86-jarige leeftijd. 

Café
In aanwezigheid van o.a. oud-bur-
gemeester Panis (van Maartens-
dijk) vertelde de jongste zoon van 
meester Overbeeke Martijn, in een 

warme en gloedvolle bijdrage over 
de periode, dat zijn vader aan de 
school verbonden was. Over de be-
ginperiode: ‘Nadat al eerder twee 
hoofdonderwijzers het niet hadden 
aangedurfd heeft mijn vader dat 
wel gedurfd. Er was in 1956 niets. 
Geen gebouw, leerlingen moesten 
komen. Mijn vader was een echte 
pionier. Hij kwam uit Onstwedde 
(Groningen). Hij startte in 1956 in 
de zaal van café Maartenshof. Er 
werd een groot gordijn in het mid-
den gehangen en zo werden er op 
provisorische wijze twee klaslo-
kalen worden gecreëerd. Pas een 
jaar later kwam het eerste houten 
gebouw’. Hij vertelde hoe zijn ou-

ders moesten improviseren om de 
zaak goed te kunnen laten draaien. 
Maar ook hoe zijn vader verslin-
gerd was aan het onderwijzers-
vak. Hoe zijn vader de jeugd het 
schaken bijbracht en hoe hij met 
allerlei balspelen bezig was enz. 
Ook schetste hij hoe hij een warme 
jeugd in Hollandsche Rading had 
gehad en hoe fijn het was om hier 
je jeugd te kunnen doorbrengen. 
Martijn Overbeeke: ‘De school 
voelde als een warm bad zowel 
voor (vader) Cees zelf als ook 
voor de leerlingen. En nu ik hier 
weer terug ben ervaar ik dat zelf en 
opnieuw’. Ook bracht hij dank uit 
aan burgemeester Panis, die kans 
zag om een stenen school te kun-
nen laten bouwen, welke in 1974 
er eindelijk kwam voor de somma 
van 1 miljoen gulden.

Volhouders
Burgemeester Arjen Gerritsen zei 
dat dankzij enige volhouders - ken-
merkend voor de kern Hollandsche 
Rading - mede deze verheugende 
gebeurtenis van de grond is geko-
men en de pionier van het eerste 
uur terecht de eer kreeg die hij ver-
diende.

Terwijl mevr. Overbeeke even wacht is er overleg tussen burgemeester 
Gerritsen en oud-burgemeester Panis.

Kinderzwerfboekenstation 
in Bilthoven 

Donderdag 7 april werd het eerste kinderzwerfboekenstation in de gemeente De Bilt 
geopend bij buurtboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. Daar werd de eerste mini-bieb met 

zwerfboeken opgehangen door leerlingen van Het Nieuwe Lyceum. Zij hebben het project 
opgestart in het kader van hun maatschappelijke stage. 

Kinderzwerfboeken zijn kinder-
boeken die door heel Nederland 
zwerven. Ze zijn voor alle kinderen 
en zwerven van ziekenhuis naar 
school, van trein naar bus en winkel 
naar bijvoorbeeld een kinderboer-
derij in Bilthoven. Kinderzwerf-
boek is een landelijk initiatief dat is 
opgezet om lezen onder kinderen te 

bevorderen. De boeken zijn te her-
kennen aan een kinderzwerboek-
sticker op de kaft. 

Stage
In het kader van hun maatschap-
pelijke stage zijn Bo, Dorinda en 
Eva, leerlingen van het Nieuwe 
Lyceum aan de slag gegaan met 

het kinderzwerfboekenstation in 
Bilthoven. De mini-bieb van waar-
uit de boeken uit zwerven gaan 
kwam aan de muur te hangen bij 
buurtboerderij De Schaapskooi in 
Bilthoven. 
Donderdag 7 april werd het zwerf-
boekenstation geopend en konden 
de boeken gaan zwerven. 

Bo, Dorinda en Eva en hun timmerman. [foto Reyn Schuurman]

De grote voorstelling 
De leerlingen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben 
met z’n allen een schoolvoorstelling opgevoerd voor alle ouders en be-
trokkenen. De voorstelling was door de leerkrachten en kinderen zelf 
gemaakt. Door middel van video’s, toneelspel en liedjes werd er een 
mooi verhaal verteld. ‘Worden wie je bent’ was de titel en tevens de 
boodschap van de voorstelling. Iedere groep heeft heel hard gewerkt en 
het eindresultaat was dan ook fantastisch. Het was een zeer geslaagde 
avond.

Kidsfair bij de 
Regenboogschool 

Zaterdagmiddag was het een gezellige drukte op het speelplein van de 
Regenboogschool. Leerlingen van de school, maar ook uit de buurt 
konden hun niet meer gebruikte kleding en andere artikelen te koop 
aanbieden op het schoolplein. Voor de ouders van de kinderen was 
het daarmee ook een moment om elkaar te ontmoeten. De opbrengst 
is voor de kinderen zelf en deels voor Abong Mbang, een weeshuis in 
Kameroen.  (Frans Poot)

De school heeft dit project geadopteerd en stelt het speelplein tweemaal 
per jaar voor dit goede doel beschikbaar.

Sponsoractie op 
de Rietakker

Op 22 april is er bij basisschool De Rietakker in De Bilt een sponsorac-
tie om het schoolplein op te knappen. De kinderen gaan overdag fietsen 
om geld op te halen. ’s Avonds treden Judy Blank (de muziek-juf) en 
Jan Buis (de directeur) met zijn band ‘Kant nog Wal’ op in café ‘Bui-
ten’. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. Kaarten zijn 
te koop op de Rietakker en bij café Buiten. (Geertje van Genderen)



Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

ONZE NIEUWE KAART 
IS ER! 

Kom de lente proeven.  

