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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

De voedselbank aan de Molenkamp 48 in De Bilt valt niet te missen.

Zie pagina 11 t/m 18
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Politie zoek getuigen
Vrijdagochtend 4 april heeft er een verkeersongeval plaatsgevon-

den aan de Utrechtseweg waarbij de passagier van een personen-

auto gewond een gebroken schouder opliep. De bestuurder van een 

vrachtwagen die cement vervoerde en vermoedelijk het ongeval 

heeft veroorzaakt, is na het ongeval doorgereden. De politie is op 

zoek naar de getuigen van het ongeval.

Die ochtend reed omstreeks 11.30 uur uit de richting van Zeist 

een cementwagen over de Utrechtseweg ter hoogte van het Van 

der Valkhotel. Deze vrachtwagenchauffeur wisselde van rijbaan 

en sneed hierbij waarschijnlijk een andere automobilist af, deze 

moest daardoor uitwijken naar de linker-rijbaan. Hierdoor raakte 

deze automobilist een andere automobilist die op zijn beurt over de 

middenberm heen schoot en frontaal tegen een andere automobilist 

aanreed die richting Zeist ging. Iets gezien, bel 0900 - 8844.

Open dag Voedselbank De Bilt
door Floris Bijlsma

Op een tafel in de ontvangstruimte staan de levensmiddelen, die bezoekers hebben meegenomen 

naar de eerste open dag van de Voedselbank in De Bilt op zaterdag 12 april: soep, bonen, 

thee, pindakaas en noten. Sommige bezoekers hebben één of twee dingen

 meegenomen, anderen een hele tas vol.

De vrijwilligers van de Voedsel-

bank ontvangen alle giften met de-

zelfde dankbaarheid en leiden de 

bezoekers rond. Organisator van 

de open dag, Quirine van der Kuip, 

bekijkt de opbrengst en knikt tevre-

den. ‘Met dit alles kunnen we in elk 

pakket zeker twee of drie dingen 

extra doen.’ 

Armoede komt meer voor dan je 

zou denken. Alleen al in De Bilt 

verstrekt de Voedselbank momen-

teel ruim zestig pakketten met le-

vensmiddelen per week aan men-

sen die daar geen geld voor hebben, 

al met al voor ongeveer 160 men-

sen. Dat is een enorme groei sinds 

de oprichting van de Voedselbank 

in de gemeente in 2011. Er kun-

nen allerlei redenen zijn waarom 

mensen een beroep doen op de 

Voedselbank, zegt coördinator 

Carin de Moet: ‘Als mensen door 

bijvoorbeeld een chronische ziekte 

niet meer kunnen werken en hun 

woonlasten niet meer kunnen op-

brengen, kunnen zij al snel in een 

inanciële neerwaartse spiraal te-

rechtkomen met de schuldsanering 

als uiterste consequentie.’ Mensen 

van alle leeftijden kloppen aan bij 

de Voedselbank, uit diverse sociale 

lagen, autochtoon en allochtoon, al-

leenstaand en samenlevend of soms 

een heel gezin. 

Screening

Om een beroep te kunnen doen op 

de Voedselbank worden mensen 

eerst uitgebreid gescreend door een 

maatschappelijk werker en dat ge-

beurt elke drie maanden opnieuw. 

De Moet: ‘Hierbij moeten mensen 

volledige openheid over hun inan-

ciën geven en dat kan heel pijn-

lijk voor hen zijn. Maar we willen 

natuurlijk uitsluiten dat mensen 

meer over houden dan in de richt-

lijn van Voedselbanken Nederland 

staat. Soms bieden we een cursus 

om goed met inanciën om te gaan, 
soms krijgen mensen een begelei-

der die hen helpt met de inanciën. 
Dat gaat dan via het maatschappe-

lijk werk. Met deze soms pijnlijke 

situaties weten de vrijwilligers en 

het maatschappelijk werk goed om 

te gaan.’ En het is niet alleen narig-

heid. Van der Kuip: ‘Soms komt ie-

mand afscheid nemen die enige tijd 

voedselpakketten van ons heeft ge-

kregen en dat niet meer hoeft omdat 

hij of zij een baan heeft gevonden. 

Dat zijn mooie momenten.’

Buiten seizoen

Levensmiddelen komen van super-

markten in de gemeente, van ker-

ken, van individuele donateurs en 

uit het regionale distributiecentrum 

van de Voedselbank in Arnhem. 

Lastig punt voor de Voedselbank 

is hoe om te gaan met levensmid-

delen die ‘over de datum’ zijn. In 

veel gevallen zijn langhoudbare le-

vensmiddelen nog geruime tijd na 

verstrijken van de houdbaarheidsda-

tum goed te gebruiken. Desondanks 

houdt ook de Voedselbank zich aan 

de regelgeving van de Nederlandse 

voedsel- en warenautoriteit en krijgt 

de organisatie controle. In de schap-

pen van de Voedselbank valt op dat 

er enkele seizoensgebonden artike-

len zijn. Zo staat er een mand met 

paaslekkernijen. Van der Kuip: ‘We 

krijgen zulke seizoensgebonden le-

vensmiddelen meestal van indivi-

duen en kerken aangeleverd. Van de 

supermarkten krijgen we dergelijke 

lekkernijen altijd ruim na aloop van 
de feestdagen: overschotten die zij 

niet hebben verkocht. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat we komende week 

in diverse pakketten chocolade-

kruidnoten doen. Dat is buiten het 

seizoen maar mensen weten het toch 

te waarderen. ‘

Coördinator Carin de Moet (l) en organisator van de open dag Quirine van der Kuip (r) staan bij de tafel met 

levensmiddelen die bezoekers van de open dag hebben meegebracht.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis/milieustraat

In verband met de paasdagen, de lintjesregen en Koningsdag zijn de 

openingstijden van het gemeentehuis de Milieustraat De Bilt gewijzigd.

Gemeentehuis 

•   Vrijdag 18 april (goede vrijdag): gesloten 
•  Maandag 21 april (tweede Paasdag): gesloten
•   Vrijdag 25 april (lintjesregen): loketten Burgerzaken, Vergunningen 

en WMO gesloten 

Milieustraat in De Bilt

•  Vrijdag 18 april (goede vrijdag): gesloten 
•  Maandag 21 april (tweede Paasdag): gesloten
•  Zaterdag 26 april (Koningsdag): gesloten

Fijne 

Paasdagen
www.parelpromotie.nl



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

17/4 •19.30u - Dienst van  
Schrift en Tafel

18/4 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
19/4 • 22.00u - Dienst van  

Schrift en Tafel
20/4 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos en 

Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/4 • 14.30 en 19.30u - Ds. R.W. de 

Koeijer
20/4 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
20/4 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand
21/4 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/4 • 20.00u - Mw. A.B. Traas, 

Dienst van brood en wijn
18/4 • 20.00u - Mw. L.C. Spelberg, 

Goede Vrijdag
20/4 • 10.30u - Ds. M.E. Boersma & 

Kinder- en zangkring

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/4 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/4 • 10.30u - Eucharistieviering

18/4 • 15.00u - Viering met kruishulde
18/4 • 19.30u - Viering met kruishulde

19/4 • 22.00u - Eucharistieviering
20/4 • 10.30u - Gezinsviering met 

Paasmusical
21/4 • 10.30u - Oecumenische Viering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

18/4 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed
20/4 • 10.15u - Ds. P. Schelling

20/4 • 17.00u - Ds. J. van Benthem

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/4 • 19.30u - Goede Week-bijeenkomst
17/4 • 19.30u - Goede Week-bijeenkomst
18/4 • 19.30u - Ds. G.J. Codée, viering 

Heilig Avondmaal
19/4 • 19.30u - Goede Week-bijeenkomst

20/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
20/4 • 19.00u - Prop. L.J. van Lingen

21/4 • 10.00u - Ds. C.W. Rentier

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/4 • 19.30u - Ds. G.M. Landman en 

mevr. ds. E.H.W. Stam
18/4 • 19.30u - Ds. G.M. Landman en 

mevr. ds. E.H.W. Stam
19/4 • 22.00u - Ds. G.M. Landman en 

mevr. ds. E.H.W. Stam 
20/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/4 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
20/4 • 10.30u - 

Volle Evangelie Gemeente
20/4 • 10.00u - Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

17/4 • 19.00u - Mw. Ds. E.A. Visser
18/4 • 19.00u - Mw. Ds. E.A. Visser
20/4 • 10.30u - Mw. Ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
18/4 • 19.30u - Kand. R.J.F. Lock

20/4 • 10.00u – Proponent G.A. van 
Ginkel 

20/4 • 18.30u - Ds. G. Mulder
21/4 • 10.00u - Kand. J.A.J. Pater

Blauwkapel
20/4 • 10.00u - Pastor A. van Dam

Herst. Herv. Kerk
18/4 • 18.00u - Dhr. Stuurman

20/4 • 10.30u- Kand. v. Appledoorn
20/4 • 18.00u - Dominee J.P. Stoel

21/4 • 10.00u - Dhr. J. de Boer
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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

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15,
mail naar info@parelpromotie.nl

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

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 20 april 
van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Open Dag Dagverzorging

Op 30 april is er een Open Dag bij 
de Dagverzorging in Dijckstate 
(Maertensplein 98 in Maartens-
dijk) van 10.30 tot 15.30 uur. Er 
worden ook zelfgemaakte spul-
len verkocht en er is een kleine 
rommelmarkt. Van de opbrengst 
wordt een feestmiddag voor de 
cliënten georganiseerd en wor-
den bijvoorbeeld uitstapjes in de 
omgeving bekostigd. 

Oecumenische dienst 

Traditiegetrouw wordt er op 
Tweede Paasdag een oecume-
nische dienst gehouden in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de 
Gregoriuslaan in Bilthoven. De 
dienst begint om half elf.
Voorgangers zijn pater Gerard 

Oostvogel en ds. Benedikte Bos. 
Het thema van de dienst luidt: 
Pasen: onbegrijpelijk?! 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 19 april is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Spinnen op het Maertensplein

Zaterdag 19 april wordt er 
namens de Maartensdijkse Mid-
denstands Vereniging van 10.00 
tot 15.00 uur wat uitgedeeld aan 
het winkelend publiek. Genia 
Hofsté van atelier Wol en Zijde 
gaat o.a. wol spinnen in gezel-
schap van de lammetjes van Zelf-
zorgboerderij Nieuw Toutenburg. 

Paasontbijt bij VEG

Om dit jaar Paasfeest te vieren 
wordt op 1e Paasdag om 9.00 uur 
gestart met een gratis Paasontbijt. 
Bij de VEG aan Nieuwstraat 47 
in De Bilt staat in de boven-
zaal een gezellig paasontbijt voor 
iedereen klaar. 

Aansluitend is er om 10.00 uur 
een feestelijke Paasdienst geleid 
door de heer Adri van der Mast. 
Voor de kinderen is er een speci-
aal Paasprogramma. Na afloop 
is iedereen van harte uitgeno-
digd om nog een kopje koffie of 
thee te blijven drinken en is er 
gelegenheid voor een gesprek en 
gebed. Voor meer informatie: tel. 
030 6960667 of kijk op www.
vegdebilt.net 

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 19 april wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

vervolg Kerknieuws
Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

17/4 • 18.30u - Paasmaaltijd

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

18/4 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer
20/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
20/4 • 18.30u - Ds. W. van den Hul

21/4 • 10.00u - Paaszangdienst

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

18/4 • 10.00 en 19.30u - Ds. A.J. Britstra
20/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

20/4 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

18/4 • 19.30u - Ds. Rene Alkema
19/4 • 21.30u - Ds. Rene Alkema 
20/4 • 10.00u - Ds. Rene Alkema 

St. Maartenskerk

19/4 • 19.30u - Paaswake
20/4 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

18/4 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga
20/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

18/4 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan
20/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. M. van der 

Zwan
21/4 •  9.30u – Bijeenk. door de jeugd

Geboren

13 april 2014

Jachin & Boaz

Zonen van 
Frank en Erika van der Meijden

Dorpsweg 77
Maartensdijk 

Markus Passie in Noorderkerk

In aanloop naar Pasen klinkt regelmatig en traditiegetrouw veelal de 

Matthäus Passion. In de Noorderkerk gaf het Cantatekoor Bilthoven 

echter een uitvoering van de J.S. Bach’s Markus Passion met relatief 

minder aria’s en veel meer koralen. De muziek klonk wondermooi 

mede dankzij de begeleiding van de organist en het licht door de 

ramen vormde een prachtig decor voor deze, voor veel mensen, minder 

bekende muziek.                                                         (Frans Poot)

In grote dankbaarheid willen wij u langs deze weg dank zeggen voor 

uw warme deelneming die u ons, op welke manier dan ook, hebt 

gegeven na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Gijsbertus Veldhuizen

Wij zullen nog vaak aan al die warmte terug denken 

en het zal ons troosten.

Westbroek, april 2014

 Antje

 Kinderen

 en kleinkinderen
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Nieuwbouw Huize Het Oosten in 
gebruik genomen

door Guus Geebel

In oktober 2011 gaf Willem Meijer, Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren, het startsein 

voor  nieuwbouw bij Huize Het Oosten. Woensdag 9 april werden de 55 serviceappartementen, 

10 psychogeriatrische woonzorgeenheden, de Tuinzaal en een tandartsenpraktijk onder grote 

belangstelling oficieel in gebruik genomen.

De nieuwe gebouwen hebben de 

namen van de schilders Jan Lievens 

en de Judith Leyster gekregen. ‘Er 

is een mooi en duurzaam complex 

komen te staan voor een duurzame 

samenleving van senioren’, aldus 

Ilona Hofstra die het openings-

programma presenteerde. Willem 

Meijer schetst de hindernisrace 

die gelopen moest worden voor-

dat de gebouwen konden worden 

opgeleverd. ‘Sinds 2011 is Huize 

Het Oosten ondanks de recessie op 

koers gebleven en niet in gevaar-

lijke wateren beland.’ Meijer noemt 

Huize Het Oosten een plek met een 

goede sfeer en woonkwaliteit, en 

een duidelijk herkenbare maçon-

nieke  identiteit. ‘Vrijmetselaars 

zien het leven als een bouwwerk. 

dat is nooit af. Ondanks de voltooi-

ing van de nieuwbouw zal er in de 

toekomst wellicht weer wat veran-

derd of vervangen moeten worden.’  

Meijer wenst alle bewoners en toe-

komstige bewoners van Huize Het 

Oosten veel heil en zegen en voor-

spoed.

Openingsact

Het openingsmoment werd heel 

verrassend ingevuld door Jan Lie-

vens en Judith Leyster. Zij gingen 

driehonderd jaar terug in de tijd en 

vertelden op rijm hun belevenissen 

uit die tijd. ‘Mijn naam is Jan Lie-

vens en mijn stiel is meester schil-

der, een tijdgenoot van Rembrandt, 

maar mijn werk was veel gewilder.’ 

Lievens zegt niet afgunstig te zijn, 

maar hij vindt de eer die Rembrandt 

met een Rembrandthuis in Amster-

dam kreeg onterecht. Het had meer 

voor de hand gelegen dat er een 

huis naar hem genoemd zou zijn, 

want: ‘Later deed hij stiekem, dat 

gaf een hoop gedonder, hij veilde 

stukken van mijn hand maar met 

zijn naam eronder.’ Hij eindigt zijn 

verhaal triomfantelijk met: ’Het 

heeft drie eeuwen moeten duren, 

maar het schitterend Jan Lievens-

huis legt Rembrandt in de luren.’  

Judith Leyster

Medenaamgever van het nieuw-

bouwcomplex Judith Leyster was 

de eerste vrouwspersoon die in de 

schilderkunst de mannen evenaar-

de. ‘Na hevige discussies kwam 

men tot een vergelijk, men vond 

mij gelijkwaardig aan Paul Ru-

bens en Van Eyck.  Ik was de eer-

ste schilderes met toegang tot een 

gilde, ik deed het blijkbaar excel-

lent en dat is wat ik wilde.’ De twee 

kunstenaars willen niet als oude 

mensen in de nieuwbouw komen 

te hangen dus heeft Judith zichzelf 

geschilderd in een vrolijk zelfpor-

tret. ‘Ik sta erop als jonge blom en 

niet als oude vrijster, ik hoop dat ik 

een plaatsje krijg in Huize Judith 

Leyster.’ De tekst en de schilderij-

en werden vervaardigd door Geert 

Kikkert. De heer Hubenet en Gerda 

Schuitenmaker van de toneelclub 

van Huize Het Oosten speelden Jan 

en Judith. De regie was in handen 

van Joke van Danzig.

Jan Lievens en de Judith Leyster met hun jeugdportretten.

Museumplan voorlopig van de baan
In zowel Het Noord Hollands Dagblad als de Volkskrant van de voorbije week was te lezen dat 

het plan voor een museum van kunst en geschiedenis in het voormalig Joods Werkdorp in het 

Noord Hollandse Slootdorp deinitief van de baan lijkt. Kunstverzamelaar Wim van Schaik uit 
Groenekan, initiatiefnemer voor het miljoenenproject, trekt de stekker eruit 

omdat het inancieel niet haalbaar is.

Van Schaik (89) wilde zijn omvang-

rijke gevarieerde collectie kunst, 

dat o.a. werk van Noord-Hollandse 

kunstenaars als Dirk Breed en Pe-

ter Bes uit Anna Paulowna omvat, 

samenbrengen in het hoofdgebouw 

van het voormalige opleidingscen-

trum voor jonge, joodse vluchte-

lingen. Mede door uitblijven van 

inanciële steun van gemeente en 
provincie én afhaken van een be-

oogde hoofdsponsor uit de agrari-

sche sector kwam het project niet 

van de grond.

Vrijwilligers

Het steekt Van Schaik, dat particu-

liere museuminitiatieven in Fries-

land en Groningen door overheden 

met vele miljoenen worden onder-

steund: ‘Noord-Holland laat een 

kans op een economische en cul-

turele opsteker liggen. Ik ben drie 

jaar bezig geweest, heb er het nodi-

ge geld ingestoken en enthousiaste 

vrijwilligers op de been gebracht. 

Maar aan een dood paard ga ik niet 

trekken’. [HvdB]

Een projectontwikkelaar is 

eigenaar van het gebouw; deze laat 

de hoop nog niet varen: ‘Nu Van 

Schaik afhaakt, ontstaat voor mij 

een nieuwe situatie. Ik ga zoeken 

naar andere kanalen om zijn 

initiatief toch te verwezenlijken’. 

[foto Henk van de Bunt 2011] 

Lage Vuursche bezorgd 
over besluit De Bilt 

De gemeente Baarn wil van buurgemeente De Bilt weten wat de 

verkeerskundige onderbouwing is achter het besluit om wisselende 

verhuur van recreatiewoningen aan de Koudelaan in Lage Vuur-

sche toe te staan. 

Diverse bezorgde Vuurschenaren hebben bij de gemeente Baarn aan de 

bel getrokken over het Biltse besluit. In Lage Vuursche wordt gevreesd 

dat het toestaan van wisselende verhuur van de 213 recreatiewoningen 

meer verkeer in Lage Vuursche tot gevolg heeft. Het Baarnse gemeen-

tebestuur kan zich wel iets bij die zorgen voorstellen. 

De gemeente De Bilt was oorspronkelijk van plan om de wisselende 

verhuur in het nieuwe bestemmingsplan te verbieden. De eigenaar van 

park De Spar aan de Koudelaan trok vervolgens aan de bel omdat der-

tien van de 213 recreatiewoningen al sinds jaar en dag tijdelijk worden 

verhuurd. De gemeente De Bilt vond het bezwaar van de eigenaar te-

recht en besloot in één moeite door om wisselende verhuur bij alle 213 

woningen mogelijk te maken. Baarn wil nu van De Bilt weten wat de 

verkeerskundige gevolgen hiervan zijn voor Lage Vuursche. Bovendien 

wil Baarn overleg met De Bilt over de oplossing van knelpunten die nu 

mogelijk ontstaan. 

TEVENS 

OUTLETGEDEELTE

XL 

MODE 
SOESTDIJK

200 m² winkelruimte met trendy en klassieke 

dameskleding van maat 42 t/m 54

XL MODE SOESTDIJK

www.xlmode-soestdijk.nl

Samoon

No Secret

Carleoni

XL Mode

Verpass                                                                    

Chalou

Adelina

Ophilia    

Koninginnelaan 18

Soestdijk

maandags gesloten

merken o.a. 

Kruiswake in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Voor de derde keer op rij organiseert een enthousiaste groep mensen een Kruiswake in de 
Maartenskerk aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk.Gedurende de nacht van Goede Vrijdag 

op Stille Zaterdag is er een vastgesteld programma van 23.00 uur tot 07.00 uur. 

Goede Vrijdag is een christelijke 

feestdag op de vrijdag voor Pasen. 

Op deze dag herdenken christenen 

de kruisiging en dood van Jezus. De 

dag erop wordt Paaszaterdag of wel 

Stille Zaterdag genoemd. Daarom 

zullen er op die dag nooit klokken 

luiden. Zondag wordt in het chris-

tendom het Paasfeest gevierd, de 

dag dat Jezus opgewekt is. Pasen 

wordt elk jaar gevierd op de eerste 

zondag na de eerste volle maan in 

de lente; andere christelijke feest-

dagen zoals Hemelvaartsdag (40e 

dag na Pasen) en Pinksteren (50e 

dag) zijn hieraan gerelateerd.

Programma Kruiswake

David Fatels Fernandez, Ineke 

Geurtsen, Gea Lenssinck, Corrie 

Bosman en Mieke Burgers wer-

ken samen met de geloofsgemeen-

schappen in De Bilt en Bilthoven 

om er ook dit jaar weer een bij-

zondere Kruiswake van te maken. 

Ingetogenheid, soberheid, stilte en 

verbondenheid staan centraal. Het 

thema is ‘Bevrijdend op weg …’. 

Iedereen kan op elk gewenst mo-

ment aansluiten voor korte of lan-

gere tijd. Gedurende de nacht zal 

op elk heel uur stilte, zang en gebed 

afgewisseld worden met diverse 

activiteiten. Om 23.00 uur wordt 

gestart met een Taizé-viering onder 

leiding van ds. Gert Landman en 

Els Firet. Verder werken mee Pas-

tor Gerard de Wit, Jos Meijer, Ellen 

Proost, Jan Ham, Leo Fijen en Pas-

tor Joost Baneke. De nacht wordt 

om 06.00 uur afgesloten met een 

gezamenlijk ontbijt.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Maertensplein 18

 3738 GK Maartensdijk 

Tel (0346) 213070

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

Heerlijk voor op de bbq!

Wij hebben volop 
keuze voor uw 
Paasbarbecue!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Livar Entrecôte

Livar Procureur

Lamshaas

Lamsfilet

Nieuw-Zeelandse 
Rib-Eye

Livar verse worst

Livar speciaaltjes

Runder verse worst

6 halen / 
   5 betalen

Een topper 

Naturel of gemarineerd!

Selderijsalade

Filet Americain

Ei-bieslooksalade 3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Huisgemaakte boerenham 

Rosbief

Fricandeau 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 

donderdag 17 april

t/m woensdag 23 april

Volg ons ook via

100
gram 1.65

100
gram 1.45

100
gram 3.49

100
gram 3.49

100
gram 2.98

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

WIJ WENSEN U FIJNE 
PAASDAGEN TOE!

VLEESWAREN-TRIO

Beenham volgens ons oud en bekend recept. Nu van het Livar varken!

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

HEERLIJKE 
PESTO-KAZEN

WHISKEYKAAS!
VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

VERS GEBRANDE 
DJAKARTAMIX

100
gram 1.25100

gram 2.25 100
gram 1.25

100
gram 1.25500

gram 5.25 100
gram 1.69

Heerlijk voor bij uw asperges!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Vele SPECIALITEITEN 

nieuwe GERECHTEN 

ASPERGE voorgerechten 

ZALMBOMBÉ 

pracht DESSERTTAARTJES 

en nog VEEL MEER . . .

Zaterdag verse Sushi!

Vers gesneden

Ananas
VOLLE  BAK

Hollandse smaak

Tros Tomaten
500 GRAM

Hollandse 

Kas-Bloemkool
NU DE LEKKERSTE V/H JAAR

Vers gewassen

Spinazie ______  ZAK 300 GRAM 0,79

Hollandse

Komkommers ______  2 VOOR 0,99

Alle Lasagnes 

____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 21 APRIL GESLOTEN, 
DINSDAG 22 EN WOENSDAG 23 APRIL

1,25 0,991,49

Speciaal voor de Pasen
Volop Hollandse asperges!

de allerlekkerste van NL 
en GRATIS geschild

Volop  Hollandse 
Aardbeien en Primeurs!
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advertentie

Financieel beleid breekpunt 
Onder grote belangstelling van zo’n 80 mensen organiseerde Beter De Bilt op 

donderdagavond 10 april twee bijeenkomsten in Maartensdijk en Bilthoven. Doel was 

om de kiezers te informeren over de redenen waarom Beter De Bilt - als winnaar van de 

gemeenteraadsverkiezingen - niet bij de formatie van een coalitie voor het College van B&W 

is betrokken. Fractievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen hield een inleiding 

en constateerde dat D66 geen duidelijke reden heeft opgegeven. 

De bijeenkomsten werden niet al-

leen bezocht door aanhangers van 

Beter De Bilt maar ook door kie-

zers die op andere partijen hebben 

gestemd. ‘Zeer onbevredigend, de 

gang van zaken rond de coalitievor-

ming’, sprak een aanwezige in de 

zaal, ‘wij moeten massaal naar de 

raad gaan’. Dit voorstel kreeg brede 

steun. Om deze wens kracht bij te 

zetten worden kiezers opgeroepen 

om donderdag 24 april, vooraf-

gaande aan de raadsvergadering 

vanaf 19.30 uur naar de raadszaal te 

komen en door hun aanwezigheid 

het protest kracht bij te zetten, al of 

niet door spandoeken ondersteund.

Financiën

Inmiddels werd een persbericht 

van D66 bekend. Daarin schreef 

D66: ‘een van de belangrijkste 

hoekstenen van het nieuwe colle-

gebeleid is de voortzetting van het 

fi nanciële beleid van de afgelopen 
jaren’. Rost van Tonningen spreekt 

er zijn verbazing over uit dat D66 

nu met het argument komt dat Be-

ter De Bilt niet acceptabel is als co-

alitiepartner, omdat deze dit beleid 

niet steunt. Hij heeft als econoom 

vorig jaar zijn vertrouwen in dit 

fi nancieel beleid opgezegd omdat, 
na jarenlange verliezen, dit beleid 

ertoe geleid heeft dat de gemeente 

nu zo’n 7 miljoen aan weerstands-

vermogen tekort komt. De verdere 

voortzetting daarvan leidt er vol-

gens Van Tonningen onherroepe-

lijk toe dat de gemeente niet meer 

aan zijn betalingsverplichtingen 

kan voldoen. En dat aan een be-

lastingverhoging voor burgers niet 

valt te ontkomen. Beter De Bilt is 

daar fel tegen. ‘Reden te meer om 

24 april massaal naar de raadszaal 

te komen’, aldus Rost van Tonnin-

gen. In de eerste plaats omdat D66 

dit argument achteraf als breekpunt 

gebruikt zonder daarover tijdens 

de formatie in gesprek te gaan. Hij 

wil een motie indienen om tijdens 

die raadsvergadering een openbaar 

debat aan te gaan over de infor-

matie en formatie zoals deze door 

D66 is geleid. Lijsttrekker Ebbe Rost van Tonningen denkt er het zijne van.

Lezing over 
Kunstkoning Willem II 

Donderdagochtend 17 april geeft kunsthistorica Cora Rooker een 

lezing in Bibliotheek Bilthoven. Aanleiding is de tentoonstelling 

Willem II - Kunstkoning in het Dordrechts museum. Deze unieke 

tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van de viering 

van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. 

Op 12 augustus 1850 werd de schilderijencollectie, met werken van 

Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci, Memling en Jan Steen, van de 

pas gestorven koning Willem II (1795-1850) geveild. Nu, ruim 150 jaar 

later brengt het Dordrechts Museum een groot deel van deze buitenge-

wone collectie aangevuld met meubels, kostbaarheden en oogverblin-

dende juwelen, voor één keer weer bij elkaar. Deze reizende tentoon-

stelling opende op 24 september in de Hermitage in St. Petersburg en is 

tot 16 juni exclusief voor Nederland, te bewonderen in het Dordrechts 

Museum.

Cora Rooker geeft een gedegen uitleg, aan de hand van op groot scherm 

geprojecteerde afbeeldingen van een aantal van deze topstukken. De le-

zing geeft u handvatten bij een eventueel bezoek aan de tentoonstelling. 

Locatie: Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2. Aanvang: 10.00 

uur. Kaarten: www.ideacultuur.nl of in de bibliotheek. 

Informatieavond 
Zonnepanelen

BENG! en TT De Bilt organiseren gezamenlijk een 

informatieavond over zonnepanelen op woensdag 23 april aan de 

Waterweg in De Bilt. Tijdens deze avond worden alle aspecten 

rondom het zelf opwekken van energie met zonnepanelen 

besproken en toegelicht. De avond wordt geleid door een 

deskundige. De avond zal plaatsvinden bij één van de leden van 

de werkgroep thuis. Aanmelden en meer informatie via john.

neeft@live.nl. Aan deelnemers wordt gevraagd de jaarrekening 

van het energiebedrijf (elektriciteit) mee te nemen.

BENG! staat voor Biltse Energie Neutrale Gemeenschap in 2030. Voor 

meer info zie: http://www.beng2030.nl TT De Bilt bestaat uit vrijwil-

ligers die verandering teweeg willen teweeg willen brengen. Voor meer 

informatie zie: http://ttheuvelrug.nl/

Steeds Beter maakt naam 
weer waar

Voor een goedlachs publiek speelde toneelvereniging Steeds Beter op 4 en 5 april in de 

theaterzaal van Het Lichtruim ‘Privé voor twee’. Het kluchtige blijspel met veel humor en 

hilariteit werd onder regie van Frits Blankensteijn in vlot tempo voor het voetlicht gebracht. De 

spelers werd na afl oop beloond met een daverend applaus.

De klucht speelt zich af in het 

luxe appartement van de aan-

trekkelijke Hetty. Zij is geschei-

den en heeft twee minnaars. Die 

betalen niet alleen haar woning, 

maar ook allerlei andere rekenin-

gen. De twee weten niet dat ze 

niet de enige minnaar van Hetty 

zijn. Die moet zorgvuldig tewerk 

gaan want als de mannen op het-

zelfde moment bij haar zijn, komt 

er hommeles. Als haar zus Anne 

na een verblijf in Nieuw Zeeland 

bij Hetty intrekt wordt de situatie 

erg gecompliceerd. Wanneer de 

vrouwen van de minnaars achter 

het adres komen waar hun man-

nen verblijven komen ze verhaal 

halen. Er wordt hun wijsgemaakt 

dat het huis een kliniek is waar 

de mannen verpleegd worden. 

Hetty is er directeur en Anne 

verpleegkundige. Er ontstaan hi-

larische toestanden en er worden 

allerlei smoesjes opgehangen 

om het verblijf van de mannen 

in de kliniek te rechtvaardigen. 

Die zijn meestal heel tegenstrij-

dig, waardoor de chaos compleet 

wordt. [GG]

Een hilarische scene uit ‘Privé voor twee’.

Deze maand 

20% korting
op alle vazen

Hier een greep uit ons assortiment

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
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Al komen er nog 
10 kapsalons bij

Kapper Hans en Betty 
gaan gewoon door!

 

Bel 212455.

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

H 10.000,-
30 jaar lang iedere maand 

Haal nu je Koningsdaglot bij Primera

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Alles voor een heerlijk Paasontbijt van croissantjes tot paasbrood.

Diverse feestelijke 
paastaarten

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

'We Will Remember Them'

Groenekan en Blauwkapel zullen hen 
niet vergeten

wij rekenen op uw bijdrage en uw aanwezigheid 
op 28 mei a.s.

zie voor meer informatie www.b17groenkan.nl
bank: nl50 rabo 0147 851 696  t.n.v. stichting b-17 monument 

groenekan

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry age

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

PROEF DE LENTE

IN ONZE NIEUWE

COLLECTIE!

NET BINNEN:
YAYA en ESPRIT

De nacht bepaalt uw dag!

Maak van

een goed kussen

uw hoofdzaak

Profiteer a.s. vrijdag en zaterdag van 

hoge kortingen én de beste keuze!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

-10%   -20%    -30%    -40%   -50%



Koersbal in De Bremhorst
Elke laatste woensdag van de 

maand zijn er veel bewoners in 

de recreatiezaal van Woonzorg-

centrum De Bremhorst in actie. 

Heel fanatiek en met veel plezier 

wordt er een wedstrijd koersbal 

gespeeld. Koersbal is voor velen 

een moeilijke sport, de bal wil 

niet rechtdoor rollen maar koerst 

en rolt met een boogje naar rechts 

of naar links, om dan maar liefst 

zo dicht mogelijk in de buurt ko-

men van het kleine witte ronde 

balletje. 

(Berber Holwerda)  

MENS in beweging in de TIJD 
Van 18 april tot en met 23 mei exposeren de leden van de schildergroep uit buurthuis ’t Hoekie 

in wijkrestaurant Bij de Tijd hun werken met het thema ‘MENS in beweging in de TIJD’. De 

titel van de expositie verwijst naar stichting MENS en restaurant Bij de Tijd.

 Het uitgangspunt is de ‘Mens in Beweging’ in de verschillende decennia 

van de vorige eeuw. Daarnaast is gewerkt met het thema ‘Rijwiel’. 

De schildergroep van ‘t Hoekie be-

staat uit tien personen, zowel be-

ginners als gevorderden. De deel-

nemers werken onder begeleiding 

van een docent. Meestal maakt men 

gebruik van acryl op doek, maar er 

kan ook gewerkt worden met an-

dere materialen. De thema’s worden 

gezamenlijk gekozen. Ook wordt er 

veel aandacht besteed aan de ont-

wikkeling van de fantasie en het 

aanleren van technieken. Niets moet 

en alles mag. De groep laat zien hoe 

leuk het is om met een hobby bezig 

te zijn en wat je met enthousiasme 

en inzet kunt bereiken.

Exposanten zijn Petra van Engelen, 

Mary Callaars, Trudie Treur, Ellie 

Hulst, Donja Hazekamp, Joke de 

Jong, Femmy Brands, Joke Hil-

debrand, Tineke van den Ende en 

Joost van der Worp.

De tentoonstelling is te bezoeken 

van maandag tot en met vrijdag van 

10.00 tot 21.00 uur.

Op vrijdag 18 april om 16.30 uur 

is de oficiële opening en een korte 
toelichting op het thema. Ook zal 

een aantal exposanten aanwezig 

zijn, waarmee de bezoekers over de 

werken in gesprek kunnen gaan.
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Parkinsoncafé

Zeker dertig mensen waren aanwezig bij het Parkinson Café in de 

Koperwiek in Bilthoven. Thema van de middag was ‘de wijzigingen in 

de WMO’. Wethouder Bert Kamminga verzorgde een korte inleiding 

waarna het publiek vragen kon stellen. Tolinda de Vries assisteerde 

de wethouder bij de beantwoording van speciieke vragen. Ook het 
Steunpunt Mantelzorg en  WMO Adviesraad De Bilt waren aanwezig. 

De grote lijnen werden duidelijk maar inhoudelijk laten antwoorden 

nog even op zich wachten omdat de nieuwe WMO wet nog steeds niet 

aangenomen is. [MD] 

Secretaressedag vervroegd
Secretaressedag wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag in april. Bij het UITbureau 

voor Ouderen van De Bilthuysen gebeurde dat om organisatorische redenen zelfs eerder.

Het UITbureau wil ouderen vanaf 

55 jaar zorgeloos laten genieten. De 

doelstelling hierbij is eenzaamheid 

te voorkomen, te doorbreken en so-

ciale contacten te bevorderen. Bij 

het UITbureau wordt veel met vrij-

willigers gewerkt; ook vaak achter 

de schermen. 

Rechterhand

Een van de meest trouwe vrijwilli-

gers vervult de functie van secreta-

resse van het UITbureau en is daar-

door de rechterhand, de vraagbaak 

en vertrouweling van de coördina-

tor UITbureau voor Ouderen, Ar-

jan Walraven. Ineke Maree wordt 

binnenkort 85 jaar en is ook al 5 

jaar secretaresse. Die tijd is Ineke 

onmisbaar gebleken en zet zich met 

hart en ziel in. Dinsdag 8 april werd 

deze secretaresse alvast in de bloe-

men gezet. [HvdB]

SeniorWeb in de 
Bibliotheek 

Seniorweb is al jaren dé computerhulp voor senioren. Via 

de website en de vele leercentra in het land hebben al velen 

leren omgaan met de computer. Recentelijk is ook bibliotheek 

Bilthoven een leercentrum van SeniorWeb geworden. 