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

LIKE  ONS OP FACEBOOK  

FAC EB OOK.C OM.DEGR IFFEL  

 

12

Nú bomen en struiken planten
Rododendrons 
en Azalea’s

20 Liter grond

1.000 gram mest

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

Als er iets ontspannend en verkwikkend werkt, dan is dat 
wel werken in de tuin onder een aangenaam lentezonnetje. 
‘t Vaarderhoogt is daarbij uw therapeut die helpt met levend 
groen, de beste (natuurlijke) producten en natuurlijk goede 
raad (vraag maar raak).

Momenteel zijn de omstandigheden ideaal om jonge bomen 
en struiken aan te planten. We hebben een enorm assorti-
ment voor u klaar staan. Wij geven u ter plekke 
alle adviezen, wat wel en niet goed is en 
hoe u de “jonkies” het best kunt verzorgen.
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Een feest voor uw tuin.
Neem ze lekker voordelig mee
met een kassakorting van ........

Mooiere kleuren, rijkere bloei en gezonde groene 
bladeren met deze speciale Rododendron-/Azalea-/
Hortensiagrond. Normaal per zak 5,95 
(3 zakken voor 15,95)
Nu per zak ............................. 3,95 
of 3 zakken voor slechts ..................... 9,95

Daar worden uw Rodo’s 
en Azalea’s héél mooi, 
gezond en blij van

6,99 4,99

25%

 
 

Accolade Zorg is altijd op 
zoek naar nieuwe 
zorgprofessionals. Check 
onze website voor 
uitdagende vacatures! 
. 

GROOT ASSORTIMENT
TASSEN & KOFFERS 

• Damestassen
• Werktassen
• Hoeden
• Broekriemen
• Portemonnees

Parkeren voor de deur
Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 

dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  
zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

De sprankelende LENTE-

en ZOMERCOLLECTIE

is binnen!

Trendy Accessoires

Boodschappentrolleys

Benefietdiner Vierstee

Zaterdagavond was het 
eerste benefietdiner in 
De Vierstee. De gasten, 
uit alle kernen van de 
gemeente, genoten van 
een viergangenmenu, dat 
door vrijwilligers met 
veel zorg was voorbereid. 
Wethouder Madeleine 
Bakker, die de renovatie 
van De Vierstee in haar 
portefeuille heeft, was 
ook aanwezig. 

(Frans Poot)
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DOS wint ruim van Revival
Korfbalvereniging DOS (West-
broek) verwachtte in Revival een 
taaie en stugge tegenstander te 
treffen. 

Revival, toch één van de minst ge-
passeerde tegenstanders in de pou-
le, keek na twintig minuten tegen 
een onwerkelijke 7-0 achterstand 
aan. Hierna ging het richting het 
rustsignaal gelijk op. Na de 13-7 
ruststand duurde het even voordat 
DOS het ritme van voor rust weer 
te pakken had. Bij 16-9 stokte het 
even, maar hierna gaf de thuis-
ploeg Revival het nakijken. 

Soepel en in een hoog tempo lie-
pen de Westbroekers uit naar een 
grote voorsprong. DOS scoorde 
weer over meerdere schijven. 
Alle acht de basisspelers troffen 
doel en met het schotpercentage 
maakte dat het grootste verschil 

met Revival. Doordat medekop-
loper Noviomagum verloor, staat 
DOS nu alleen bovenaan. Op de 
tweede plaats staat Noviomagum 
nu samen met Spirit op twee pun-

ten achter DOS. Volgende week is 
Spirit de volgende tegenstander 
van DOS. Om 13.30 uur staat deze 
wedstrijd al op het programma in 
Voorthuizen.

De wedstrijd kende een unicum voor DOS in competitieverband. 
De wedstrijd stond onder leiding van een arbitraal duo. Naast de 
scheidsrechter was er nog aan assistent-scheidsrechter aanwezig. 

Kinderactiviteiten op 
landgoed Oostbroek

Op zondag 17 april 2016 zijn kinderen, uiteraard met hun (groot-)ouders, meer dan welkom op 
landgoed Oostbroek te De Bilt. Tussen 11.00 en 16.00 uur maken de vrijwilligers van Utrechts 

Landschap er een gezellige familiedag van. 

De zondagse wandeling verandert in 
een puzzeltocht. Zijn alle opdrach-
ten goed uitgevoerd dan wacht aan 
het eind een verrassing. Op de kin-
derweide zijn spelletjes uitgezet. In 
de sloot kunnen de jonge onderzoe-
kers op zoek gaan naar waterdiertjes. 
En wie wil er nu niet een gigantische 
zeepbel uit een bakje met sop tove-
ren? Moe geworden of lekkere trek 
gekregen? Rust dan uit in een van de 
hangmatten of ga een pannenkoek 
eten van de Pannenkoekenbakfiets. 
Voor de ouders is er natuurlijk een 
plekje op het terras voor koffie, thee 
en cake. Het Winkeltje is open voor 
informatie over het Utrechts Land-
schap en allerlei heerlijke streekpro-
ducten en cadeautjes.
Landgoed Oostbroek ligt verscholen 
achter het Wilhelmina Kinder Zie-

kenhuis aan de Bunnikseweg 45a 
in De Bilt. Een oase van rust tussen 
drukke snelwegen en het stadsleven. 

De toegang is gratis. Ga bij voorkeur 
met de fiets, parkeermogelijkheden 
zijn beperkt.

Activiteiten op Oostbroek.