Met de komst van de nieuwe bibliotheekvestiging aan het Planeten-

plein in Bilthoven is er nu een prachtig computerlokaal. Stap voor stap, 

in kleine lesgroepen en onder geduldige begeleiding van ervaren vrij-

willigers kunt u leren omgaan met de computer. Zo kan iedereen leren 

computer en internet te gebruiken. Of u nu wegwijs wilt worden op 

uw tablet , wilt leren e-mailen, internetbankieren, een fotoboek maken, 

Skypen met uw familie of Facebook ontdekken: de vrijwilligers van 

SeniorWeb leggen alles begrijpelijk en stap voor stap uit. 

Cursussen

Er zijn al verschillende cursussen gepland en in de (nabije) toekomst 

zal het aanbod nog worden uitgebreid. Het actuele aanbod kunt u vin-

den op de website van SeniorWeb (www.seniorweb.nl) onder het kopje 

lessen-leercentra. Voor vragen bij bibliotheek Bilthoven: Carla Heer-

schop, tel. 030 2299003. 

Wie er wint is niet belangrijk, het meedoen en in beweging komen des te meer. Onder genot van kofie of thee en 
elkaar aanmoedigen, blijft het elke maand een leuke sportieve activiteit.

Arjan Walraven: ‘De bos bloemen voor Ineke Maree is symbolisch voor 

alle vrijwilligers, voor en achter de schermen’. (foto Reyn Schuurman) 

Paaseieren zoeken
Zaterdag 19 april a.s. is er het traditionele Paaseieren schilderen en zoe-

ken. Aanvang 14.00 uur in het dorpshuis ‘De Furs‘ te Lage Vuursche. 

Na het schilderen zullen de eieren verstopt worden en weer opgezocht 

moeten worden. Na het zoeken terug naar het dorpshuis voor een ver-

snapering. De kosten voor deze middag bedragen 3 euro per kind . Aan-

melden (van de kinderen) kan bij Yvonne van Breen (De Boswinkel) en 

Irene de Boer(tel. 035 6668261) 

Kom naar de raadsvergadering 
van donderdagavond 24 april.

Vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis!  

D66 negeert zonder discussie 4 zetels 

verkiezingswinst van Beter De Bilt. 
Laat weten wat u hiervan vindt!

Geen oude wijn in oude zakken.

 
Steun Beter De Bilt 

vóór onze lokale democraie.
Mail: info@beterdebilt.nl

www.beterdebilt.nl

advertentie
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C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 

 Goede Vrijdag open tot 18:00 uur
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advertentie

Koerswijziging varkensvlees bij 
Kwaliteitslagerij Zweistra 

door Marijke Drieenhuizen

De herkomst van vlees is belangrijk: voedselfraude en aansluitend het herstel van vertrouwen 

in de consumptie van vlees is ook bij Kwaliteitsslagerij Zweistra in Maartensdijk een belangrijk 

thema. Op zijn zoektocht naar goed varkensvlees kwam hij uit bij het Livar kloostervarken.

Enthousiast over de kwaliteit van het 

vlees, de smaak en de leefomstandig

heden van het varken heeft hij zich 

verdiept in de verdere mogelijkhe

den. Livar (Limburgs varken) vlees 

en vleeswaren zijn niet vrij verkrijg

baar. Maar Zweistra mag zich voort

aan dealer van Livar noemen.

Kleinschalig scharrelen

De oorsprong van dit bontgekleurde 

varken ligt op de Abdy Lilbosch in 

Echt (Limburg). Momenteel wonen 

en leven daar 14 Cisterciënsermon

niken. Vanouds omvat dit klooster 

ook een varkenshouderij, de var

kens mogen daar rondscharrelen 

in de buitenlucht en naar hartenlust 

wroeten en rollen in de modder. 

Rond 2000 bleek het echter steeds 

moeilijker om voldoende rende

ment binnen deze varkenshouderij 

te behalen. Het toeval wilde dat 

een aantal varkensboeren in hun di

recte omgeving een zoektocht wa

ren gestart naar goed varkensvlees, 

ze kwamen uit bij het klooster. Zij 

stapten af van het huidige motto 

van de moderne varkenshouderij: 

hoe magerder het vlees hoe hoger 

de opbrengst. Het Livar varken is 

een kruising tussen drie verschil

lende rassen waaronder die van het 

land of kloostervarken. Het wordt 

gevoed met Limburgse granen. Bij 

de abdy en de aangesloten boeren 

scharrelen de Livar varkens op 

kleinschalige wijze (niet meer dan 

1000 varkens per varkenshouderij). 

Voor hen is de smaak van het vlees 

de beloning voor de goede zorg. De 

Abdy heeft er bovendien een be

langrijke taak bij gekregen: waken 

over de ethische en maatschappelij

ke integriteit van het bedrijf Livar.

Vet is smaakdrager

Zout, zoet, zuur en bitter zijn 

smaakdragers. Maar ook vet is 

een smaakdrager. Andries Zwei

stra: ‘Een varken wordt veelal in 

vijf maanden op een gewicht van 

90 kilo gebracht. Een Livarvarken 

doet er 10 maanden over met als 

resultaat vlees dat is doorregen met 

vet. Daardoor heeft het vlees een 

sterke maar aangename en natuur

lijke smaak. Daar komt bij dat het 

vlees bij de bereiding weinig aan 

gewicht verliest en daardoor sap

pig en mals blijft. Ikzelf was jaren 

niet enthousiast meer te krijgen 

voor varkensvlees, maar dit is echt 

vlees van een andere orde. Ik heb 

weer genoten van varkensvlees. Dit 

is vlees dat heel mooi binnen onze 

bedrijfsethiek past’.  

Overstap

De overstap naar vlees van het Li

varvarken is gemaakt. ‘Alleen zijn 

we nog niet compleet over. Wij 

verbruiken veel vlees, ook met de 

bereiding van onze eigen vleeswa

ren. Daar kan nog niet volledig in 

worden voorzien. Dit geldt spe

ciiek voor de bereiding van een 
aantal worstsoorten. Zodra we ook 

daarvoor kunnen overstappen doen 

we het. Voor de rauwe en gekookte 

hammen gebruiken we dit vlees al 

wel. De rauwe hammen zijn nog 

niet klaar voor de verkoop. Die lig

gen te rijpen. De beenham, die ver

rukkelijk is bij de asperges, is sinds 

afgelopen week wel beschikbaar. 

Naast diverse soorten vleeswaren 

worden ook al de vlugklaarartike

len, zoals de slavinken en de verse 

worst van Livar gemaakt. Het Livar 

varkensvlees is ook zeer geschikt 

voor de BBQ’, sluit Andries Zwei

stra vol passie het gesprek af. 

Kwaliteitsslagerij Zweistra heeft een koerswijziging ingezet: ze zijn 

dealer van Livar.

Ingrid Verheij en Migchel Dirksen ondertekenen het ondersteunings

contract voor NU14.

Het duur duurzaamheidsevent is 

een initiatief van duurzaam De 

Bilt. Kijk voor meer informatie op: 

www.duuzaamdebilt.nu

Nog ruimte voor nieuwe 
deelnemers NU14

Op zaterdag 17 mei vindt NU14 plaats, het eerste duurzaamheidse-

vent in de gemeente De Bilt. Het vernieuwde centrum van Bilthoven 

zal van 10 – 17 uur het decor vormen van de duurzame activiteiten. 

Op NU14 zullen bedrijven en organisaties zich presenteren rond duur

zame thema’s zoals mobiliteit, energie, eerlijke handel, gezondheid en 

voedsel. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen en producten kopen. Maar 

ook deelnemen aan workshops, genieten op het terras ingericht met ge

bruikt meubilair of een bezoekje brengen aan het Repaircafé. Verder is 

er een uitgebreid sprekersprogramma. Naast een link aantal deelnemers 
zijn er inmiddels vier sponsors die NU14 mede mogelijk maken. 

Sponsors

Voor Rabobank is de ondersteuning van dit maatschappelijke initiatief 

een logisch gevolg van haar coöperatieve gedachte. Migchel Dirksen, 

directievoorzitter Rabobank Utrechtse Heuvelrug: ‘Met behulp van ons 

coöperatief dividend worden diverse  ontwikkelingen naar een betrok

ken en duurzame lokale gemeenschap gestimuleerd. Dit doen we door 

initiatieven op dit gebied te ondersteunen, waaronder het evenement 

NU14.’ Ook woonstichting SSW is zeer betrokken bij de lokale ge

meenschap. Een recent voorbeeld is de realisering van Het Lichtruim. 

Een leefbare en duurzame woonomgeving is belangrijk en komt er niet 

vanzelf. Daar moet je samen aan werken. Met de ondersteuning van 

NU14 wil SSW daar verder aan bijdragen. Voor Ekoplaza is Nu14 een 

mooie gelegenheid om het iliaal aan de Julianalaan nog duidelijker op 
de kaart te zetten. Jan Peter Oosterloo, eigenaar: ‘Voedsel is een be

langrijk duurzaamheidsthema, dus ondersteuning van NU14 ligt voor de 

hand. Daarnaast werk ik ook met lokale leveranciers zoals de tuinderijen 

’n Groene Kans en Eijckenstein.’ Ekoplaza is er dus niet alleen voor 

consumenten die bewust kiezen maar kiest zelf ook bewust voor lokale 

samenwerking. Lokale samenwerking kunnen we ook gaan aantreffen 

in het kantorengebouw van Leyensehof-Flex. Hier worden lexibele be

drijfsruimten verhuurd en komen diverse soorten bedrijven en onder

nemers bij elkaar. Een ideale plek voor samenwerking en om nieuwe 

inspiratie op te doen. Ondersteuning van NU14 is een duidelijk signaal 

dat het nieuwe werken ook op een duurzame locatie kan. Zie ook www.

duurzaamdebilt.nu

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Mini Petunia

Calibrachoa ‘Apple Blossom’ 

Diverse kleuren. Potmaat 

10 cm. Excl. sierpot. 

Per stuk 1,79

4 voor 

5,-

wk 16. Geldig van 17-04 t/m 23-04. OP=OP

2e Paasdag

Open

Rabobank Utrechtse Heuvelrug 
ondersteunt NU14

Rabobank Utrechtse Heuvelrug heeft op 27 maart jl. de overeenkomst getekend met Samen 

voor De Bilt om het eerste duurzaamheidsevent in gemeente De Bilt, NU14 mede 

mogelijk te maken. NU14 is een gemeente-breed evenement, dat plaatsvindt 

op zaterdag 17 mei in het centrum van Bilthoven. 

Op NU14 presenteren bedrijven en 

organisaties zich rond duurzame 

thema’s zoals mobiliteit, energie, 

eerlijke handel, gezondheid en 

voedsel. Bezoekers kunnen inspira

tie opdoen over de duurzame ont

wikkelingen binnen de gemeente. 

Voor Rabobank is de ondersteuning 

van dit maatschappelijke initiatief 

een logisch gevolg van haar coö

peratieve gedachte. Migchel Dirk

sen, directievoorzitter Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug:’ Met behulp 

van ons coöperatief dividend sti

muleren we de ontwikkeling naar 

een betrokken en duurzame lokale 

gemeenschap. Dit doen we door 

diverse initiatieven op dit gebied te 

ondersteunen, waaronder het eve

nement NU14. Daarnaast zijn we 

ook founder van Samen voor De 

Bilt’.

Openen

Burgemeester Arjen Gerritsen zal 

NU14 openen. De dag gaat van 

start met een uitgebreid spreker

sprogramma in de Julianakerk. 
Aansluitend zal op en rond de Ju

lianalaan en het grasveld naast de 

Kwinkelier het event plaatsvinden. 

Naast kramen voor winkels, bedrij

ven, organisaties en inwoners zijn 

er speciale clusters rond de thema’s 

energie en mobiliteit. De dag is be

doeld voor bedrijven, organisaties 

en initiatiefnemers uit de gehele ge

meente De Bilt om zich te presen

teren met hun duurzame aanbod en 

diensten. Ingrid Verheij, directeur 

Samen voor De Bilt: ‘Bezoekers 

kunnen inspiratie opdoen en pro

ducten kopen, maar ook deelnemen 

aan workshops, genieten op het ter

ras van gebruikt meubilair of een 

bezoekje brengen aan het Repair

café. Voor bedrijven onderling zal 

NU14 ook een bron van inspiratie 

vormen en is er de gelegenheid tot 

samenwerken en netwerken’. Meer 

info over NU14 vindt u op www.

duurzaamdebilt.nu. Aanmelden kan 

via info@samenvoordebilt.nl. 
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Oké, oké, ze groeien dat het een lieve lust is, maar voor de rest zijn ze heel 
volgzaam. Solitairtje, Bolletje, Pyramiedje, Haagje; groentjes om van te houden. 
Supergezond en sterk, net als die andere 2500 soorten levend groen van  
‘t Vaarderhoogt. Ze willen héél graag bij u in de tuin wonen en mogen  
daarom nu lekker goedkoop met u mee.

Noteer vast in uw agenda: 
Vanaf 24 april weer de ZONNIGE 
ZOMERPLANTEN WEKEN

Alle buxussoorten,  
kassakorting .........

Buxus AZ meststof, 
kassakorting .........

25%

25%

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

Elke dag verse bloemen in onze

Geldig tot en met dinsdag 22 april

Geldig tot en met dinsdag 22 april

10.00 - 17.00 uur

 
 

 

 

Wenst u vrolijk Pasen 

Gezellig vakantieuitje of familie/kinderfeestje. Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke omgeving. Ook gezellig terras voor alleen koffie of een drankje Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,  030‐2281154, b.g.g. 06.20963766 

ZUIGLAMSBOUTROLLADE 
Voor de liefhebbers: zonder been. Gekruid & gezouten. 

Handgeknoopt; ca 75 min. Braden 100 gram 1,95

VERSE LAMSHAASJES 
Voor de liefhebbers: een delicatesse! 

Even heel kort bakken met alleen zout & peper 100 gram 3,75

PAASVARKENSHAASJES 
Gemarineerde varkenshaas in een jasje van bladerdeeg. 

Ca. 20 minuten in de oven op 170 graden 100 gram 1,95

PAASGOURMETSCHOTEL “Exclusief” p.p. 6,25
PAASGOURMETSCHOTEL “Populair” p.p. 5,75

CARPACCIO ROLLADE 
Iets aparts voor de Pasen. Mals rundvlees, rucola, krui-

dencrème, Parmezaanse kaas & pijnboompitjes  100 gram 2,45

VARKENSHAAS TRIO SPIES 
Voor in de oven, pan of op de barbecue. 

Lekker gekruid & met spek omwikkeld 100 gram 1,98

AMBACHTELIJKE BEENHAM

het is weer asperge tijd; 

traditioneel met gekookt eitje 

en een botersausje en onze 

heerlijke beenham!

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 14 april t/m zaterdag 19 april 2014. Zetfouten voorbehouden.

Naar de kapper?

U kunt bellen 
voor een afspraak.

Tel.  06-25046280
Spoorlaan 71
Hollandsche Rading
info@ myhairfashion.nl
www.myhairfashion.nl

GEZOCHT COLLEGA(‘S) 
Ons team versterken op de trekker, maaiboot, midikraan, dumper 
evt. vrachtwagen (machines verzeen) 

Junior/leerling: Machinist/trekkerchauffeur (Aequor + Fundeon leer-
bedrijf) 

Wat vragen we van je:  
• Ervaring op trekker of machines en zelfstandigheid vereist; 
• Affiniteit met grondwerk en machines; 
• Flexibele instelling; 
• Samen bouwen aan de toekomst van het bedrijf; 
• Op een andere machine stappen is geen probleem; 
• Rijbewijs B/E, VCA of bereid om te halen; 
• Woonplaats regio Utrecht. 
Wat bieden we je:  
• Goed en jong machinepark; 
• Afwisselend werk in infra, grond en groenwerken; 
• Leuke groep collega's; 
• Saamhorigheidsgevoel; 
• Ontwikkeling van je loopbaan; 
• Mogelijkheid tot halen van rijbewijzen/cerficaten; 
• Loon passend bij ervaring en inzetbaarheid conform CAO LEO. 
Reageer via info@oussoren.nl t.a.v. dhr. F.Oussoren  

Diet Idzerda    
 Portretschilder
Javalaan 38  -  3742 CP  Baarn

Tel 035 - 8871048

www.portretschilderidzerda.nl

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

DAPPER ONTZORGT

Eigen bestelservice
in héél De Bilt

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Avocado met zalmtartaar en gerookte zalm
***

Hollandse aspergesoep
***

Lamskoteletjes met thijmsaus
***

Hollandse aardbeien met ijs en slagroom

 

3 gangen € 35,00 / 4 gangen € 39,50
 

Paasweekend 
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Hebt u genoten van het warme voor-

jaar dat al eind februari begon? Dat 

geldt niet voor iedereen. Veel men-

sen kunnen fysiek slecht tegen snelle 

weersomslagen. Het resulteert zich 

in veel niesende en proestende men-

sen om ons heen. Is het niet van de 

vroege hooikoortsverschijnselen door 

de ‘ontploffende’ natuur, dan is het 

wel de stevige kou die je kunt vatten 

wanneer de ene dag een temperatuur 

bereikt van 24 graden terwijl de me-

ter de dag erna niet hoger komt dan 

10 graden inclusief zware buien en 

hagelstenen en ‘klappen onweer’. En 

dat gaat al weken achtereen zo door. 

De gevolgen

Wat zijn de gevolgen van het warme 

weer in gemeente De Bilt. Wat vinden 

weersafhankelijke branches ervan. 

Zoals de agrarische sector of de ho-

reca. Wat is de reactie van het RIVM 

op het vroege voorjaar en wat vindt de 

politiek? 

Het mooie en droge weer van het mo-

ment heeft zijn voor en zijn nadelen, 

zegt voormalig LTO-voorzitter Teus 

Spelt, veehouder in Groenekan. Spelt 

is sinds kort voorzitter van de Agra-

rische Natuurvereniging Landschap 

Noorderpark en heeft in de functie 

geruild met Johan Lam uit West-

broek. ‘Voor een boer is zo’n lang 

groeiseizoen meestal wel prettig. Dan 

kun je de werktijd beter over het voor-

jaar verdelen. Nadeel is wel, dat er tot 

ijsheiligen, half mei, nog van alles met 

het weer kan gebeuren. Verleden jaar 

heeft het zelfs gevroren tot ná ijshei-

ligen, 16 mei. Daar staat tegenover, 

dat de veehouder die een zogenaamd 

beheerpakket heeft afgesloten met de 

overheid, minder gelukkig is met de 

snelle groei van het moment. Want 

dan heb je contractueel vastgelegd 

dat je niet zult maaien in de broed-

tijd van weidevogels. Om het legsel 

van de vogels te sparen. Die periode 

duurt tot ongeveer juni. Tegen die tijd 

kan het gras ongeveer tot aan je mid-

del staan.’

“Voor een boer is zo’n 

lang groeiseizoen 

meestal wel prettig” 

Een woordvoerder van het RIVM leest 

op de website van het Nederlands 

Instituut van Gezondsheidsonder-

zoek NIVON, dat zich in de afgelopen 

winter geen serieuze griepepidemie 

heeft voorgedaan. Heel ongebruike-

lijk omdat dat jaren achtereen wel het 

geval was. Ook verleden jaar lag het 

gemiddelde boven 51 personen per 

100.000, hetgeen een griepepidemie 

betekent. Verleden jaar zette de vorst 

laat in en hield lang stand.

Commercieel gezien

Theo van der Lugt, voorzitter van de 

Biltse Ondernemersfederatie BOF ziet 

uitsluitend voordelen in het vroege 

voorjaar. In eerste instantie waar het 

gaat om de horeca en de modebran-

che. Ook hij maakt het voorbehoud 

dat de temperaturen niet plotseling 

mogen omslaan. Zon en warme tem-

peraturen lokken de koper naar bui-

ten. ‘En wil een koper werkelijk ‘shop-

gedrag’ vertonen, zo denkt Van der 

Lugt, ‘dan is het toch prettig als hij na 

het inkopen ergens ook nog een ter-

rasje kan pakken.’ Ondernemend De 

Bilt heeft zijn goede verwachtingen 

met de lancering van website www.

winkeleninhetgroenehartvanutrecht.

nl afgelopen donderdag direct in 

praktijk gebracht. 

Wat betreft de voorbije gemeente-

raadsverkiezingen was het fraaie len-

teweer van half maart een belangrijk 

voordeel. Weeronline stelde op zijn 

website: ‘Er wordt een lage opkomst 

verwacht, maar aan het weer zal 

het dit keer niet liggen! Het wordt 

het mooiste weer tijdens gemeente-

raadsverkiezingen sinds 1986. Na 

een zachte nacht stijgt de tempera-

tuur naar 13 graden aan zee tot 16 

graden in het binnenland. Daarbij 

blijft het droog en is er veel ruimte 

voor de zon. Het weer is dus geen 

excuus om thuis te blijven.’ Voor Be-

ter de Bilt pakte het met een winst 

van vier zetels in ieder geval gunstig 

uit. Lijsttrekker Ebbe Rost van Ton-

ningen: ‘Mijn reactie op het vroege 

voorjaar? De bloemen voor Beter De 

Bilt zijn nu gezaaid en die zullen in 

de komende tijd ongetwijfeld gaan 

bloeien’. 

Start van het jaar nog nooit zo 
warm als in 2014
Door Veroniek Clerx

‘De eerste maanden van het jaar waren nog nooit zo warm als in 2014. Januari, februari, maart en begin april had-

den een gemiddelde etmaaltemperatuur van 7,4 graden meldt Weeronline donderdag 10 april. Daarmee sneuvelt 

het oude record van 7,2 graden uit begin 2007. Tot nu toe was elke maand van 2014 warmer dan gemiddeld. 

Januari verliep 2,6 graden “te warm”, februari 3,2 graden en maart 2,2 graden’, stelt een woordvoerder. ‘De eerste 

9 dagen van april spannen de kroon: op die dagen was het pakweg 5,1 graden warmer dan normaal.’

De extreme warmte wisselt nog af met koudefronten die soms voor extreme 

weerssituaties zorgen.

De warmte van de eerste maanden van dit jaar resulteren in een voorjaars-

explosie.

Pas op voor teken
De teek wordt één van de zeven plagen van de lente genoemd. Ver-

geleken met de andere zes is qua bekendheid de eikenprocessierups 

nog wel een concurrent te noemen, maar de teek is daarbij toch op z’n 

minst verzekerd van een tweede plaats.

Een teek lijkt op een plat spinnetje. Teken komen in het hele land voor in 

bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. 

Daar leven ze in hoog gras en tussen bladeren. Teken leven van bloed van 

dieren of soms van mensen. Ze kunnen ongemerkt uren of zelfs dagen 

op de huid zitten en zich volzuigen met bloed. Meestal zijn tekenbeten 

onschuldig, maar teken kunnen besmet zijn met ziekteverwekkers. In Ne-

derland kunnen mensen de ziekte van Lyme krijgen door een tekenbeet. 

Ongeveer één op de vijf teken is besmet met de lymebacterie. 

Mensen die voor hun werk veel in het groen zijn, lopen meer risico op 

tekenbeten. Net als mensen die veel recreëren in het groen en kinderen 

die buitenspelen. Ongeveer 1 miljoen mensen krijgen jaarlijks een teken-

beet. De meeste mensen worden daarna niet ziek. Het is belangrijk om te 

controleren, een teek te herkennen en die zo snel mogelijk te verwijderen!
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Voorjaarsschoonmaak
in je hoofd
We hebben 60.000 - 70.000 duizend gedachten per dag. 

De meeste zijn dezelfde als de dag ervoor. Deze vastgeroeste patronen 

in denken, voelen en doen bepalen ons gedrag en ons leven. 

Ze zijn verankerd in de hersenen.

Als je echt wilt veranderen, je anders wilt voelen en anders wilt denken, dan zul je dieper bij 

jezelf naar binnen moeten gaan. Je kunt dan je onderbewustzijn herprogrammeren of reset-

ten. Letterlijk kun je nieuwe verbindingen in je brein aanmaken door het mentaal repeteren 

van gedrag, emoties, houding en overtuigingen. Het zijn je gedachten die je gevoel bepalen, 

en je gevoel bepaalt je gedrag. En weet; wanneer je één van deze verandert, de rest auto-

matisch verandert! 

Bij Elan Vitaal gaan we aan de 

slag met het onderzoeken van je 

gedachten. Welke beperkende, 

negatieve gedachten heb je over 

je situatie, over anderen én over 

jezelf? Deze gedachten zorgen er 

namelijk voor dat je niet lekker in je vel zit en dat het allemaal niet loopt zoals je zou willen. 

Het ontneemt de vitaliteit uit je leven, maar daar kunnen we wat aan doen.

Life Coaching gaat over het vergroten van je gevoel van zingeving, levensvoldoening en geluk. 

Om je eigen toekomst zin en vorm te kunnen geven, is 

het nodig te weten wat je wilt. En om te weten wat je 

wilt, is het nodig te onderzoeken wat je kunt en wie je 

nu eigenlijk bent.

Vitaliteits Coaching gaat over de ontdekkingsreis in en 

met jezelf. Wensen, dromen, verlangens en inspiratie 

spelen een grote rol, maar ligt de nadruk op het verbe-

teren van je lichamelijke welzijn. Hoe energiek en vitaal 

wil jij je voelen? 

En? Zin om met de grote schoonmaak te beginnen.  

Ik wil je hier graag in ondersteunen en je inspiratie- 

bron zijn. Wanneer je refereert aan deze Lente- 

special, ontvang je 20% korting. 

Kerkdijk 119

3615 BD  Westbroek

06 337 959 32

www.elanvitaal.nl

info@elanvitaal.nl

“ Het zijn je gedachten 

die je gevoel bepalen, 

en je gevoel bepaalt je gedrag.”

XL 
MODE 

SOESTDIJK

trendy en klassieke 
dameskleding van maat 42 t/m 54

Koninginnelaan 18, Soestdijk 

www.xlmode-soestdijk.nl
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Bekijk uw gemeente
ook eens vanuit de lucht!
Ballonvaren met Red Balloon
Lente aanbieding
Korting € 20,- per persoon
(max. 4 personen per boeking)

Speciaal voor de lezers van De Vierklank

geldt een korting van € 20,- p.p. per boeking.

Aanbieding geldig van 17 april - 1 juli

op alle boekingen voor 2014.

Red Balloon  |  0346 212 963  |  06 53 944 357

WWW.REDBALLOON.NL

ATS Zeist: Uw Toyota en Kia dealer

De KIA vakmensen van ATS Zeist staan voor u klaar.

U wilt kunnen vertrouwen op een dealer die de touwtjes in handen heeft. Die met u mee-

denkt én vooruit denkt. Niet alleen op het gebied van uw automerk, Toyota of KIA, maar ook 

met uw rijbeleving, onderdelen, onderhoud, veiligheid, milieu, betaalbaarheid en dienstver-

lening. ATS Zeist ís die dealer voor u.

 

Vakmensen staan voor u klaar

Of u nu komt voor een van onze nieuwe modellen van Toyota of KIA, of wanneer u kiest voor 

een topselectie occasion van KIA of een � rst class occasion van Toyota, wij staan altijd voor 

u als klant klaar. Voor zowel een personenwagen als bedrijfswagen, privé aanschaf of lease, 

voor reparatie en onderhoud maar ook voor uw verzekering. Altijd tegen concurrerende prij-

zen. Onze vakmensen staan klaar om uw mobiliteitswensen optimaal in te vullen en u te 

ontzorgen.

 

2de Paasdag open

Maandag 21 april, 2de Paasdag, is ATS Zeist speciaal voor u geopend.  Met persoonlijke en 

professionele service staan wij dan wederom voor u klaar. Kom eens kijken naar het ruime 

aanbod in onze grote open showroom. U ontvangt van ons een advies altijd met oog op nu 

én de toekomst! Want ATS blijft ontwikkelen. Dat merkt u niet alleen aan onze aandacht voor 

milieuvriendelijke modellen van Toyota en KIA, maar ook aan onze klantgerichte, gemoder-

niseerde dienstverlening. Ervaar het zelf!

 Denk vooruit met uw dealer. Blijf in beweging met ATS.

2DE

PAASDAG
OPEN!

Auto Totaal Service Zeist B.V.

Blanckenhagenweg 12-14, 3712 DE  

Huis Ter Heide / Autoboulevard Zeist

Tel 030-6981910,   www.ats-autogroep.nl 

Op ’t 
bankje

De zon schijnt, het is bijna windstil en het prille lentegroen 

pronkt aan bomen en struiken. Het geeft een heerlijk gevoel 

en dat straalt ook af op de mensen die opgewekt voorbijko-

men. Sommigen met een hond, veel ouderen met rollators en 

jonge moeders achter een kinderwagen. De man die zwijgend 

bij me komt zitten kijkt wat verdwaasd om zich heen. Hij zit 

er wat onderuitgezakt bij en mist het stralende van de voorbij-

gangers. Met een ‘Lekker weertje hè’, probeer ik een gesprek 

op gang te brengen. De man gaat meer rechtop zitten en blijkt 

wel in te zijn voor een praatje. Hij vertelt dat hij zijn huis ont-

vlucht is en nog een beetje bij moet komen. ‘Ja, als het lente 

wordt gaan bij mijn vrouw de schoonmaakhormonen werken 

en moet alles aan de kant. Vanmorgen heb ik eerst geholpen 

met kleden kloppen en kasten verschuiven. Nu kan ze haar 

sopwoede zonder mij wel af dus zit ik lekker hier, weg van 

het geschrob en geboen.’ De man is al een paar jaar gepen-

sioneerd en heeft zijn tuin als hobby, maar nu even niet. ‘Als 

ik daar nu aan de gang ga zou ze me om de haverklap naar 

binnen roepen voor een klusje en daar heb ik echt geen zin 

in. Zij stort al haar energie in haar schoonmaakwoede en is 

niet te stoppen. Ik heb zelf eerder last van voorjaarsmoeheid’, 

zegt hij met een glimlach en zakt weer wat onderuit. ‘Vroe-

ger moest er ook elk jaar nog gewit en behangen worden. 

Dat deed mijn schoonvader altijd en die vond dat leuk om te 

doen. Hij deed dat dan overdag als ik naar mijn werk was dus 

had ik er weinig last van. Mijn schoonmoeder kwam dan ook 

mee en hielp mijn vrouw, want ze heeft het Miep Kraak niet 

van een vreemde. Mijn schoonouders waren er elk voorjaar 

druk mee, want alle familieleden wisten opa en oma te vinden 

Na zijn overlijden hoefde dat witten en behangen niet meer 

elk jaar want in korte tijd werd er binnen niet meer gerookt en 

dat is goed te merken. Je kunt je al bijna niet meer voorstellen 

dat het op een verjaardag blauw van de rook zag.’ Hij vertelt 

dat zijn ouders wat makkelijker waren, maar dat het er toch 

ook altijd netjes uitzag. Het wordt inmiddels steeds drukker 

op straat en ik zie mijn bankgenoot nu ook genieten. Niet 

alleen van het fraaie lenteweer. Hij heeft vooral oog voor de 

jonge moeders die voorbijkomen. ‘Het is een echte rokjesdag 

zoals Martin Bril die beschreef’, zegt hij lachend. ‘De rokjes 

zijn kort en de benen lang en wit. Wel wat anders dan de da-

mes achter de rollator die voorbij schuifelen.’ Er komt ook nog 

een oudere man met een wandelstok langs, want voor man-

nen is een rollator vaak een stapje te ver. Als een jonge vrouw 

met een kinderwagen bij ons komt zitten begint de man te 

stralen. Ze groet vriendelijk en hij wil wel een praatje met haar 

beginnen. Helaas krijgt hij die kans niet want ze pakt haar 

telefoon en belt zo te horen met haar moeder. ‘Mam, is het 

goed dat ik Daan zo bij je kom brengen, Louise vroeg of ik 

met haar naar de stad wilde.’ Je ziet aan het gezicht van de 

jonge moeder dat oma zich er zelfs op verheugt. ‘Dan ben ik 

over een kwartiertje bij je’, eindigt ze het gesprek. Met een 

vriendelijke knik stapt ze op. ‘Dat is het verschil met onze 

generatie’, zegt de man. ‘Zij hebben volgens mij niks met dat 

dwangmatige gepoets.’

Maerten 
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Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Goed gereedschap is het 
halve werk…
Prachtige zakelijke tassen bij Kok Stomerij & Lederwaren

Kom Kijken

en kiezen!

VOLOP TASSEN!LE NTE
NIEUWE

Onze trouwe klanten noemen hun bezoek aan ons levendige 
tuincentrum ook wel TUINUITJES. Loop onze ontvangstpoort 
binnen en u ziet gelijk wat ze bedoelen. Een zee aan weelderig 
levend groen staat op u te wachten. Om zomaar van te genieten 
in het zonnetje, of om mee naar huis te nemen. Want het wemelt 
niet alleen van de planten, heesters en bomen, maar ook van de 
aanbiedingen. Bijvoorbeeld:

Zet vast in uw agenda: van donderdag 24 april t/m zaterdag 10 mei

Alle buxussoorten, 
kassakorting .................

Buxus AZ meststof, 
kassakorting .........

25%

25%

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

Geldig tot en met dinsdag 22 april

Geldig tot en met dinsdag 22 april

10.00 - 17.00 uur

Ons gehele buitenterrein wordt dan 
omgetoverd tot Hollandse planten-
markt. Dé plek voor iedereen die 
houdt van heel veel kwaliteit voor 
zéér lage marktprijsjes!!

 ÓÓK DE ZONDAGEN GEOPEND

In de week voor het 

paasfeest kwamen de 

kinderen al in de stem-

ming doordat ze ge-

kookte eieren mochten 

beschilderen samen 

met de enthousiaste 

leidsters. Zaterdagoch-

tend vanaf 9.30 uur 

werd iedereen welkom 

geheten en hebben de 

kinderen eerst geknut-

seld voor Pasen en 

konden de ouders ge-

zellig met elkaar klet-

sen onder het genot 

van een kopje kofie of 

thee met wat lekkers. 

Tijdens het knutselen 

in de Rakkertuin kwam 

de paashaas langs 

met het nieuws dat in 

de mooie Bostuin een 

heleboel paaseieren 

waren verstopt en dat 

deze door alle kinderen 

gezocht mochten gaan 

worden. Dat vonden de 

kinderen geweldig, ze 

gingen gelijk met veel enthousiasme 

op zoek naar de eieren. En dat alles 

onder het toeziend oog van de paas-

haas die speciaal voor het paasfeest 

naar de Bosuiltjes was gekomen. Alle 

gevonden eieren werden in een grote 

mand verzameld en de paashaas 

zorgde voor een eerlijke verdeling. 

Moe maar voldaan gingen de kinde-

ren weer met hun ouders mee naar 

huis. Zij zijn in ieder geval alvast in de 

stemming voor Pasen.

Paasfeest bij kinderdagverblijf 
de Bosuiltjes
Op zaterdag 12 april werd het jaarlijkse gezellige en actieve paasfeest bij kinderdagverblijf de Bosuiltjes van Kinder-

opvang de Bilt in Bilthoven gehouden. Dit jaar troffen ze het met het mooie weer en er waren dan ook veel kinderen 

gekomen, samen met hun ouders en broertjes en zusjes. Een feest waar jong en oud erg van genoten heeft.

Mieren 
 

Bijna overal vind je mieren. In de winter zie je ze niet want dan zitten 

ze lekker warm onder de grond. Zodra het warmer begint te worden 

komen ze in groten getale te voorschijn. Uit grote mierenhopen of uit 

gaatjes tussen de stenen. Ze gaan direct aan het werk om hun nest uit 

te breiden en om voedsel te zoeken. Daarbij zie je ze heel wat sjou-

wen. Ze kunnen zelfs meer dan 50 x hun eigen gewicht dragen. Stel 

je toch eens voor dat je alle kinderen uit je klas tegelijkertijd op je rug 

kunt dragen? Onvoorstelbaar toch!

Om meer te weten te komen over deze bijzondere insecten wordt door 

het Utrechts Landschap met medewerking van IVN De Bilt op woensdag 

23 april 2014 een kinderactiviteit georganiseerd. Voor drinken en een 

versnapering wordt gezorgd. Eerst wordt wat verteld over het leven van 

de mieren, daarna gaan we het bos in om aan de lijve, door middel van 

een groepsspel, te weten te komen hoe de mieren hun voedsel opzoe-

ken, de weg terug vinden en met elkaar ‘praten’. Tot slot gaan we nog 

iets leuks knutselen.

Woensdag 23 april 2014 van 14.00 tot 16.00 uur bij Paviljoen Beerscho-

ten, Holle Bilt 6 te De Bilt, voor kinderen vanaf 6  tot 10 jaar. Kosten 3,50 

euro per kind (met U-pas of beschermerpas 2,50 euro). Aanmelden kan 

alleen per email tot zondag 20 april: KinderNatuurActiviteiten@gmail.com.

Mieren zijn echte mannetjesputters die wel 50x hun eigen gewicht kun-

nen dragen.