Scoutmee-day

Op zaterdag 16 april houdt scou-
ting Agger Martini in Maartensdijk 
Open Dag op het Maertensplein. 
Van 10.30 tot 15.00 uur kan men 
hier allerlei echte scoutingactivi-
teiten doen zoals broodbakken aan 
een stok en een echte speurtocht 
door het dorp met scoutingtechnie-

ken als je deze aandurft. Ook bou-
wen de scouts en leiding een twee-
tal stands, die zij zelf met touw en 
balken maken. Op de open dag kun 
je zelf  deze objecten nabouwen of 
een eigen bouwobject maken met 
satéprikkers en touw. En als je trek 
hebt zijn er pannenkoeken die ter 

plekke gebakken worden. Scou-
ting is voor iedereen. De welpen( 
7 t/m 11), scouts (12 t/m 15) en 
de explo’s(15 t/m 18) komen we-
kelijks bij elkaar om daar allerlei 
uitdagende spelletjes en scouting-
activiteiten te doen.  
(Tom Otter)

Broodjes bakken aan een stok is altijd een hit.

Salvodames
strijden 4 sets

Salvo had de uitdagende taak om te proberen tegenstander 
Keistad in eigen hal van het kampioenschap af te houden.
Het bleek echter een onmogelijke taak dit talentvolle team 

volwaardig tegenstand te bieden. Ondanks een prima
laatste set werd de wedstrijd met 0-4 verloren.

Tegenstander Keistad had nog maar drie punten nodig om kampioen 
te worden. Dit team waarin zeer talentvolle jonge meiden spelen had 
slechts 8 sets laten liggen in de competitie. Vanaf het allereerste mo-
ment werd Salvo door dit team onder een enorme servicedruk gezet. 
Vooral de eerste twee sets wist Salvo hier geen raad mee. Wat de meiden 
ook probeerde de service van de tegenstander was niet onder controle 
te krijgen. Deze sets gingen verloren met de forse cijfers 11-25. Coach 
Martine Vringer zag dat haar vele goede aanwijzingen niet in daden 
konden worden omgezet. Aanvallend kon Salvo veel te weinig brengen.
De 3e set ging iets beter en kwam Salvo tot 15 punten. 

Na winst van de 3e set was de buit voor Keistad binnen en kon het kam-
pioenschap gevierd worden maar moest er nog een 4e set gespeeld wor-
den. In de 4e set wist Salvo zich te herpakken en er alsnog een wedstrijd 
van te maken. De ploeg kwam zelfs op voorsprong door een geweldige 
serviceserie van Nienke Dalmeijer die de tegenstander met haar eigen 
wapens wist af te troeven. Er werden zelfs speelsters gewisseld om haar 
service onder controle te krijgen. Het werd verschrikkelijk spannend 
maar uiteindelijk trok ook hier de tegenstander aan het langste eind en 
won de set met 23-25. Op 16 april spelen de dames om 15.15 uur in De 
Vierstee tegen Afas-LEOS uit Hoogland. Voor de zekerheid zullen toch 
nog een paar punten gehaald moeten worden.

Irene speelt onder 
de maat

De mannen van Irene stonden voor een moeilijke 
opdracht. Ze moesten winnen van USV Protos heren 1, 

die een plaats boven Irene stonden om het 
degradatiespook te ontwijken. 

De verschillen in hun poule met de directe (net hoger) staande con-
currenten zijn zo klein dat Irene alleen met de volle winst uit de de-
gradatiezone kon komen. Irene was echter niet op volle sterkte, door 
afwezigheid van enkele spelers en een paar blessures. Het team begon 
toch heel goed aan de eerste set. Weinig fouten, heel mooie aanvallen 
en uitstekend verdedigingswerk resulteerde in een 25-22 overwinning. 
De tweede set begon ook goed, maar aan het eind van de set liepen de 
mannen van Protos weg; deze set verloor Irene met 22-25. In de derde 
en vierde set maakte Irene te veel fouten. De spirit en overtuiging was 
weg en ondanks een paar tactische wissels kon Irene het tij niet keren. 
De Irene-heren verloren de derde en vierde set met 17-25. Irene blijft 
op de 10e plaats staan, terwijl naaste concurrent USV Protos nu naar 
de 8e plek stijgt. 
Er rest nog een kleine mogelijkheid om degradatie te ontlopen wanneer 
de mannen op zaterdag 16 april de volle winst (4-0) tegen hekkensluiter 
VC Allvo heren 1 uit Almere pakken en USV Protos en VV Haaglan-
den punten laten liggen. (Sven de Koe)

Brandenburg staat 
nog tweede

In het Valleibad in Veenendaal hebben de 
waterpolomannen van het Veenendaalse VZC de strijd 

tegen BZC Brandenburg uit Bilthoven met 16-11 
in hun voordeel beslist. 

Het duel tussen de nummer drie en de nummer twee had als inzet een 
promotieplek in de eerste klasse. VZC, dat op de derde plaats staat, 
schoot uit de startblokken en stond na ruim drie minuten al met 5-0 
voor. Die marge werd in de tweede periode geconsolideerd en in de 
derde periode zelfs verder uitgebreid. In de vierde periode, waarin veel 
spelers van onder 17 in het water lagen, liet VZC de teugels vieren 
en mocht Brandenburg nog wat terug doen. VZC is de ploeg uit De 
Bilt genaderd tot op twee punten met nog twee duels te gaan. Door de 
nederlaag van Brandenburg is De Ham zaterdagavond al kampioen ge-
worden. Brandenburg staat nog steeds 2e maar door de grote nederlaag 
moet volgende week gewonnen worden van het op de 4e plaats staande 
De Zaan uit Zaandam een lastige maar geen onmogelijke opgave. Een 
2e plaats geeft recht op promotiewedstrijden.