Het zoeken én vinden van paaseieren 

blijft een bijzondere gebeurtenis.
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‘We staan hier bij Fort Voordorp dat 

ooit is gebouwd om een vijand tegen 

te houden’, vertelt boswachter Hans 

Hoogewerf. ‘Rond de forten moest 

vrije ruimte blijven en daardoor heb-

ben we nu de mogelijkheid er iets 

mee te doen. Anders hadden er mis-

schien al lang huizen gestaan.’ Het 

aangekochte perceel ligt niet in de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

‘Daarbinnen geeft de overheid een 

� nanciële bijdrage om gronden aan 

te kopen, om de natuur verbonden 

te houden. Maar daartussen heb je 

ook veel groene stroken die voor ons 

belangrijk zijn, maar waar geen over-

heidssteun voor is’, vertelt Monique 

van Hezewijk. Zij is daarom blij met 

de samenwerking met a.s.r. waardoor 

dit perceel als uitloop van de toekom-

stige faunapassage ingericht kan wor-

den. Zo wordt de groene verbinding 

van het Kromme Rijngebied via Voor-

veldse Polder, Hooge Kampse Plas 

naar het Noorderpark een feit.’

Groener en natuurlijker

Dichtbij de stad wordt op deze manier 

het leefgebied van reeën, dassen, 

ringslangen en vele andere dieren 

groter en onze leefomgeving groener 

en natuurlijker. Fort Voordorp is par-

ticulier bezit, maar de eigenaar werkt 

graag mee aan het maken van een 

verbinding tussen de Hooge Kampse 

Plas en de aangekochte grond. Hij 

wil in een deel van de fortgracht een 

moerasstrook laten ontstaan, zodat 

dieren niet over maar langs de weg 

gaan. ‘Hier was altijd open zicht en 

dat zullen we open houden’, aldus 

Hans Hoogewerf. ‘Nu is het honderd 

procent gras, maar we zijn er ook 

voor bijen en vlinders. Daarom is het 

de bedoeling dat hier leuke � ora ont-

staat. Koeien zijn de natuurlijke gras-

maaiers en zorgen dat het open blijft. 

We willen het perceel zo inrichten dat 

dieren ook schuilplekken hebben en 

het makkelijk wordt hier de oversteek 

te maken.’

Bedrijfsvrienden

Monique van Hezewijk vertelt dat 

Het Utrechts Landschap vijftig be-

drijfsvrienden heeft die de stichting 

� nancieel steunen. ‘Met de a.s.r. 

hebben we een bijzondere relatie 

omdat zij met het programma Land 

voor Land elke vierkante meter die ze 

bebouwen omzetten in natuurgrond. 

Vanwege de bezuinigingen is er geen 

overheidssteun en moeten er andere 

bronnen worden aangeboord om 

onze plannen te kunnen realiseren. 

Hans Hoogewerf: ‘We gaan dit per-

ceel straks gedeeltelijk gebruiken om 

het ecoduct op de Biltse Rading in te 

richten Je moet het voor dieren inte-

ressant maken om naar het ecoduct 

te gaan. Dat betekent de aanleg van 

een houtwal of een geleiding ernaar-

toe. Je ziet al bosschages ontstaan 

langs de sloten en straks is het de be-

doeling dat de dieren veilig onder de 

passage doorkunnen. 

Niet alleen reeën, maar ook waterge-

bonden dieren. We hebben gezorgd 

dat de waterkwaliteit beter werd, dus 

je ziet dat ook dat leven beter op gang 

komt. Het wordt dus een natte en 

droge verbinding.’

Utrechts Landschap
opgetogen over grondaankoop
door Guus Geebel

Het Utrechts Landschap heeft met � nanciële steun van a.s.r. vastgoed ontwikkeling een perceel grasland van 

ongeveer drie hectare kunnen kopen tussen de Hooge Kampse Plas en de Biltse Rading. Het perceel was een 

ontbrekende schakel in een groene verbinding aan de oostkant van de stad Utrecht en is belangrijk voor de aanleg 

van een geplande faunapassage op de Biltse Rading.

Moninque van Hezewijk en boswachter Hans Hoogewerf van Het Utrechts 

Landschap.

‘ We willen het perceel zo inrichten dat dieren 

ook schuilplekken hebben en het makkelijk 

wordt hier de oversteek te maken.’

Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

tel. (06)52 46 82 10

b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nlMet vakmanschap en passie voor uw tuin, in alle seizoenen...

DIENSTEN

- Tuinontwerp

- Tuinaanleg

- Tuinonderhoud

- Tuinrenovatie

WERKZAAMHEDEN

- Boomverzorging

- Gladheidbestrijding

- Sedumdaken

Pasen bij 
Beerschoten
 

Het is weer gezellig bij Beerschoten, Holle Bilt 6 in De Bilt op 1e en 

2e paasdag. Het infocentrum is op beide dagen open van 11.00 tot 

16.30 uur. Er zijn kuikentjes van een paar dagen oud. De groenkoets 

rijdt en er is een speurtocht ‘speurneuzen worden wijsneuzen’. In de 

Yurt - een Mongoolse Nomadentent - wordt een � lm van het Utrechts 

Landschap getoond.

 

1e Paasdag kun je vanaf 12.00 uur broodjes bakken in de vuurkorf, tot-

dat ze op zijn. 2e Paasdag worden er in de andere Yurt verhalen verteld 

van 13.30 tot 16.00 uur. Op beide Paasdagen is er een wandelexcursie. 

Zie de website bij activiteiten: www.utrechtslandschap.nl
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Paas

Kuiken

Taart

Komt uit ’nnestgoed
Komt uit ’nnestgoed

95

TOP’S EDELGEBAK
Top’s  Taarten Toveren Telkens Tevreden Toeten!

Bezoek één van onze ilialen:
Julianalaan 6B Bilthoven      030 2282894  
Soesterbergsestraat 53 Soest    035 6012050  

Slotlaan 48 Zeist         030 6360927
info@edelgebak.nl       www.edelgebak.nl  

  Van €19,95

 voor €16,95

De historische parkelementen 

zoals de boogbrug, konijnen-

berg en goudvissenkom zijn 

vernieuwd. Lanen en hagen 

werden hersteld en wandelpa-

den opgeknapt. Met steun van 

particuliere schenkers, van 

partner de Nationale Postcode 

Loterij, giften van Bescher-

mers, Stichting Mens en zijn 

Natuur, de provincie Utrecht, 

Vitens en de EU, zijn de druk 

bezochte monumentale land-

goederen weer klaar voor de 

toekomst. Onderdeel van de 

feestelijke oplevering was de 

aanplant van een nieuwe linde 

op de konijnenberg. Kinderen 

van de Chocolademelkloop 

hadden met een sponsoractie 

de aanplant mogelijk gemaakt.

Saskia van Dockum, directeur 

van Het Utrechts Landschap, 

vertelt in een welkomstwoord 

een en ander over de geweldi-

ge medewerking van bedrijven, 

particulieren en vrijwilligers die 

de totstandkoming mogelijk 

maakten. Zij noemt Houdringe 

en Beerschoten een parel in 

de Stichtse Lustwarande. On-

der leiding van boswachter 

Aalt van den Hoorn loopt het 

gezelschap eerst naar de ko-

nijnenberg om de aanplant van 

de linde bij te wonen. 

Bij de goudvissenkom vertelt 

ontwerper Wim Wijsman hoe 

hij zijn ontwerp met duurzame 

materialen vorm heeft gege-

ven en veiliggesteld voor de 

toekomst. De oficiële inge-

bruikneming van de goudvis-

senkom vindt daarna plaats 

door er plastic eendjes in los 

te laten. In de kom zitten geen 

goudvissen.

Renovatie Landgoed 
Beerschoten afgerond
door Guus Geebel

De afgelopen twee jaar hebben de Biltse landgoederen Houdringe en Beerschoten een grondige 

renovatie ondergaan. Vrijdag 4 april vond in het Paviljoen op landgoed Beerschoten in bijzijn 

van wethouder Arie-Jan Ditewig de oplevering plaats.

Kinderen van de Chocolademelkloop in actie om de linde op de konijnenberg te planten.

Met plastic eendjes wordt de goudvissenkom ingewijd. 

Wat een fantastische 
winkel ‘De Nieuwe 
Fietsenmaker’.
Werkelijk de eerste keer dat ik daar naar binnen liep,werd ik direct overrompeld door de 

vriendelijke en uitnodigende uitstraling van het personeel, andere klanten die lachend de 

winkel verlaten en de winkel die speels , creatief en op een originele manier is ingericht. 

Ik kreeg het ouderwetse gevoel dat de service en de winkel volledig in dienst en voor de 

wensen van de klant staat. P.S. de kofie is heerlijk.

Hier doen we het allemaal voor lieve mensen ,iedereen met open armen ontvangen jong en 

oud en ervoor zorgen dat iedereen met een topgevoel op de iets springt om vervolgens weer 

lachend en zorgeloos , zijn of haar reis te vervolgen.

 

Namens het gehele DNF team Marc,Ernst,Sander en Karim, onze dank is mega groot.

Als dank en blijk hiervan, zijn we alweer bezig om voor u , de winkel nog vriendelijker, over-

zichtelijker en functioneler te faciliteren, om u nog beter  sneller en eficiënter op weg te 

kunnen helpen.

Kom binnenkort gerust eens even kijken in de winkel. kofie staat klaar en de sfeer is goed.

Dankzij uw gunning en medewerking, willen en gaan wij heel graag wat terug doen voor onze 

trouwe klanten, doormiddel van twee geweldige acties.

 

Een van deze acties is, dat bij aankoop van een nieuwe iets, ongezien, rijbare 28” heren of 

dames iets ingeruild mag worden voor maar liefst 100 euro inruil korting, haal u oude inruil 

iets maar weer uit het stof en kom langs voor de mogelijkheden.

Bekijk ons assortiment op www.denieuweietsenmaker.nl en op onze nieuwe webstore 

www.vogue-store.nl

LIKE ONS OP FACEBOOK BEDENK DE SLOGAN 

DIE HET BEST BIJ ONZE WINKEL PAST

 EN WIN EEN FANTASTISCHE OMA FIETS!

De Nieuwe Fietsenmaker

Hessenweg 167

3731 JH De Bilt

030 2200 330

www.denieuweietsenmaker.nl
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Schuif maar aan
op het terras
Dorpsbistro Naast de Buren heeft de eerste warme dagen direct benut om het terras een 

grondige opknapbeurt te geven. De oude vlonders zijn verwijderd en er is opnieuw bestraat 

waardoor maar liefst 20% meer zitplaatsen zijn ontstaan. Bovendien is het terras daardoor 

meer rolstoelvriendelijk geworden.

Naast de Buren start het lenteseizoen met een actie. De huiswijnen worden in de maand april 

en mei verkocht per les voor € 15,00. Teut naar huis is niet noodzakelijk, want de kurk gaat 

erop en het restant van de wijn mag onder de arm gewoon mee naar huis. 

Op zondag is het terras, speciaal voor de vele wandelaars die uit Beukenburg komen (na de 

wandeling dus rechtsaf!), geopend vanaf 12.00 uur. Er is dan mogelijkheid voor een lunch, 

hig tea of cream tea met heerlijke scones, clotted cream en jam. Vanaf 17.00 uur is er de mo-

gelijkheid om te genieten van de Sunday Specials met een keuze uit een vis, vlees of vegeta-

risch gerecht met friet en sla voor € 12,50. Met een glas wijn erbij kost het u slechts € 15,00.

Het terras van Naast de Buren ligt er weer helemaal strak bij.

De Molenpolder is ontstaan 

door de vervening; veen werd 

opgebaggerd uit de zoge-

naamde petgaten en te drogen 

gelegd op legakkers. Uitein-

delijk werd het veen gebruikt 

als brandstof. Door dit proces 

is in de Molenpolder een ka-

rakteristiek patroon ontstaan 

van petgaten en legakkers. 

Het gebied herbergt een scala 

aan zeldzame planten- en dier-

soorten zoals rietorchis, pur-

perreiger, ringslang en groene 

glazenmaker. Om dit laagveen-

gebied en de omliggende om-

geving zo goed mogelijk in de 

oorspronkelijke staat te behou-

den, is het project LIFE “Nieuw 

leven in het veen” opgericht. 

Het doel is om het laagveenge-

bied nieuw leven in te blazen 

door te baggeren en legakkers 

te herstellen, met nieuwe kan-

sen voor zeldzame dieren en 

planten. 

De vrijwilliger van Staatsbos-

beheer neemt u mee met de 

luisterboot, zodat u dit Natura-

2000-gebied met eigen ogen 

en in alle rust kunt aanschou-

wen. Gedurende de tocht 

maakt u een korte stop op het 

(veen-)land. U kunt ervaren 

wat ‘Drijvend Land’ is en hoe 

het voelt om hier op te lopen. 

Tijd en data 

De boot vaart vanaf april tot en 

met september. Op zaterdag-

ochtend (start 10.00 uur) en 

woensdagmiddag (start 14.00 

uur). Eerstvolgende data: za-

terdag 19 april en 3 mei. U 

dient zich vooraf aan te melden 

via de website van Het Groene 

Hart Centrum: www.groene-

hartcentrum.nl Ook groepen 

zijn van harte welkom, maak 

dan een afspraak. Kosten zijn 

inclusief consumptie: € 10,00 

voor volwassenen en € 6,00 

voor kinderen tot 12 jaar. 

Rondvaart langs
‘Drijvend Land’
Maak deze lente en zomer kennis met een uniek natuurgebied onder de rook van Utrecht. 

Tijdens een vaartocht van ongeveer anderhalf uur komt u alles te weten over de lora en fauna, 

het beheer en de historie die dit gebied zo bijzonder maakt. Ervaar de stilte en beleef de 

natuur.

Het is volop lente 

Deze ware explosie van bloemen, struiken en bomen viel Piet van Trigt in zijn woonplaats op, 

toen hij vorige week vanaf Utrecht naar de Bilt ietste en dit kleurige schouwspel zag op de 

hoek van de Utrechtseweg richting Park Arenberg.

Café van Miltenburg,
sinds 1926 een begrip
in gemeente De Bilt
 

Ondanks de lange historie is het café uitgegroeid tot een authentieke ontmoetingsplaats 

waar van moderne gastvrijheid genoten kan worden. Café van Miltenburg is een prima 

locatie voor een zakenlunch, een bedrijfsfeest, jubileum of afscheidsborrel. Dat kan 

uiteraard in het café maar ook in de prachtige feestzaal of op het grote zonneterras achter 

het café.

Ieder feestje of gelegenheid is anders daarom wordt er bij café van Miltenburg altijd met u 

meegedacht over de mogelijkheden. Of het nu gaat om de muziek of de catering, bij café van 

Miltenburg kan veel! Wij maken graag heerlijks tapas of wij verzorgen een lekkere BBQ of een 

proeverij, de gasten staan nog steeds centraal bij café van Miltenburg.

 

Naast het gezellige caféleven vinden ook verschillende biljart- en dartteams wekelijks hun 

weg naar het café om sportief bezig te zijn, maar ook voor de amateur is er genoeg ruimte om 

een biljartje te leggen of te darten. En vergeet de meest gezellige klaverjasavonden met de 

Kerst en de Pasen niet. Bovendien worden er regelmatig leuke evenementen georganiseerd. 

 Een paar reacties van Facebook: 

“ Ontzettend gastvrij, gezellig en een liefdevolle bediening. .....XXX”

“ Toen ik nog in Bilthoven woonde, kwam ik hier graag en vaak! 

De gehaktballen met satésaus zijn subliem!”

“ Het voelt als een warm deken als je daar binnen komt en het eten 

oooooh”

Wilt u ook altijd weten welke activiteiten er zijn?

‘Like’ ons dan op Facebook.com/CafeVanMiltenburg.

Cafe van Miltenburg

Oude Brandenburgerweg 32

3721 DZ Bilthoven

cafevanmiltenburg.nl

Kom langs en proef de gezellige gastvrijheid in ons café! 
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HOTEL DE BILT - UTRECHT

20 april en 21 april 2014 organiseren wij onze

Paasbrunch
Wij ontvangen u om 11.30 uur met een welkomstcocktail en een amuse

Na de soep kunt u gebruik maken van ons zeer uitgebreide brunchbufet 
met een keur aan overheerlijke gerechten

De middag sluiten wij af met een uitgeserveerd Grand Dessert

De prijs voor deze brunch bedraagt:

Volwassenen € 29,50 p.p.

Kinderen 4 t/m 11 jaar € 17,50 p.p.

Kinderen t/m 3 jaar grais

Reserveren is noodzakelijk – informeer bij onze recepie
(030-2205811)

Hotel De Bilt - Utrecht 030-2205811

De Holle Bilt 1 Reservaions@Biltschehoek.valk.com
3732 HM  DE BILT www.biltschehoek.com

Deze actie is beperkt geldig (vraag uw dealer naar de

sluitingstermijn) en is van toepassing op het model

Suneye 2-buis. De motor kent een advies verkoopwaarde

van € 385,- De waarde van de motor kan onder geen

beding als korting of in contanten uitgekeerd worden. 

Kwaliteitszonwering met GRATIS motor bij

Jansen de Bilt Zonwering & Raamdecoratie!

Lente Surprise!Lente Surprise!
503 www.sunmaster.nl

Vrolijk Pasen! Een lekker lentezonnetje erbij.

Uw scherm voorzien van een gratis motor,

voor optimaal comfort. En.. op de koop toe onze

Lente Surprise, als dank voor uw aanschaf.
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w sch
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nte S

Vro

Uw

voor o

Len

03 www sunmaster nl

 Jansen De Bilt Zonwering en Raamdecoratie

De Holle Bilt 25, 3732 HM De Bilt

T:+31 (0) 30 220 38 84    F:+31 (0) 30 220 15

Website: www.jansendebilt.nl, e-mail: info@jansendebilt.nl

2e Paasdag zijn wij open

van 11.00-16.00 uur!

Kom langs en proiteer

van diverse top-acties!

De lente in al zijn facetten

begint met de klok te verzetten

de natuur doet de rest

nu nog op je paasbest

op de foto met lenteboeketten

Guus Geebel Limerick

Excursies over  
Vliegbasis Soesterberg
Nog voordat de hekken van Vliegbasis Soesterberg begin oktober 2014 deinitief openen 

voor het publiek, is het mogelijk om dat landschap te ontdekken. Gidsen van Utrechts 

Landschap nemen belangstellenden op ietstochten mee en laten hen de bijzondere na-

tuur, kunst en militair erfgoed beleven.

Heeft u interesse voor de ietsexcursie militair erfgoed of de natuurexcursie? Meld u dan aan 

via www.utrechtslandschap.nl/activiteiten. Deelname aan beide excursies is gratis.

Verzamelpunt is het toegangshek bij de ingang van de vliegbasis aan het einde van de Ba-

tenburgweg te Soesterberg.

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Avocado met zalmtartaar en gerookte zalm
***

Hollandse aspergesoep
***

Lamskoteletjes met thijmsaus
***

Hollandse aardbeien met ijs en slagroom

 
3 gangen € 35,00 / 4 gangen € 39,50

 

Paasweekend menu
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Basisschoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 9 april vond op sportpark Weltevreden te De Bilt weer het jaarlijkse 

basisschoolvoetbaltoernooi plaats. 10 scholen uit De Bilt, Bilthoven en Groenekan bonden met 

elkaar de strijd aan om de felbegeerde wisselbekers. 

Met ongeveer 650 deelnemers in 58 

teams was er dit jaar sprake van een 

record-deelname. Op 9 april speel-

den zowel de jongens als de meisjes 

van de groepen 5/6. Bij de meisjes 

werd de Nijepoortschool derde en 

twee teams van de Michaelschool 

uit De Bilt behaalden goud en zil-

ver. Bij de jongens was het brons 

voor de Rietakkerschool, het zil-

ver voor de Regenboogschool en 

de wisselbeker (1ste) was voor het 

tweede team van de Julianaschool.

Joost Broerse, aanvoerder van 

bekerinalist PEC Zwolle en oud-
speler van FAK (voorloper van FC 
de Bilt) reikte aan het derde team 
van de Michaelschool de beker uit. 
[foto Henk van de Bunt] DOS komt weer net 

tekort tegen Spirit
Zaterdag moest DOS voor de vierde maal dit seizoen aantreden te-

gen Spirit. Voor de vierde maal werd het een mooie wedstrijd maar 

ook nu kon DOS helaas geen punten pakken.

DOS begon goed aan de wedstrijd en zorgde ervoor dat Spirit in de be-

gin periode niet in haar spel kon komen. Aanvallend speelden de West-

broekers geduldig en in het eerste kwartier werden nu ook de kansen 

goed afgerond. Het was jammer dat in de verdediging door enkele indi-

viduele fouten Spirit in de korfzone toch enkele doelpunten kon maken.

Na 4-4 liet DOS enkele grote kansen in de korfzone onbenut. Toen 

DOS niet scoorde zag Spirit haar kans schoon en binnen vijf minuten 

was een gat van enkele doelpunten geslagen. Tot aan de rust bleef dit 

verschil van vier doelpunten in stand.

Ook de tweede helft kwamen de Westbroekers goed uit de startblokken. 

Ze gaven de spelers van Spirit geen ruimte en binnen enkele minuten 

was de achterstand al tot twee doelpunten teruggebracht. Spirit her-

stelde zich weer snel waardoor het verschil weer op vier punten kwam. 

DOS bleef het proberen gedurende de tweede helft, maar het lukte niet 

meer om de achterstand te verkleinen. Bij het einde van de wedstrijd 

stond een 22-18 stand op het scorebord. 

DOS kan terugkijken op een goede wedstrijd, waarin met veel inzet 

werd gespeeld en ook de kansen weer beter werden benut dan de voor-

gaande wedstrijden. Voor aanstaande zaterdag zal coach Berry van den 

Broek zijn achttal ook met eenzelfde beleving het veld in moeten sturen 

om weer een overwinning te kunnen boeken.

Aanstaande zaterdag speelt DOS thuis tegen Harich. De wedstrijd be-

gint om 15.30 uur in Westbroek.

Irene basketbal viert eerste clubdag
In april sluit Irene basketbal alweer haar tweede seizoen af. De club begon in september 2012 

met 10 kinderen. Nu kent Irene Basketbal al bijna 50 leden en 3 competitie-spelende teams: 

een jongensteam onder de 16 een jongensteam onder de twaalf en een gemengd team onder de 

twaalf. Op 5 april was de eerste clubdag. Hockeyers Voordaan 
op weg naar playoffs

De hockeyers van Voordaan walsten overtuigend over directe concur-

rent en nummer 3 van de competitie HBS heen met maar liefst 8-0. De 

dames behaalden drie hele belangrijke punten in de strijd om lijfsbe-

houd in de thuiswedstrijd tegen Almere.

A-junior Nout van Kuik die met een goal én assist een goede wedstrijd 
speelde.

Sponsoravond bij FC De Bilt

Op woensdag 9 april organiseerde FC De Bilt weer een avond voor de 

sponsors en de adverteerders. Tijdens deze avond gaf voetbalanalyticus 

Jan van Halst een boeiende presentatie over zijn carrière en activiteiten. 

Jan van Halst is een ex-profvoetballer en analyticus bij Fox. Tevens 

was hij Commercieel Manager en Manager Algemene Zaken van FC 

Twente. [foto Henk van de Bunt]

Kinderen die het ook leuk vinden om te basketballen zijn op dinsdagavond van harte welkom om eens een 
keer mee te komen trainen. Zie ook basketbal.sv-irene.nl 

Kangoeroe-schoolkorfbaltoernooi 
Met 22 deelnemende teams en meer 

dan 120 kinderen was het eerste 

schoolkorfbaltoernooi voor kleu-

ters uit De Bilt en Bilthoven een 

groot succes. Er werd gestart met 

een warming-up waarbij alle kinde-

ren in een hele grote kring stonden 

en de hokey pokey hebben dansten. 

Daarna werden door alle teams 11 

spelonderdelen gedaan waaronder 

schieten op de korf, overgooien, 

lummelen, een hindernisbaan, bal-

lonnen hooghouden, een aantal tik-

en afgooispelletjes en het maken 

van een team-foto. Het toernooi 

werd gesponsord door de Hoogv-

liet supermarkt, die alle kinderen 

voorzag van een pakje drinken en 

een koek. Aan het eind werd er we-

derom afgesloten met een dans in 

de kring met alle kinderen en bege-

leiders. Een keertje meetrainen kan 

altijd. De trainingen zijn op zater-

dagochtend van 10.00 tot 11.00 uur 

op Sportpark Larenstein.

Tijdens het Kangoeroetoernooi 
worden de kinderen al jong 
enthousiast gemaakt voor de sport.
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9% goedkoper 

dan Albert Heijn
8% goedkoper dan Plus!

Hoogvliet bewezen 
de goedkoopste 
in A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling 
van de Consumentenbond:

én wekelijks meer 

dan 70 aanbiedingen!
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Café van
Miltenburg
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Berlagelaan

Leyenseweg
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt 
u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
16 t/m dinsdag 22 april 2014 
in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven

Heineken 
3 pakken met 6 blikken 
van 0.33 liter of 1 krat 
met 24 fl esjes van 0.30 liter
13.59 - 14.73

9.99

Eiersalade 
Alle bakjes en schalen van 150 - 600 gram
2 stuks
van: 1.38 - 5.78

voor: 0.69 - 2.89

1+1
GRATIS*
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Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

 Gourmetschotel 
Inhoud: kipfi let, hamburgers, slavinken en shoarmavlees
Per schaal ca. 800 gram
7.98

4.984.984.984.

ca. 800 gram

Hoogvliet wenst u fi jne paasdagen!
Al onze winkels en hun actuele openingstijden tijdens 

de feestdagen vindt u op de posters in de winkel 
en op www.hoogvliet.com
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Indrukwekkende voorstelling 
Masquerade

Zondag 13 april speelden jongeren van de theaterschool Masquerade in het Lichtruim 

een stuk over de worsteling met het leven van jongeren van hun eigen leeftijd (rond 

de 18 jaar). De titel was bijzonder treffend: ‘De dag dat ik mezelf verloor’. 

Zij verbeeldden situaties van verlies van een dierbare, van hun eer, van hun 

maagdelijkheid; de strijd met verwarring en soms met depressieve gevoelens. 

De jongeren werden ‘begeleid’ 

door een professor met wel heel 

bijzondere therapeutische metho-

den. Zelfs hersenspoelen werd 

niet geschuwd. Het was een in-

drukwekkende voorstelling door 

jongeren en over jongeren in 

hun vinden naar de weg tot vol-

wassenheid. Zij speelden hun rol 

levensecht, waardoor de beklem-

ming bij de toeschouwers voel-

baar was.                 (Frans Poot)

De jongeren zetten theater met een 

grote T neer.

Avond over ADHD
Op donderdag 17 april a.s. is er bij MENS De Bilt een thema-

avond over ADHD, georganiseerd door Impuls, voor (jong) vol-

wassenen met ADHD. Frank van Strijen vertelt daar over zijn 

boek over ADHD. 

De auteur heeft zelf ADHD en wil de diagnose graag op een po-

sitieve manier benaderen: ‘Veel van de negatieve verschijnselen, 

die nu ADHD worden genoemd, zijn dat in werkelijkheid niet,’ 

aldus Frank van Strijen. Zijn boek geeft in 107 tips aan hoe je op 

een positieve manier met ADHD kunt omgaan, zodat je er uitein-

delijk vooral de vruchten van plukt. Zijn ilosoie: ‘Leer je eigen 
gebruiksaanwijzing kennen en je zult vooral proiteren van jouw 
ADHD-bedrading’. Locatie De Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt 
van 19.30 tot 21.30 uur voor leden van Impuls, Balans en Woort-
blind en niet-leden. Aanmelden van tevoren met vermelding van 

lid of geen lid via info@impulsdigitaal.nl

Poolse gasten op bezoek
Van maandag 31 maart tot vrijdag 4 april waren Poolse gasten uit Miescisko op bezoek 

bij het Groenhorst College in Maartensdijk. Het programma van de eerste dag 

begon in de Vierstee met een korte, sportieve activiteit. Zowel de Nederlandse 

als Poolse kinderen deden hier aan mee. Daarna ging de Poolse groep naar de 

klimwand in Utrecht waar ze op vakkundige wijze kennis gemaakt hebben 

met wandklimmen. Tijdens de middag hebben ze het centrum van 

Utrecht bezocht. In de avonduren konden de kinderen samen met 

het gastgezin leuke dingen ondernemen. 

De woensdag begon met een 

korte strandwandeling bij Sche-

veningen en daarna midgetgolf. 

Daarna het hoogtepunt van de 

dag: karten in De Uithof in Den 

Haag. Vervolgens met de bus 

naar Delft om daar de prach-

tige binnenstad te bewonderen 

én te bowlen. Donderdag stond 

pretpark de Efteling op het pro-

gramma. Na de avondmaaltijd op 

school (uitstekend verzorgd door 

docente mevr. Esschendal en de 

irma Landwaart), was er voor de 
Poolse kinderen en hun Neder-

landse vrienden een leuke, zeer 

gezellige disco bij Sojos. 

Palmpasen bij 
Huize het Oosten

Vrijdag 11 april brachten alle kleuters van de van Dijckschool uit 

Bilthoven voor de 15e keer hun kleurig versierde Palmpasen-stok-

ken naar de bewoners van Huize het Oosten. Alle bewoners zaten 

al klaar in de grote zaal en zingend kwamen de kinderen met hun 

versierde Palmpasen-stok binnen. 

Heel bijzonder is het dat ieder kind met veel plezier zijn eigen ver-

sierde stok weggeeft aan een van de bewoners. Het is al een traditie 

van 15 jaar dat de kinderen in de dagen voor het bezoek aan Huize het 

Oosten in de klas hun stok omwikkelen met crêpepapier. Daarna komt 

er een mooie zelfgemaakte gekleurde slinger aan. Ook worden er zak-

jes met chocolade-eitjes aan gehangen. Op vrijdagmorgen worden de 

stokken verder afgemaakt met een broodhaantje en een persoonlijk 

kaartje met een Paas-wens voor de ontvanger. Als alle kinderen hun 

stok weggegeven hebben wordt er nog een optreden verzorgd. Een 

aantal kinderen is als paashaas verkleed en voeren een toneelstukje 

op. Alle andere kinderen en bewoners zingen vrolijk mee. Na aloop 
stond er nog limonade met iets lekkers klaar.    

(Yvonne Pennings)

Traditiegetrouw bezorgden de kleuters van de van Dijckschool de 

bewoners weer een ijne Palmpaas-ochtend.

Marktdag De Bilt zoekt 
2de hands spullen
Heeft u geen zin om op de vrijmarkten te staan 

eind deze maand? Gooi u tweede hands spullen en 

dameskleding dan niet weg, maar breng de spullen naar 

de Marktdag.

De inzamelavond is gepland op donderdag 24 april van 19.00 uur 

tot 20.30 uur in Wijkgebouw De Voorhof naast de Dorpskerk (Bur-
gemeester de Withstraat ) in De Bilt. Om organisatorische redenen 
worden geen grote meubelen, witgoed, tv’s en computers ingenomen. 

Voor vragen kunt u contact op nemen met Richard en Ida 

(0617289119).

De Dorpskerk Marktdag staat gepland op zaterdag 13 september. De 

opbrengst is bestemd voor Hillcrest Aids Centre Trust in Druban in 

Zuid-Afrika en voor het Morgenster Ziekenhuis in Masvingo in Zim-

babwe. Meer informatie vindt u op www.marktdagdebilt.nl

Maartensdijkse Groenhorstleerlingen troffen voor de negentiende keer Poolse kinderen.
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

AUTOBOULEVARD DE BILT-BILTHOVEN

2DE PAASDAG OPEN! VAN 11.00-16.00 UUR

-  Voor de nieuwste modellen van de merkdealers

en voor meer dan 250 top occasions bij 5 autobedrijven 

bezoekt u bedrijventerrein Larenstein

-  Kom auto’s kijken en was gelijk uw auto echt goed schoon.
Bezoek de 5 showrooms en Carwash Larenstein. Vul in elke 
showroom de  speciale prijsvraag in en maak kans op eenApple iPad!

JAAR

Stam Opel

    

Ben jij die ervaren, parime gastvrouw, die ons 
verkoopteam komt versterken? (16-24 uur per week)

Wie zijn wij?
P. Doek vormt een imposant onderdeel van het straatbeeld in Bilthoven. Al ruim 70 jaar kun je 

bij ons terecht voor een verrassend veelzijdige collecie en een actueel aanbod van bekende 
merken, die garant staan voor een perfecte pasvorm en prijs- kwaliteit verhouding.

Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een sterke aanvulling in ons verkoopteam in Bilthoven. Iemand die onze 

groep van vaste klanten, maar ook nieuwe klanten, voorziet van een goed kledingadvies. Iemand 

die een uitdaging ziet in de combinaie van verkoop en hoogwaardig advies. De volgende eisen 
zijn voor ons belangrijk en hierop selecteren we onze nieuwe collega;

• Je hebt aantoonbare succesvolle ervaring in de winkelverkoop;
• Jouw commerciële instelling draagt bij aan de doelen die we stellen;
• Je bent representaief en voelt feilloos aan hoe je jezelf moet presenteren, ook in een team
• Je bent een gezellige en vlote collega;
• Je bent iemand die graag link de handen uit de mouwen steekt;
• Je hebt voldoende levenservaring om onze klanten op de juiste manier te woord te staan.

Wat bieden wij?
Bij P. Doek werkt een team van enthousiaste verkoopsters, die met elkaar een goed  team vor-

men. Je komt te werken in een inspirerende en gezellige doch gedreven werkomgeving, waar 
een goede werksfeer heerst. we bieden goede arbeidsvoorwaarden. Deze funcie is voor 16 tot 
24 uur per week.

Solliciteren
Voldoe jij aan de eisen die wij stellen aan onze nieuwe collega? Breng je daarnaast ook nog iets 

extra’s mee, waardoor je je onderscheid van andere verkoopmedewerkers? Solliciteer dan op 

deze vacature, door je sollicitaie voorzien van pasfoto uiterlijk op 30 april 2014, te sturen naar; 
P. Doek mode en lingerie

T.a.v. Marc Doek

Postbus 65
3720 AB Bilthoven
mailen kan ook; mdoek@pdoek.nl

Aquisiie naar aanleiding van deze advertenie wordt niet op prijs gesteld.
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Kwart Finale Cruyff Courts 6 vs 6 
Gemeente de Bilt en Stichting MENS de Bilt organiseren op 23 april a.s. in samenwerking met de 

Johan Cruyff Foundation de Kwart Finale van Cruyff Courts 6 vs 6 op het Cruyff Court Veld in 

De Bilt. Uitvoerende Buurtsportcoaches Jeffrey van Delft, Maikel Rijdes en Sebastiaan Klok zullen 

teams uit Utrecht, Amersfoort en Gorinchem ontvangen en gaan samen met het team uit De Bilt 

voetballen om een plek in de Halve Finale. De wedstrijdenreeks duurt van 13.00 tot 17.00 uur. 

Cruyff Courts 6 vs 6 is hét kampi-

oenschap op de Cruyff Courts voor 

jongens en meisjes uit groep 7 & 8. 

Op initiatief van de Johan Cruyff 

Foundation wordt dit toernooi weer 

door heel Nederland georgani-

seerd. De winnaars bij de jongens 

en meisjes zullen we terugzien op 

woensdag 14 mei bij de halve inale 
in Nijmegen. De winnaars van deze 

toernooien plaatsen zich uiteinde-

lijk voor de Landelijke Finale in 

Amsterdam waar wordt gestreden 

om de titel: ‘Cruyff Courts Kampi-

oen van Nederland 2014’.

Fair Play Award

Sportiviteit en samenspelen zijn 

belangrijker dan winnen. Daarom 

wordt iedere keer de Fair Play 

Award uitgereikt. Het team dat zich 

het sportiefst gedraagt op en buiten 

het veld wint deze prijs. (Het klas-

sement wordt opgemaakt aan de 

hand van de 14 regels van Johan 

Cruijff. Deze regels zijn van toe-

passing op alle Cruyff Courts ter 

wereld.)

Johan Cruyff Foundation 

“Als je de mogelijkheid hebt om iets 

voor een ander te doen, dan moet je 

dat doen”. Met deze gedachte heeft 

Johan Cruijff zijn eigen Foundation 

in het leven geroepen en draagt hij 

zo dagelijks bij aan het in bewe-

ging brengen van kinderen en jon-

geren. De Cruyff Foundation neemt 

het initiatief voor de aanleg van 

Cruyff Courts, de moderne variant 

van het aloude trapveldje dat aan-

gelegd wordt om een veilige plek in 

de buurt te creëren waar jeugd kan 

sporten en spelen. Daarbij werkt de 

Foundation samen met verenigin-

gen, sportbonden, bedrijven, ge-

meentelijke instanties en overheden. 

Daarnaast heeft de Foundation spe-

ciale aandacht voor kinderen met 

een beperking. Maar ook voor kin-

deren die gewoon een extra steun-

tje in de rug kunnen gebruiken. 

Juist voor kinderen is sport en spel 

belangrijk, maar bovenal is sport 

natuurlijk ook gewoon leuk en ge-

zond! Dit jaar bestaat de Cruyff 

Foundation 14 jaar. 