Nootjes
 De Vierklank 14 13 april 2016

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)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Combitrim (Bosch) voor ran-
den enz. Niet gebruikt €  35,-. 
Tel. 030-2624616

Patroonboeken Knip en 
Burda. 17 stuks €  15,-. Hema 
breiboeken 8 stuks €  7,50. 
Tel. 030-2291160 

Inklapbare opstap voor cara-
van/camper €  5,-. Tel. 0346-
211155 of 06-20858856

Div. elektrische kacheltjes 
voor op de camping €  5,-. Tel. 
0346-211155 of 06-20858856

2 paar langlaufski’s met stok-
ken en hoes €  5,-. Tel. 0346-
211155 of 06-20858856

1 paar opzetspiegels voor 
auto/caravan €  7,50. Tel. 
0346-211155 of 06-20858856

Straalkachel voor badkamer 
“Rowenta” 1800W €  10,-. 
Tel. 0346-212492

Toiletverhoger, nieuw, licht-
gewicht, wit “Cefindy” 
€  30,-. Tel. 0346-212492

Tristar hotdog mixer. Nog 
nieuw in de verpakking 
€   12,50. Tel. 0346-243758

Mechelse stoel, moet bekleed 
worden. Met houtsnijwerk 
€  15,-. Tel. 0346-243758

Kinder- borduurpakketjes 2x 
beer en 1x hondje, nog nieuw 
in verpakking €  2,50 per 
stuk. Tel. 0346-243758

Vogel’s verstelbare ophang-
beugel voor tv €  10,-. Tel. 
0346-213501

Grote Samsonite vlieg-
tuigkoffer, donkergroen 
55x68x25 i.g.st. €  45,-. Tel. 
0346-212436

4 rieten stevige eetkamerstoe-
len met kussentjes €  50,-. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

Licht eiken salontafel met 2 
laden, 8 hoekig i.g.st. €  25,-. 
Tel. 06-15397943

Eetkamerset met 4 stoelen, 
licht eiken. Tafel 2 laden en 
stoelen met stoffen bekle-
ding 90x140cm €  50,-. Tel. 
06-15497943

Vrijwel nieuw tennisracket, 
merk Dunlop Powermaster 
95 inclusief hoes. Gripmaat 
5 €  20,-. Tel. 030-2285302

Kunststof grote honden-
mand €  10,-. Campingbedje 
+ matras 120/60 i.z.g.st. 
€  25,- . Tel. 035-6241475

Ssuède zwarte instappers 
maat 39 nieuw €  35,-. Tel. 
035-6241475

3 Barbie poppen en 1 Ken 
(man) pop met mooie kle-
ren aan €  10,-. Tel. 030-
2284394

Kinder speelgoed kassa 
Fischer price, tractor,puzzels, 
plastic poooh, Knorretje, ior, 
tijgertje rammelaar €  25,-. 
Tel. 030-2284394

Ravensburger spel: Life 
Style €  10,-. Tel. 030-
2284394

Zeer mooi bewerkte smeedij-
zeren hanglamp ø53 x 35cm 
hoog met zijden crèmekleu-
rige rok aan smeedijzeren 
ketting 80cm lang €  35,-. 
Tel. 030-2285302

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS uit de 
jaren ‘70-‘80-’90 (in huidige 
staat) voor hobbyist. Tel. 
06-83235321

Activiteiten
BROCANTE in het Groen op 
zaterdag 16 april van 11.00–
15.00 uur in Dorpshuis De 
Groene Daan, Grothelaan 3, 
3737 RK Groenekan. 
Waar mooie spulletjes van 
eigenaar verwisselen voor 
een zacht prijsje. Ook is er 
koffie, thee, sap, lekkere 
taarten en hapjes te koop. 
Organisatie: Vrouwen van 
Nu, afd. Groenekan.

GARAGEVERKOOP Brug. 
Huydecoperweg nr. 7-12-16 
in Westbroek. Zaterdag 16 
april van 10.00 - 15.00 uur

WERELDWINKEL zaterdag 
in Dijckstate fairtrade kof-
fie, thee, chocolade en leuke 
cadeau’s

Zaterdag 23 april van 
10.30 uur tot 14.00 uur 
GARAGESALE op het 
terrein van de voorma-
lige Hervormde school, 
Dr. Welfferweg 8/8d te 
Westbroek

Antiek tafeltje €  25,- en 
nog veel meer op 'SALE 
Koddestein', 16 april 
van 10.00 tot 15.00 uur, 
Dorpsweg 61, Maartensdijk

Fietsen/brommers
FIETS met lage instap, een-
malig gebruikt. Durf niet 
meer, 85 jaar. Van €  699,- 
voor €  450,-. Tel. 0346-
21331
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Personeel gevraagd
Wie wil op dinsdag mijn 
TUIN in De Bilt onderhou-
den? Gras maaien, border, 
etc.. Ca. 2 uur per week. Tel. 
06-17270055

OPPAS aan huis gezocht in 
Groenekan. Wij zoeken een 
lieve en zorgzame vrouw 
voor onze 2 kinderen (4 jaar, 
schoolgaand tot 14.00 & 0,5 
jaar). Voor 2 à 3 dagen per 
week. Voorkeur Nederlands 
sprekend en met registratie. 
Wonend in de regio. Uren 
en tarief in overleg. Neem 
contact met ons op! Barbara 
Persoons barbaradevos77@
gmail.com

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

AMBACHTELIJKE schilder 
met 35 jaar ervaring, heeft 
nog tijd over voor al uw 
schilder- sauswerk/behangen/
dakrep. enz. Ingeschr. Kvk. 
Vrijbl. Prijsopg. 06-39870829

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€  10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Nieuwe look? Kom eens 
naar BETTY’S CORNER! 
Elke woensdag en vrijdag 
in Maartensdijk bij “Kapper 
Hans”. Succes verzekerd! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

Te huur KANTOORPAND 
200m2 met airco aan de 
Industrieweg in Maartensdijk 
€  1250,- p/m. Tel. 
06-54623282

WONINGRUIL: aangeb.: 
Gezellige 2 kmr hoekw. te 
M'dijk. In 2012 compl. 
gerenov. Nieuwe open keu-
ken, badk. en wc met tuin. 
Woonopp. 42m2. Huur 
€  534,- p. mnd. Gezocht: een-
gez. woning, min. 3 slpkmr in 
M'dijk. Tel. 06-15342319

KOFFERS en nog eens 
koffers. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00- 
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en reno-
vatie van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Nieuw, Biologische Zelfoogsttuin Kansrijk. Neem 
een abonnement en kom wekelijks verse groen-
ten oogsten, Groenekanseweg 142 meer informatie zie  
www.tuinkansrijk.nl of bel 0618630689.