Donatie voor Axel 
Foundation

Zaterdag 15 maart jl. werd door Tennisvereniging FAK een 

liefdadigheidstoernooi georganiseerd ten behoeve van de Axel 

Foundation. Deze foundation is opgericht om meer bekendheid 

te geven aan en onderzoek mogelijk te maken naar de vrij 

onbekende, maar vaak levensbedreigende stofwisselingsziekten. 

De stichting is vernoemd naar Axel, een 4 jarig Bilts jongetje dat lijdt 

aan een ernstige variant van deze ziekten en daardoor te maken heeft 

met een onduidelijk vooruitzicht. Voor meer informatie over de foun-

dation en de stofwisselingsziekten kan men kijken op www.axelfoun-

dation.nl. 

Het was in veel opzichten een zeer geslaagd 1-daags toernooi, waarbij 

een prachtig bedrag bijeen is gebracht. Als gevolg daarvan is op vrijdag 

28 maart een cheque overhandigd van maar liefst 1500 euro. Er waren 

kraampjes opgesteld, waar door Biltse middenstanders John’s Brood- 

en kaasspecialiteiten, Van Loo keurslagerij en viswinkel De Botter lek-

kere hapjes en drankjes werden verkocht voor het goede doel.  

(Jelle van der Meer)

Bestuursleden van tv. FAK en sponsoren overhandigden de cheque.

Toekomst jeugdhulp in de regio 
Zuidoost Utrecht

Ouders en kinderen hebben soms ondersteuning nodig bij opvoeden en opgroeien en 

kunnen hiervoor terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG valt al 

jaren onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, net als de preventieve taken van de 

jeugdgezondheidszorg, zoals het bezoek aan het consultatiebureau en de schoolarts. Maar soms 

is voor een gezin meer hulp nodig, bijvoorbeeld bij een kind met ernstige  gedragsproblemen. 

Vanaf 1 januari 2015 worden ook de zwaardere vormen van zorg voor jeugd door de gemeente 

georganiseerd. Dat staat in de nieuwe Jeugdwet. 

De gemeente wordt dan verant-

woordelijk voor alle vormen van 

jeugdhulp, inclusief specialistische 

hulp zoals geestelijke gezondheids-

zorg voor jeugd, hulp voor jeugd 

met een verstandelijke beperking 

en crisisopvang. De jeugdhulp 

wordt door professionals uitge-

voerd, de gemeente koopt deze zorg 

in of neemt professionals in dienst. 

Deze overheveling van taken, dat 

wil zeggen van Rijk en provincie 

naar de gemeenten, zorgt ervoor dat 

de jeugdhulp anders georganiseerd 

moet worden. 

Regionale samenwerking

De gemeenten De Bilt, Bunnik, 

Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 

Duurstede en Zeist werken samen 

op het gebied van de zorg voor 

jeugd in de regio Zuidoost Utrecht. 

Zij hebben afspraken gemaakt over 

hoe de jeugdhulp er vanaf 2015 

gaat uitzien in deze regio. 

Omdat het belangrijk is dat het 

nieuwe jeugdstelsel aansluit op de 

lokale situatie in elke gemeente, 

wordt niet alles regionaal vastge-

legd. Naast  het regionaal beleids-

kader heeft iedere gemeente zelf 

een lokaal beleidsplan opgesteld. 

Daarin staat hoe deze gemeente 

belangrijke kwesties wil aanpak-

ken. Hoe krijgen mensen toegang 

tot jeugdhulp? Hoe zorgen we 

voor preventie en goede basis-

voorzieningen? Hoe wordt het 

team van professionals vormge-

geven? Het uitgangspunt voor alle 

gemeenten is: ‘Kinderen in de re-

gio Zuidoost Utrecht groeien ge-

zond en veilig op en kunnen zich 

daarbij maximaal ontwikkelen en 

ontplooien’. 

Eigen kracht

De jeugdhulp gaat veranderen. 

Deze verandering vraagt om een 

cultuuromslag van zowel de zorg-

aanbieders als de cliënten. De 

overheid stapt namelijk af van het 

principe ‘zorgen voor’. Dit wordt 

‘zorgen dat’, dat wil zeggen: zor-

gen dat iedereen zich kan redden 

in de maatschappij. Waar nodig 

worden de eigen mogelijkheden 

ondersteund. Dit neemt natuurlijk 

niet weg dat wanneer hulp of zorg 

nodig is, de jeugdige en zijn gezin 

die ook krijgt. 

De eigen kracht en het eigen soci-

ale netwerk van de jeugdigen en 

hun ouders of verzorgers krijgen 

in dit nieuwe stelsel dan ook veel 

aandacht. Omdat u als inwoner van 

de gemeente deel uitmaakt van het 

sociale netwerk in uw buurt, op 

school of in het kinderopvangcen-

trum van uw kinderen kan deze 

nieuwe manier van werken ook ge-

volgen voor u hebben.

Kijk voor meer informatie over de 

toekomst van jeugdhulp op www.

debilt.nl  of op www.voordejeugd.

nl. Als u informatie en/of advies 

zoekt over opvoed- en opgroeivra-

gen dan kunt u terecht bij het Cen-

trum voor Jeugd en Gezin via www.

cjgdebilt.nl.

Snuffeltennis bij TV FAK 
Voor kinderen vanaf 4 jaar is er bij FAK de mogelijkheid om in 5 les-

sen te kijken of je het leuk vindt, zonder verder verplichtingen. Je krijgt 

5 lessen van 25 minuten in een groep van acht kinderen. De start is in 

de week van 12 mei. Inschrijven gaat via de lespagina van BTA bij TV 

FAK; www.balance-tennis.com/tennislessen/tvfak 

Dames Brandenburg gelijk 
De dames van Brandenburg speelden zaterdag thuis tegen SG Den Haag. 

Twee weken geleden verloren de Brandenburgsters met 8-2 van de Haag-

se dames. Brandenburg wilde zich dan ook graag thuis revancheren.

Brandenburg ging goed van start. Lianne Lolkema scoorde een mooie 

boogbal en Bonette Buijing benutte een man meer situatie. Helaas 

werden daarna de overtal situaties minder goed uitgespeeld zodat de 

Haagse dames terug konden knokken tot 4-4 en zelf uitliepen naar een 

4-7 voorsprong. Gelukkig wist Brandenburg zich te herstellen. Lianne 

Lolkema scoorde nog drie doelpunten en Bonette Buijing knalde er 

wederom een afstandschot in. Susan Vervat wist nog net de gelijkmaker 

te scoren. Zo wist Brandenburg met een 9-9 gelijkspel alsnog een mooi 

punt binnen te slepen.

Rugnummers
Valerie van Odijk, speelster van 

SCHC Dames 1, heeft afgelopen 

zaterdag bij SCHC het eerste 

exemplaar uitgereikt gekregen 

van ‘Rugnummers en teamwork’. 

Valerie staat samen met zes an-

dere meiden op de cover van het 

nieuwste boek van Kinderboe-

kenschrijfster Barbara Scholten.

Het was een succesvolle ochtend 

en tevreden lachende meisjes 

verlieten het clubhuis met in hun 

handen een boek met daarin een 

persoonlijke tekst van Valerie en 

Barbara!

De Bilthovense Boekhandel en 

Bouwman Boeken hebben de hele 

reeks op voorraad.

Cool Running viert 1-jarig bestaan 
Cool Running, 

hardlopen voor de 

jeugd, bestaat 1 jaar. 

Zaterdag 5 april 

organiseerde Cool 

Running (onderdeel 

van Fraternitas) een 

paaseierenloop in 

het Houdringebos 

in De Bilt. Ruim 40 

deelnemers gaven 

acte de présence. 

De jongste deelnemer 

was 8 jaar en de 

oudste deelnemer 76 

jaar. 
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Autobedrijf

Van Woudenberg B.V.
Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

Ford Fiesta Style

• Elektrisch bedienbare en verwarm  bare buitenspiegels 

met richting aanwijzers  • Elektrisch bedienbare ramen vóór

• Radio/CD/MP3-speler incl. AUX + USB  • Airconditioning 

• Normaal vanaf 14.645,-  Inruilpremie -/- 1.000,- 

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. 
Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecifi caties. 
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,2; CO2 g/km: 85-138

Met de krachtige en ultrazuinige 1.0 EcoBoost motor, 

die voor de tweede keer op rij Engine of the Year is 

geworden, is de Ford Fiesta de perfecte mix van 

technologie en stijl. Naast de tijdelijke extra inruil-

premie van 1.000,- maakt u tijdens de Award Weken 

ook nog eens kans om het aanschafbedrag terug te 

winnen. Kijk snel op www.ford.nl/actie. Het is nu 

tijd voor de Ford Fiesta!

Award deal

Nu 13.645,-

Inclusief 1.000,-

inruilpremie

powered by Ford EcoBoost

“De Ford Award Weken. 

Tijd voor een Fiesta.”

 Nu voor 
 13.645,-

Ook beschikbaar met: 

 

Bouwbedrijf Nagel BV te Westbroek is 

gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw 

en  renovatie. Ter uitbreiding van ons 

team zijn wij op zoek naar een: 

Meewerkend Uitvoeder/Voorman* 
 

en een 

Timmerman 
 

 

Fulltime (40 uur) 

Bij  Bouwbedrijf Nagel BV staat 

klantvriendelijkheid en collegialiteit 

voorop. 

Heb jij: 
 Minimaal MBO-niveau 4 door 

kennis en/of ervaring* 

 een B-E rijbewijs 

 Vakkennis inzake nieuwbouw en 

renovatie 

Dan bieden wij jou: 
 Een prettige werksfeer 

 Marktconforme salariëring  en 

arbeidsvoorwaarden conform de 

CAO bouw 

Ben je geïnteresseerd in een van de 

bovenomschreven functies?  

Email jouw C.V. voor 30 april naar 

info@bouwbedrijfnagel.nl t.a.v. Egbert 

Nagel of stuur het naar 

Bouwbedrijf Nagel BV 
Kerkdijk 66     
3615 BG  Westbroek. 

Voor meer informatie kun je ook contact 

opnemen met Egbert Nagel 

telefoonnummer 06-150 316 38. 

MENS is ook..

Vrijwilligerswerk

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

In Gemeente De Bilt doen duizenden mensen 

vrijwilligerswerk. Ze zijn maatje voor een 

buurtgenoot, helpen bij de theatervereniging 

of trainen jonge voetballers. Vrijwilligerswerk 

biedt verschillende kansen: aci ef meedoen in 
uw wijk, verkennen van de arbeidsmarkt, meer 

sociale contacten, delen van uw kennis of een 

opstap naar betaald werk.

Meedoen & Samen
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 

12.00 uur komt de breiclub bij elkaar in ’t 

Hoekie in De Bilt. Onder het genot van een 

kopje koffi  e of thee breien we voor het goede 
doel. Iedereen is van harte welkom! Bel voor 

informai e naar 030-220 17 02

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

  

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

Weerbaarheidstraining Rots en Water 

voor basisschoolleerlingen
Na de meivakantie starten er nieuwe trainingen voor 
kinderen uit de groepen 5-6 en 7-8 in Bilthoven. 
De Rots en Watertraining is geschikt voor alle  
kinderen: van kinderen die helemaal niet voor zichzelf 
durven opkomen tot kinderen die regelmatig in con-
flicten verzeild raken omdat ze juist te assertief zijn.

Meer informatie vindt u op www.jetvoorkids.nl
Bellen kan ook: 06-22584944. 
Ook voor individuele coaching kunt u hier terecht. 

Merellaan 20
3722 AL  Bilthoven
info@jetvoorkids.nl

Wiskunde Aan Huis biedt zowel individuele bijles als bijles in groepjes voor 
wiskunde op alle niveaus van de middelbare school bij de leerling thuis. 

Voordelen:

•  Geen vestiging waardoor de kosten en prijzen laag zijn.

•  Uw zoon of dochter hoeft niet de deur uit.

•  U kunt pro� teren van een sterk gereduceerd

tarief bij bijles met vrienden of vriendinnen.

•  Bij Wiskunde Aan Huis betaalt u geen inschrijfgeld.

Neem contact op voor een kosteloos en 

geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

info@wiskundeaanhuis.nl

www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Wiskunde Aan Huis
Bilthoven, Bosch & Duin, De Bilt, Den Dolder, Groenekan, Hollandsche Rading, 

Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek
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Passend Onderwijs start 
1 augustus 2014

door Marijke Drieenhuizen

Vorige week organiseerde Cum Cura Inschool Services een informatieavond over Passend 

Onderwijs. De zaal in ’t Hoekie in De Bilt zat vol: een klein aantal leerkrachten en verder leden 

van schoolbesturen, MR leden, zorgorganisaties, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en 

Gezin en veel geïnteresseerde ouders. Drie sprekers informeerden hen. 

In oktober 2012 is de Wet Passend 

Onderwijs aangenomen. Met ingang 

van het komende schooljaar start 

een hervorming van het onderwijs-

stelsel en wordt Passend Onderwijs 

ingevoerd in het basis- en voortge-

zet onderwijs. Doel van deze stel-

selherziening is om kinderen met 

een handicap of gedragsproblemen 

een passende onderwijsplek te bie-

den: het schoolbestuur waar het 

kind wordt aangemeld heeft dan 

een zorgplicht en zal een passende 

school moeten vinden. Dat kan zijn 

met extra begeleiding binnen het re-

guliere onderwijs of in het speciaal 

onderwijs. Hiermee wordt getracht 

om minder kinderen door te sturen 

naar het duurdere speciaal onder-

wijs. Daarnaast wordt voorkomen 

dat kinderen thuiszitten omdat er 

voor hen geen passende plek is. 

Kinderen die slechtziend of - horend 

zijn vallen niet onder de Wet Pas-

send Onderwijs.

Vernieuwing noodzakelijk

Het aantal kinderen dat extra steun 

op school nodig heeft is de laatste 

tien jaar verdubbeld. Nieuwe inzich-

ten werden op papier gezet: ieder 

kind verdient goed onderwijs, on-

derwijs moet uitgaan van de moge-

lijkheden van een kind en niet van 

de beperkingen en partnerschap tus-

sen ouders en de school vergroot de 

opbrengst van het onderwijs. Alle 

scholen moesten zich voor 1 novem-

ber 2013 aangesloten hebben bij een 

regionaal samenwerkingsverband. 

Voor de scholen in de gemeente 

De Bilt betreft dat het Samenwer-

kingsverband ZOUT (Zuid-Oost 

Utrecht). Het betreft hier 86 scholen, 

30 schoolbesturen en 17.500 leer-

lingen. Dit is hetzelfde samenwer-

kingsverband waarin ook samenge-

werkt wordt met de uitvoering van 

de zwaardere zorg in Jeugdzorg en 

de Regionale Sociale Dienst. Het 

samenwerkingsverband moet een 

ondersteuningsplan opstellen voor 1 

mei 2014 waarin zij afspraken ma-

ken over de manier waarop alle leer-

lingen in hun regio zo goed mogelijk 

ondersteuning krijgen. Indiceren zal 

niet meer gebeuren maar er worden 

Toelaatbaarheidsverklaringen opge-

steld. De gemeente is verantwoorde-

lijk voor het toezicht op de naleving 

van de leerplicht, het leerlingenver-

voer, de onderwijshuisvesting en het 

achterstandenbeleid. En per 1 janu-

ari 2015 wordt de gemeente daarbij 

ook nog verantwoordelijk voor de 

zorg voor jeugd.

Budget

Het budget voor de extra ondersteu-

ning wordt in tegenstelling tot veel 

andere bugetten niet gekort. Het geld 

gaat naar de samenwerkingsverban-

den voor ondersteuning voor leer-

lingen en leraren, met als doel het 

kind binnen de school op te vangen. 

Als dat niet tot het gewenste resul-

taat leidt kan verder worden gekeken 

naar andere mogelijkheden. Daarbij 

zou ook geprobeerd kunnen worden 

om het kind deels in het reguliere 

onderwijs en deels in het speciale 

onderwijs te plaatsen. Het streven 

van het samenwerkingsverband Zout 

is om bij problemen binnen drie da-

gen een interventieteam naar de be-

treffende school te sturen die zoekt 

naar een snelle tijdelijke oplossing 

varierend van 6 tot 12 maanden. In 

die tijd kan onderzocht worden of 

dat voldoet of dat andere mogelijk-

heden moeten worden onderzocht.

Meer informatie

Naast veel aangeboden informatie 

bleven er zeker ook veel vragen. 

‘Wat als…; werd herhaaldelijk ge-

steld. Meer informatie over Passend 

Onderwijs is te vinden op www.

passendonderwijs.nl , www.mede-

zeggenschap-passenonderwijs.nl , 

via de Helpdesk van het Steunpunt 

Medezeggenschap Passend On-

derwijs: telefoon 0800-2700 400 

(gratis) en via de in aanbouw zijnde 

website van het samenwerkingsver-

band http://swv.passendonderwijs.

nl/PO2603/. 

Kunstproject Martin 
Luther Kingschool

Alle groepen op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk hebben 

de afgelopen weken gewerkt aan een kunstproject. In de eerste week 

werkten de kinderen in gemengde leeftijdsgroepjes. Per groepje werd 

een werkstuk gemaakt op echt schilderslinnen. Alle kleine doeken vor-

men samen één geheel. Daarna stond in elke groep een kunstenaar cen-

traal; bijvoorbeeld Vincent van Gogh of Dali. Dat was de inspiratiebron 

voor eigen schilderwerken. In de laatste week werd gewerkt met kos-

teloos materiaal. Daarvan maakten de kinderen een driedimensionaal 

kunstwerk.                                                (Corinne Bunschoten) 

Op de kijkavond werd alle kunstwerken uitgebreid bewonderd door de 

ouders en andere belangstellenden met de kinderen als trotse gids.

Nieuwe lichting mediatoren
Basisschool De Regenboog in De Bilt werkt met het programma ‘De Vreedzame School’. 

Het is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

Binnen de principes van De Vreedzame School leren kinderen hoe zij op een goede 

manier samen kunnen leven en werken en eventuele conlicten kunnen oplossen. 

Kinderen krijgen daarnaast taken 

en verantwoordelijkheden in de 

klas, in de school en ook in de om-

geving van de school. Zo worden 

leerlingmediatoren opgeleid, die 

helpen bij het oplossen van con-

licten. De kinderen van groep 7 
hebben de afgelopen weken deze 

opleiding tot mediator gevolgd en 

zijn hier allemaal voor geslaagd. 

Tijdens een feestelijke bijeen-

komst kregen zij een oficieel 

diploma uitgereikt. Na hun oplei-

ding mogen kinderen zelf aange-

ven of zij ook daadwerkelijk als 

mediator aan de slag willen.