Tuinservice van Vliet voor al uw snoei-zaag-blad-straat- 
tuinwerkzaamheden etc. Het is nu weer tijd voor het 
planten van bomen en alle andere soorten van tuinplanten 
o.a. beuken vanaf : 70cm à €  0,65 tot 2,5m à €  8,50. Taxus 
vanaf 50/60cm à €  4,50 tot 2,5m à €  45,-. Coniferen vanaf 
100/120cm à €  5,- tot +/- 4m à €  65,-. Laurier vanaf 80cm 
à €  5,- tot 2,5m à €  25,-. Meststof Cultera 25kg €  17,50. 
Vele soorten grote en kleine fruitbomen etc. U kunt bij ons 
terecht voor al uw tuin planten. Nw. Weteringseweg 34 Tel. 
06-54751296

Cursussen/ trainingen 
Zondag 17 april en 29 mei workshop Raku stoken bij ate-
lier VoorDeDijk van 11.00 - 17.00 uur. Tijdens de workshop 
voorziet u uw werkstuk van glazuur en wordt het werk bui-
ten in de nieuwe Raku oven gestookt. Dan gaat het gloeiend 
hete werk in de zaagselton, komt tot ontbranding en nadat 
alles is afgekoeld kan het poetsen beginnen. De werkstukken 
kunnen aan het einde van de middag gelijk mee naar huis. 
Kosten € 50,00. Zie ook www.voordedijk.nl

Over Erfrecht en 
Levenstestament 

Maandag 18 april van 14.30 tot 16.30 uur organiseert het Steunpunt Mantel-
zorg in het Servicecentrum De Bilt een informatiebijeenkomst over Erfrecht 
en Levenstestament. In deze bijeenkomst komen verschillende onderwerpen 
aan bod zoals volmacht, de successiewet-faciliteit voor mantelzorgers en wat 
er bij de afwikkeling van het levenstestament komt kijken. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst kan voor 13 april bij het Steunpunt Mantelzorg per email: 
mantelzorg@mensdebilt.nl 
of telefonisch 030 7271556.

Notaris I. Houwing uit Bilthoven zal tijdens deze bijeenkomst informatie 
verstrekken over zaken rondom erfrecht en levenstestament. Een levenstes-
tament is een bijzondere vorm van testament. Het biedt uitkomst wanneer je 
de regie wilt houden over je eigen leven. Een testament treedt in werking als 
iemand overlijdt, terwijl een levenstestament bedoeld is voor situaties tijdens 
uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat 
bent zelf te handelen. Situaties waarin u geen greep meer heeft op belangrijke 
zaken als uw vermogen, uw huis, uw bedrijf of de manier waarop u medisch 
behandeld wilt worden. Het is verstandig om hier van tevoren over na te den-
ken wanneer u nog zelf beslissingen kunt nemen. In een levenstestament kunt 
u hiervoor regelingen treffen. 

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze 

  website

www.parelpromotie.nl

Concert 
Zondag 24 april geven het Bilthovens kamerkoor en het Weidler kwartet een 
gezamenlijk concert in de O.L.V.- kerk aan de Gregoriuslaan 8 in Bilthoven. 
Aanvang 15.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via tel. 030 2291692 of per
e-mail info@bilthovenskamerkoor.nl.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een beperkt aantal kaarten beschik-

baar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor
in aanmerking te komen. (max 2 p.p.)
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SVM deelt de punten
Zaterdag speelde het Maartensdijkse SVM op sportpark van Eck tegen streekgenoot DOSC 

(Den Dolder); een ploeg waarvan de eerder gespeelde ‘heen’-wedstrijd vrij 
gemakkelijk werd gewonnen. 

De eerste helft speelde SVM on-
geïnteresseerd tegen de bezoekers, 
die meer inzet en voetbalplezier 
toonden. Na ruim een kwartier was 
er zichtbaar een verandering; o.a. 
in het combinatiespel. De midden-
velders speelden de bal te vaak on-
voldoende in/naar de hardwerkende 
SVM-voorwaartsen. En zo verliep 
een eerste helft, waarin DOSC 
dichter bij een voorsprong kwam 
dan SVM. Gelukkig redden paal, 
lat en goed keeperswerk de 0-0.
Na de rust kwam DOSC erg gemak-

kelijk aan de 0-1 voorsprong. SVM 
werd eindelijk wakker en nog in 
de zelfde minuut had het 1-1 moe-
ten staan, maar deze fraaie kansen 
gingen er niet in. En opnieuw viel 
er een treffer te noteren bij de be-
zoekers. SVM knokte zich terug in 
de wedstrijd. Good old Marco Wil-
lemse gaf het voorbeeld en maakte 
de 1-2 .Even later scoorde Marcel 
Melissen de gelijkmaker uit een 
prima voorzet van Djoey Engel. 
SVM kreeg kansen op meer doel-
punten. Maar geen enkele SVM-

er had verder zijn vizier op scherp 
staan. Beide teams kregen nog kan-
sen op de overwinning, maar maak-
ten van de geboden mogelijkheden 
geen gebruik. 
Beide teams hebben twee weken 
rust voordat de volgende compe-
titiewedstrijden worden gespeeld. 
DOSC zal om degradatie te voorko-
men wel nacompetitie gaan spelen, 
terwijl SVM veilig is en nog steeds 
kans maakt op de 3e periode titel. 
SVM gaat over twee weken op be-
zoek bij Jonathan in Zeist.

De verdediging van het hoger geklasseerde SVM aan het werk.

De Bilt verliest bij DHSC
Na het puntverlies tegen De Vecht en De Meern heeft De Bilt opnieuw dure punten laten liggen. 

DHSC was afgelopen zaterdag te sterk waardoor de mannen van 
Gerrit Plomp met nul punten huiswaarts gingen.

De Bilt begon uitstekend aan de 
wedstrijd. Al na een paar minuten 
maakte Maties de 0-1. Daarna was 
het een wedstrijd zoals hij vooraf 
al voorspeld was: vooral fysiek 
voetbal. Beide ploegen kleunden 
er regelmatig in en dat leverde 
een mooie strijd op. De Bilt kwam 
daardoor alleen niet aan voetbal-
len toe. Het kreeg de bal maar 
niet voorin en kwam steeds meer 
onder druk te staan. DHSC was in 
balbezit een stuk scherper en werd 
dan ook steeds gevaarlijker. Vooral 
de sterke en snelle vleugelspelers 
waren een plaag voor de defensie 
van De Bilt. Zonder dat er veel 
grote kansen werden weggegeven 
was het na een half uur spelen toch 

raak. De linksbuiten van DHSC 
versnelde naar binnen en schoot de 
bal strak in de korte hoek. De Bilt 
was wat van slag en kwam maar 
niet van de eigen helft af. Een paar 
minuten voor rust kwam dan ook 
de 2-1. Slordig balverlies op het 
middenveld werd genadeloos af-
gestraft. 

Er was nog niks verloren en de 
hoop was er dat De Bilt er in de 
2e helft boven op ging klappen. 
Het ging echter al snel fout. Na 2 
minuten kon de 3-1 namelijk al ge-
noteerd worden. De Bilt ging wel 
opportunistischer spelen en creëer-
de ook een aantal mogelijkheden, 
maar grote kansen bleven uit. Aan 

de andere kant kwam DHSC ook 
nog regelmatig gevaarlijk voor het 
doel. Er werd gestreden voor iede-
re meter, maar het was onvoldoen-
de om de punten te pakken. DHSC 
was afgelopen zaterdag simpelweg 
de betere ploeg. Een kwartier voor 
tijd kwam nog de 4-1 en vlak daar-
na maakte Mike 4-2. 

Door dit verlies blijft De Bilt op de 
3e plek staan met 3 punten achter-
stand op de koplopers Almere en 
Aalsmeer. Het heeft de titel niet 
meer in eigen hand, maar uitgeslo-
ten is het zeker niet. Op 23 april, 
komt Delta Sports op bezoek. Te-
gen die ploeg heeft De Bilt nog 
wel wat goed te maken.

Nova verliest in Amersfoort
Na een slordige eerste wedstrijd tegen HKC (11-17) was de ploeg van Wouter van Brenk 

gebrand op een goede wedstrijd tegen MIA. De nog ongeslagen koploper werd gezien als mooie 
krachtmeting voor de ploeg uit Bilthoven.

Al na een aantal minuten spelen 
was duidelijk dat beide ploegen 
vol voor de winst gingen. Met felle 
duels was de stand na 10 minuten 
spelen 3-3. Ook de rest van de eer-
ste helft werd gekenmerkt door de 
volle inzet van beide ploegen. De 
ruststand werd vastgesteld op 8-8 
met aan beide kanten de nodige 
bloedlippen.
Na rust kwam NOVA goed uit de 

startblokken, al snel werd de score 
uitgebouwd naar 10-12. Met nog 
23 minuten op de klok was het zaak 
voor de ploeg uit Bilthoven om de 
score uit te bouwen om de punten 
mee naar huis te nemen. MIA leek 
te beseffen dat het een tandje bij 
moest schakelen en wist dit vervol-
gens ook in praktijk te brengen. Met 
nog een kwartier te spelen scoorde 
de thuisspelende ploeg de 14-13. 

Een achterstand die NOVA niet 
meer te boven wist te komen. Wel 
kreeg NOVA nog 2 strafworpen 
en een korte kans in de slotminu-
ten, echter werden deze opgelegde 
kansen niet verzilverd. De scheids-
rechter floot met 18-15 de wedstrijd 
naar de geschiedenisboeken.
Komende zaterdag speelt NOVA 
een thuiswedstrijd tegen Animo, de 
wedstrijd start om 14.30 uur.

Gooise Golfclub opent 
haar deuren en haar baan

In het weekend van 23 zijn er de Open Golfdagen en ook 
de Gooise Golfclub op ’t Jagerspaadje in Loosdrecht doet 
mee. Dat wil zeggen iedereen is welkom om een kijkje te 

nemen en om een balletje te slaan.

Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met de golfsport, 
maar ook wanneer je al kunt golfen is het een prachtige gelegenheid om 
te ontdekken wat de voordelen zijn van een par 3 baan. Denk hierbij aan 
tijd: Immers je kan even een uurtje gaan golfen en je bent geen halve 
dag kwijt zoals bij een 18-holes baan. Maar op een par 3 baan kan je 
ook perfect oefenen. Het blijkt dat de meeste golfers punten verliezen 
‘met het korte werk’. En dat kan je uitstekend trainen op een par 3 baan. 
Je slagen oefenen, en trainen kun je ook op de driving range. En die is 
bij de Gooise Golfclub gratis.

Nieuw
Nieuw bij de Gooise Golfclub is dat de baan in Loosdrecht dit jaar qua-
lifying is. Dat wil zeggen officieel door de NGF ingemeten en erkend. 
Dat betekent dat je officiële wedstrijden kunt spelen en je handicap daar 
op aangepast kan worden. 

Voor meer informatie over de Gooise Golfclub, de Open Golfdagen 
en hoe u kunt kennis maken met de golfsport en deze Loosdrechtse 
golfclub kan contact worden opgenomen met Aldie Hamming (tel. 06 
55844538) op kijk op www.gooisegolfclub.nl. Voor iedereen die lid is 
van een (sport-)club in de regio is er tijdens de Open Golfdagen een 
speciale aanbieding om lid te worden, inclusief 3 kennismakingslessen.

Tennisvereniging 
eert leden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 maart 
heeft Tennisvereniging Hollandsche Rading twee leden 

tot Leden van Verdienste benoemd, die uitzonderlijk veel 
voor de vereniging doen of gedaan hebben.

Het betreft dit jaar Kees Floor, die vorig jaar als penningneester van het 
bestuur gestopt is, een functie die hij 15 jaar bekleed heeft. Daarnaast 
heeft hij zeer veel voor de club betekend in het kader van de privatise-
ring van de tennisvereniging en de verbouwing en als contactpersoon 
voor de buurt tijdens en na de verbouwing. Daarnaast werd Caroline 
Leeflang geëerd, die 15 jaar lang diverse rollen in de vereniging ver-
vuld heeft, met name als lid van de Jeugdcommissie en nu nog steeds 
als bardienstplanner. Het bestuur van TVHR is  blij dat veel van de 
leden van de tennisvereniging zich zo inspannen om Tennisvereniging 
Hollandsche Rading zo speciaal te maken.
(Frans Nijnens)

Kees Floor en Caroline Leeflang.

Eerste wedvlucht
Uitslag Wedvlucht PV De Bilt naar Asse Zellik (België) over een af-
stand van plm. 150 km: J.A. de Rooij 1 en 10, Ron van Veggel + Zn. 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. De overige deelnemers vielen buiten de eerste tien 
prijswinnende duiven.
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advertentie

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Open dag Rover 
Crofts Groep 

 
De Rover Crofts Groep (RCG) houdt zaterdag 16 april van 10.00 tot 
17.00 uur een open dag. Voor jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar 
en 11 t/m 15 jaar is er de mogelijkheid om met een activiteit mee te 
draaien. De speltakken houden hun activiteiten voor Bevers (5 t/m7 
jaar) van 10.00 tot 12.00 uur en Verkenners (11 t/m 15 jaar) van 14.00 
tot 17.00 uur.
Jongens en meisjes die aan een activiteit deel willen nemen om te ont-
dekken wat men bij scouting allemaal doet zijn van harte welkom. Zij 
worden op zaterdag 16 april een kwartiertje voor de bovengenoemde 
tijden op het Troephuis aan de Ruysdaellaan 26 in Bilthoven ver-
wacht. De speltakleiding staat klaar voor een leuke buitenactiviteit. 
Wie er niet de hele tijd bij kan zijn, maar wel graag wil horen en zien 
wat scouting allemaal inhoudt, is 
op 16 april eveneens van harte 
welkom.
Kijk voor meer informatie op 
www.rover-crofts.nl

Kap bosgebied bij 
Hollandsche Rading 

door Rob Klaassen

Als het aan het Goois Natuurreservaat (GNR) ligt zal een groot deel van het bosgebied ten 
noorden van Hollandsche Rading de komende jaren gekapt worden. Deze plannen staan in de 

brochure Natuurverbinding Hoorneboeg van het GNR. 

Het gaat om het kappen van 85ha 
bos in de herfst en winter van 2016 
tot 2019. Hierover berichtte De 
Vierklank op 30 maart jl. al eerder. 
Ook heeft er op 29 maart jl. in het 
Dorpshuis in Hollandsche Rading 
een informatieavond plaatsgevon-
den. Slechts 20 mensen, waarvan de 
meesten connecties hadden met Stal 
Prinsenburg, waren hierbij aanwe-
zig. 

Onwetend
Verreweg de meeste inwoners van 
Hollandsche Rading zijn totaal on-
wetend van de houtkap, die in hun 
directe leefomgeving is gepland. 
Ook de gemeente De Bilt leeft nog 
in onwetendheid. Volgens commu-
nicatiemedewerker Dick de Jager 
zal er a.s. woensdag 13 april door 
de gemeente De Bilt, in een zoge-
noemd afstemmingsoverleg, voor 
het eerst kennis kunnen worden ge-
nomen van deze plannen.

Plannen 
Recent zijn er net ten noorden van 
Hollandsche Rading bij de Zwalu-
wenberg twee ecoducten aangelegd. 
Eén over de A27 en één over de 
N417. Het GNR heeft gedetailleerde 
plannen uitgewerkt om een zoge-
noemde natuurverbinding te realise-
ren, die loopt van het Wasmeer, over 
de beide ecoducten, naar de Hoor-
neboegse hei. Men wil daarvoor 
bossen kappen, zodat er een groot 
natuurgebied kan ontstaan. Hei, 
poelen en stuifzandplekken moeten 
een aaneengesloten leefgebied voor 
de ree, boommarter, levend barende 
hagedis, heideblauwtje, hazelworm, 
kamsalamander, vlinders en libel-
len gaan vormen.Maar liefst 85 ha 
bos gaat hiervoor gekapt worden. 
Dat is ongeveer even groot als 120 

voetbalvelden. Het plan is ontleend 
aan het Natuurbeleidsplan van de 
provincie Noord-Holland. Het GNR 
zegt op deze wijze de natuur terug te 
willen brengen naar de situatie van 
zo’n honderd jaar geleden, waarbij 
boeren hun schapen op de heide lie-
ten grazen. Bij dit beeld wordt voor-
bijgegaan aan het feit, dat er voor de 
tijd van de heidevelden ooit sprake 
was van een groot (oer-)bos dat reik-
te van Muiden tot Rhenen.

Hollandsche Rading
De meeste inwoners van Holland-
sche Rading zijn tot op heden niet 
bij deze plannen betrokken ge-
weest. Ook de gemeente De Bilt 
was dat niet. Het GNR verwacht 
tot eind 2019 met de uitvoering van 
de werkzaamheden bezig te zijn. Er 
zullen alleen in de herfst en winter 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
i.v.m. het broedseizoen van de nog 
aanwezige vogels. Al die tijd zal het 
bos niet of moeilijk toegankelijk 
zijn. Over praktische zaken, zoals 
bv. de afvoer van hout, staat niets 
vermeld in de brochure. Over ande-

re kwesties, die op 29 maart door de 
aanwezigen zijn ingebracht, bestaat 
evenmin duidelijkheid; bijvoorbeeld 
over de gevolgen van de sterk ver-
minderende zuurstofproductie op 
de omgeving door de kap van de 
bomen of over de gevolgen voor 
de geluidhinder van de A27 wan-
neer de geluidsabsorberende bomen 
en humuslaag gaat verdwijnen en 
wordt vervangen door een geluid-
reflecterende heide. Ook de status 
van de plannen is onduidelijk. Is er 
nog inspraak mogelijk of ligt alles 
al onherroepelijk vast? Zijn er nog 
beroepsmogelijkheden? 

Informatieavond.
Doordat veel inwoners van Holland-
sche Rading totaal onwetend zijn 
van al deze plannen heeft het GNR, 
bij monde van het hoofd communi-
catie Edwin van Oevelen, toegezegd 
om op zeer korte termijn in samen-
werking met ‘Samen voor Holland-
sche Rading’ een avond over deze 
plannen te organiseren. Het laatste 
woord is over deze zaak beslist nog 
niet gesproken.

GNR wil een natuurverbinding realiseren van het Wasmeer naar de 
Hoorneboegse Hei.

Vroege vogelwandeling IVN De Bilt 
IVN De Bilt e.o. organiseert zondag 17 april de traditionele vroege vogelwandeling op landgoed 
Oostbroek. Door het gevarieerde landschap denkt men een grote verscheidenheid aan vogels te 
kunnen zien en horen, want in deze periode van het jaar zingen de vogels dat het een lieve lust 

is. De bomen staan nog niet volop in het blad, en de vogels zijn dan ook 
nog eens het best in beeld te krijgen. 

De wandeling is voor de begin-
nende vogelaar een goede gelegen-
heid om een aantal kenmerkende 
vogelsoorten van park en bos te 
onderscheiden aan hun zang. Voor 
de meer ervaren vogelkenner is het 
een goede gelegenheid om de ken-
nis aan vogelgeluiden op te frissen 
en verder uit te breiden. Wie weet 
is de Appelvink of de Kleine bonte 
specht te zien. Dit zijn vogels die 
bekend staan als ‘obscure’ en las-
tig waarneembare soorten. Verder 
wordt gehoopt op een ontmoeting 
met de leuke minifuut Dodaars, de 
Groene specht en Boomklever. En 
dan nog al die andere soorten die 
inmiddels zijn geland of zijn blij-
ven overwinteren zoals de Tjif-tjaf, 
Zwartkop, Mezensoorten en roof-
vogels als Buizerd en Havik. Mits 
de weersomstandigheden meezit-
ten, is er op 17 april op Oostbroek 

een imponerend ochtendconcert 
van circa 30 soorten zangvogels te 
horen. 
De wandeling wordt begeleid door 
deskundige IVN natuurgidsen in 
samenwerking met de Vogelwacht 
Utrecht. Deelname is gratis en 
vooraanmelding is niet nodig. Ge-

start wordt op zondag 17 april, om 
6.00 uur in de ochtend op de par-
keerplaats bij het Koetshuis van 
Landgoed Oostbroek. De wande-
ling duurt ongeveer 2 uur. 
Voor nadere informatie: Jaap Mi-
lius (030 2288636). Zie ook www.
ivndebilt.nl.

Merelmannetje warmt zich in de vroege ochtendzon. (foto Wim Westland)

Natuurwandeling
Op zondag 17 april organiseert Utrechts Landschap een 

natuurwandeling in het Panbos. Ter sprake komen de 
ontstaansgeschiedenis van dit gebied, de flora en fauna en 

het beheer door Utrechts Landschap.

Ook het verhaal achter Tannenberg met zijn bijzondere dennen komt 
aan bod. Daarnaast gewoon genieten van wat deze lentemaand te bie-
den heeft: het prille groen in vele tinten, de bevallige bloei van de kren-
tenboompjes. Wellicht wordt nog een wespendief of boomvalk gespot 
die ergens deze maand terugkeren vanuit hun wintergebieden. 

De wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats gelegen aan de 
Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin. Vooraf aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Gezien 
de aard van het terrein is deze wandeling ongeschikt voor wandelwa-
gens, rollators e.d.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
13-04
Do.

14-04
Vr.

15-04

Oosterse ossenhaaspuntjes
met Chinese kool

of
“Zarzuela”(Spaanse visschotel

met paellarijst)
of

Wrap met kruidenkaas, selderij, 
komkommer en walnoten

€ 10,-

Woe.
20-04
Do.

21-04
Vr.

22-04

Hollandse eendenborstfilet
met sinaasappelsaus

of
Kabeljauwfilet met kreeftensaus

of
Gevulde jalapeños

met kruidige jasmijnrijst

€ 10,-

23 april "Aanschuiven in de feesttent"
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