(Douwe Bilder)

Gezellige rommelmarkt 
Of er over de jaren heen ook al een uur tevoren zoveel mensen voor 

de poort stonden, is helaas nooit opgetekend. Maar in ieder geval 

was de 96ste rommelmarkt in de geschiedenis van Scoutinggroep 

Ben Labre weer zeer gezellig bezocht. 

Geholpen door het mooie weer, waren afgelopen zaterdag alle scouts 

al een uur tevoren aanwezig om de laatste hand te leggen aan de bes-

te presentatie van de talloze artikelen. Want het verzamelen van nog 

bruikbare goederen is één ding. Om ze voor een redelijke prijs te kun-

nen verkopen, is weer een heel ander ding. Een hele verantwoording, 

want tenslotte hangt een belangrijk deel af van de inkomsten van Ben 

Labre tijdens die rommelmarkt. Dat is iets waar de koper vaak niet bij 

stilstaat. 5 Euro voor een nagenoeg nieuwe braadpan is natuurlijk geen 

geld. En dat gold voor heel veel koopjes. Maar evengoed werd er door 

de bezoekers heel vaak fanatiek gehandeld, gepingeld en gesjacherd en 

moesten de scouts vaak alle zeilen bijzetten om tot een goed vergelijk 

te komen. 

Gelukt

Uiteindelijk is dat redelijk gelukt. ‘Met ruim 4600 euro hebben we niet 

zo’n topjaar als in 2013. Maar dat was ook een all time high’, aldus een 

tevreden coördinator Jurrien de Jong. ‘Er was dit jaar wat minder aan-

bod, mede door het feit dat we geen opslag meer hebben. Maar daar-

door kon alles wel beter gepresenteerd worden en is er naar verhouding 

ook meer verkocht’.  (Bert Roozendaal)

Het voortbestaan van de Scouting Ben Labre weer een jaar verzekerd.

Veel mensen wilden meer weten over Passend Onderwijs. Directeur 

samenwerkingsverband Zout Joop Hoogendoorn vertelt over de werkwijze 

en ambitie miv 1 augustus 2014.

Diploma’s voor de nieuwe lichting mediatoren op De Regenboog.
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‘Kan ik mijn eigen
uitvaart regelen...?’

Op een vrijdag werd ik gebeld 
door een jonge man. Zijn 
vrouw Eva was ernstig ziek en 
ze lag nu in een hospice. Hij 
wilde graag voor zijn vrouw 
een afspraak maken om haar 
uitvaart te regelen. 

We noemen een dergelijke 
afspraak een “voorregeling” 
- het kan rust geven om alles 
doorgesproken te hebben voor 
het geval dat. Eva was een stuk 
jonger dan ik en ik wist dat ik 
kennis zou gaan maken met 
iemand die er binnenkort niet 
meer is.

Een dag later belde ik aan bij 
het hospice. Ik werd binnenge-
laten door een vrijwilliger en 
werd door de huiskamer geleid 
naar een gang, waar ik bij de 
tweede deur links moest zijn. 
Ik klopte aan en een heldere 
stem riep mij binnen. Eva lag 
in bed en we gaven elkaar een 
hand. “Hoe gaat het?” vroeg ik. 

Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. Als tien jaar geleden bij een overlijden de uitvaarton-

dernemer op bezoek kwam, vertelde hij wat er precies ging gebeuren. Tegenwoordig stel ik een 

heel andere vraag: “Wat zijn uw wensen?”. Hebt ú daar trouwens al eens over nagedacht? 

“Goed”, zei ze optimistisch en 
ze begon haar verhaal te ver-
tellen: zes weken eerder was er 
eigenlijk nog niets aan de hand 
en nu lag ze te wachten tot haar 
leven voorbij was. Ze had tijd 
om na te denken over haar 
uitvaart en ze had er diverse 
ideeën bij. 

Na een uur kende ik haar 
wensen: ze wilde opgebaard 
worden in een uitvaartcentrum, 
waar alleen haar kinderen en 
ouders op bezoek mochten 
komen, ze had zelf een tekst 
en een thema bedacht voor de 
rouwkaart en ze wist precies 
hoe de dag van de uitvaart er 
uit zou komen te zien. Naast 
haar zat haar moeder op een 
stoel. “Het gaat gebeuren zoals 
Eva het wil”, verzekerde ze me. 
Het gaf Eva en haar familie rust 
dat alles nu geregeld was.

Drie weken later overleed ze en 
samen met de familie heb ik de 

door Koop Geersing

uitvaart vormgegeven zoals Eva 
dat bedacht had. 
Dit verhaal is met toestemming 
van de familie geplaatst.
Ook eens praten over uw wen-
sen? U kunt mij dag en nacht 
bereiken op 06-51247743.

THE ART OF HAIRCOLORING

WIST U DAT??
-  Woensdag is Happy day:  

bij wassen & knippen  
GRATIS* model fohnen of *watergolven

-  Wij ook graag ouderen en zieken  
thuis helpen om het haar  
lekker op te knappen!

- U bij ons al high lights krijgt voor €13,-
- Wij ook wenkbrauwen epileren
-  Voor Stichting haarwensen  

jouw haar gratis afknippen
Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

KANTOORRUIMTE 

TE HUUR GEVRAAGD
Consultancy kantoor zoekt op redelijke termijn een 

representatieve kantoorruimte in regio De Bilt/Bilthoven
Opp. ca. 200m² verdeeld over vijf/zes kamers.

Tel.: 030-2661205



 De Vierklank 27 16 april 2014

Jeugd Eerste Hulp 
diploma’s uitgereikt

Eind september 2013 zijn de Jeugd Eerste Hulp cursussen van het Rode Kruis afd. De Bilt 

weer gestart. Een heel seizoen is er aandacht besteed aan de werking van het 

lichaam, het aanleggen van verbanden, werd er kennis opgedaan van 

reanimatie en werd de stabiele zijligging aangeleerd. 

Nieuw dit jaar was de succesvolle 

samenwerking met Scouting Ag-

ger Martini. De oudere jeugd heeft 

samen met de scouts EHBO geoe-

fend, de jongere jeugd ging een za-

terdagochtend gezamenlijk op pad 

door Maartensdijk en kwam daarbij 

diverse ongevallen tegen. 

Theorie

Nadat de cursisten ook de theorie-

toets goed hadden doorstaan, kon-

den ze allemaal examen doen. En 

gelukkig mocht iedereen afgelo-

pen woensdag zijn diploma in ont-

vangst nemen.

Stefan Mondė, Geraline van Voorst 
en Renske Plug kregen hun Jeugd 

EHBO B diploma. En de Jeugd 

EHBO A diploma’s werden uitge-

reikt aan: Bas van der Vlies, Ro-

sanne van Asselt, Thirza van Essen, 

Lennard Terlouw, Sarah van Rens-

woude, Gerard Kater, Niels van de 
Water, Marc Landwaart, Nelleke 

van der Berg, Marita Copier, Geert 
Landwaart en Harmke Dekker

Vervolg

In september wordt weer gestart 

met een nieuwe cursus Jeugd Eer-

ste Hulp. Iedereen die in het voor-

jaar van 2015 elf jaar is, is welkom. 

Naast Jeugd Eerste hulp worden er 

ook andere activiteiten georgani-

seerd, zoals rolstoelrijden, verzor-

ging van zieken en er wordt mee-

gedaan aan Serious Request. 

(Annelies van Heeringen)

De gediplomeerden.

Wandelen voor water
Afgelopen vrijdag is het sponsorbedrag bekend geworden dat de leer-

lingen van de Montessorischool hebben opgehaald met Wandelen voor 

Water. Ze hebben met hun wandeltocht 2055 euro opgehaald. De Mon-

tessori-leerlingen uit de bovenbouw hebben met zes liter water op hun 

rug zes kilometer gelopen. De leerlingen uit de andere groepen hadden 

alle lessen met grondwater en water uit het Heidemeertje gevuld. Aan 
het einde van de sponsorloop werden alle lessen weer leeggegoten in 
het Heidemeertje. Het werd niet alleen Wandelen voor Water, maar ook 

wandelen door water, omdat de regen met bakken uit de lucht kwam. 

Desondanks werden de lopers aangemoedigd door de andere leerlingen. 

Het geld is voor een basisschool in Kenia. Daar wordt 1 keer per dag 
een gratis maaltijd verstrekt aan de kinderen, maar door droogte kan niet 

altijd op een goede oogst worden gerekend. Een waterleidingnet ont-

breekt en het boorgat staat droog en moet uitgediept worden. Daarnaast 

zijn er extra latrines nodig voor de leerkrachten en leerlingen. Met het 

sponsorgeld dragen de leerlingen hun steentje bij aan een betere water-

voorziening en hygiëne voor deze leerlingen.           (Julita Eysink)

Montessori-leerlingen uit Bilthoven zijn niet bang voor een beetje 

water (méér).

Druk en sportief weekend 
Bosbergschool

Leerlingen van de Bosbergschool uit Hollandsche Rading kijken terug op een druk en sportief 

weekend. Zaterdag 5 april hielp een aantal van hen mee aan de open dag.  Veel geïnteresseerde 

ouders uit het dorp zelf maar ook uit Maartensdijk, Loosdrecht en Hilversum bezochten de 

dorpsschool waar ze werden rondgeleid door leerlingen en leerkrachten en uitleg kregen over 

belangrijke thema’s op de school, zoals De Vreedzame School, Natuur, Engels en IPC. 

Volle bak bij Rijwielpaleis

Leerlingen van groep 7 van de Julianaschool in Bilthoven gingen op 

bezoek bij Het Rijwielpaleis Bilthoven die werkplaats en ietsenmakers 
beschikbaar stelde. De ietsen werden goed nagekeken, ruim op tijd voor 
het praktisch verkeersexamen op 15 april.     (Cristel Vink-Snijckers)

Verkeersexamen 2014
Vrijdag 11 april beet Maartensdijk het spits af met het praktijkgedeelte 

van het verkeersexamen in de gemeente. In Maartensdijk (met vertrek-

punt de School met de Bijbel aan de Prinses Irenelaan) vertrokken de 

deelnemers vanaf 9.00 uur groepsgewijs. Het betreft hier alle leerlingen 

van de basisscholen uit Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek. De leerlingen van de basisscholen uit Bilthoven en De 

Bilt werden deze week in Bilthoven op hun praktische vaardigheden 

getest vanuit de Brandweerkazerne aan de Leijenseweg. [HvdB]

Burgemeester Arjen Gerritsen moedigde de eerste groep aan en gaf het 

vertreksein.

De volgende dag stonden 27 leerlingen in de startblokken om mee te doen aan de Spieren voor Spieren City 

Run in Hilversum. Na een linke sprint van 1500 meter, waarbij echt werd gestreden voor iedere seconde winst, 
werden de kinderen gelijk beloond met een prachtige medaille.  (Hilda Ritman)
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Geslaagde maçonnieke 
motortoer 

Zaterdag 12 april organiseerde de Bilthovense vrijmetselaarsloge ‘De 

Ster in Het Oosten’, de eerste maçonnieke motortoer. Leden en geïnteres-

seerde niet-leden vertrokken om half elf vanaf Huize Het Oosten voor een 

ontspannen tocht naar Radio Kootwijk op de Veluwe. De groep bestond 

uit 14 deelnemers, 10 motoren en een oude Ford uit 1936 die als ‘baan-

veger’ optrad.

Onder de tien motoren waren een aantal bijzondere modellen: Een Harley 

Davidson uit 1947, een uit de voormalige DDR afkomstige legermotor met 

zijspan en een Triumph uit 1968 gebruikt als ordonnansmotor door het Neder-

landse leger. De ongeveer 160 km lange tocht ging in baksteenformatie, via 

binnenwegen richting de Veluwe en had zijn eerste stop bij Radio Kootwijk. 

Een imposant monument uit 1918 midden op de hei, vanwaar vroeger het 

radiocontact met o.a. Nederlandsch Indië werd verzorgd. Na in de buurt de 

lunch te hebben genoten, werd de terugtocht aangevangen.  (Sjoerd Papa)

Met o.a. deze 'oudjes' werd 160 km afgelegd.

Centrals Dames starten 
met verlies

Centrals dames is de competitie in de Hoofdklasse begonnen met twee keer verliezen in de 

uitwedstrijden tegen Alcmaria, 4 -1 en 13 – 6. 

Dat het eerste damesteam van 

Centrals het moeilijk zou krijgen 

stond al van te voren vast.

Het gehele oude, eerste team is 

aan het einde van het vorige sei-

zoen uit elkaar gevallen, waarbij 

ook de ‘originele’ Centrals speel-

sters Nikki Harte, Stephanie Rui-

ter en Eva Voortman vertrokken. 

Zij spelen nu alle drie voor Olym-

pia Haarlem. Daar komt nog bij, 

dat de drie hoogste competities 

elk worden terug gebracht naar 6 

teams in plaats van 8 teams nu. 

Doel is om het niveau van deze 3 

x 6 teams op te voeren. 

Het Bestuur van Centrals heeft 

in oktober vorig jaar besloten het 

tweede team, dat kampioen was 

geworden van de tweede klasse, 

als eerste team verder te laten 

gaan in de Hoofdklasse. Door de 

inkrimping van de hoofdklasse, 

zijn de dames dan in ieder geval 

volgend jaar verzekerd van de 

Overgangsklasse. Zaterdag a.s. 

speelt het team om 14.00 en om 

16.00 uur thuis tegen Gryphons 

uit Den Bosch/Rosmalen.  

(Bertus Voortman)

Het nieuwe team bestaat uit: 

Amber van ’t Land, Armanda Steele 

(US), Ariana Tanja, Charelle 

Kooy, Casey Pomeroy (US 

pitcher),Emma Bosman, Franka 

van Dijk, Jasmin Carlson Laura 

Bakker, Nina Ceulemans, Petia 

Sokolova,  Vivienne Schenk  en 

Wishe van Heyningen (laatste niet 

op de foto).

Bromietsdief gearresteerd
Op vrijdagmiddag 11 april zag de politie een bromietser met hoge snelheid 
over de Holle Bilt rijden. Hij volgde niet het verplichte bromietspad en reed 
met 60 kilometer per uur over de weg. De agent besloot de man, een 30-jarige 

inwoner van Amerongen, te controleren. Hij was niet in bezit van de vereiste 

papieren waarna de bromiets nader werd geïnspecteerd. 

Daarbij kwam vast te staan dat de bromiets op 23 maart in Zeist was gestolen. 
De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij 

onderzoek aan zijn kleding werd tevens een mes en een hoeveelheid verdo-

vende middelen aangetroffen. Ook dit raakte hij kwijt. Tegen de Ameronger 

wordt proces-verbaal opgemaakt.

woneninlaluna.nl

Riant wonen in 
Bilthoven aan de 
Melkweg
• incl. complete keuken, bad-

kamer en vloerverwarming
• 1 of 2 balkons
• flexibele indeling
• privé parkeerplaats
• woonopp: 65 tot 106m2

• centrale ligging
• dichtbij winkels, markt en 

openbaar vervoer

Lauteslager Makelaars

(030) 23 15 186 
makelaars@lauteslager.nl

Ruyssenaars Makelaardij

(030) 22 82 387 
info@ruyssenaars.nl

Informatie  
en Verkoop:

Koopprijs v.a. € 189.900,- v.o.n.

Koopprijs v.a. € 164.900,- v.o.n.

AL 50% VERKOCHT IN 1 MAAND!

Telefoon (06) 29 34 19 14 

bereikbaar van 9:00 uur tot 17:00 uur 

info@hgtuinmeubelen.nl 

www.hgtuinmeubelen.nl 

Voor betaalbaar tuinplezier 

Industrieweg 11 C1 

3738 JW Maartensdijk 
2e paasdag 

open
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Jubilarissen bij Fraternitas
C.S.V. Fraternitas heeft tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering jubilarissen in de bloemetjes 

gezet. Maar liefst twee jubilarissen zijn dit jaar respectievelijk 50 en 60 jaar lid van deze vereniging. 

De huldiging van beide dames vond plaats tijdens de vergadering in de oude winkel van Ad Baars.

De eerste gehuldigde jubilaris is 

Fenny Slingerland, al in 1964 lid 

geworden. Op dit moment is ze 

het oudste lid, waar ze trots op 

zijn. Ze heeft jarenlang de leden-

administratie gedaan en is lid van 

verdiensten. Ze is nog steeds ac-

tief aan het sporten, doet gewoon 

nog wekelijks mee met hardlopen 

in het bos, body it en dans. Ze is 
nog jaloersmakend lenig.

Er waren ook bloemen voor Ria 

van Vulpen; zij is al 60 jaar lid. Zij 

was zelf secretaris van de vereni-

ging en haar vader penningmees-

ter. Ze komt dus uit een echte Fra-

ternitas familie. Ze is betrokken 

gebleven bij de vereniging en bij 

jubilea extra inzetbaar.

(Nelly Oelderik)

Fenny Slingerland en Ria van  Vul-

pen (r).

Zuid-Afrikaans Hockeyfeest op Stichtsche
Woensdag 2 april speelden twee 

teams van SCHC uit Bilthoven tegen 

twee Zuid-Afrikaanse teams van de 

school Menlo Park. De Zuid-Afrika-

nen spelen competitie vanuit school 

en zijn met hun hockeyteams op tour 

door Nederland. Het mooie weer no-

digde uit tot twee mooie, sportieve 

en vriendschappelijke wedstrijden. 

In beide wedstrijden bleken de 

Zuid-Afrikaanse jongens topit en in 
staat tot grote versnellingen op het 

veld. Stichtsche zette daar een gro-

tere techniek tegenover en wist beide 

wedstrijden te winnen (5-0 en 3-2).

Het belangrijkste was de sportieve ontmoeting tussen de hockeyers, de begeleiding en de aanwezige ouders. Er 

werd dan ook een mooie groepsfoto gemaakt en shirtjes zijn uitgewisseld. 

Brandenburg verliest
De heren van Brandenburg verloren ook hun een na laatste wed-

strijd. In Bodegraven werd het 13-7 voor de thuisploeg. Na de ne-

derlaag vorige week tegen het bijna onderaan staande Twente kon 

de negatieve trend ook in Bodegraven niet omgebogen worden. 

Brandenburg zonder de geschorste midvoor Arjan de Haas en de door 

werkzaamheden afwezige Dave Ligthart, begon goed met een rustige 

opbouw. In de aanval werd BZPC onder druk gezet en kwam het met 

0-1 voor door een afstandsschot van Arnold Witteveen. Na de time-out 

van BZPC werd de thuisploeg wat fanatieker en scoorde in de 1e peri-

ode nog 2 maal. In de 2e periode werd het verschil gemaakt en kwam 

de thuisploeg op een 7-4 voorsprong. Aan het eind van de 2e periode 

miste Brandenburg een strafworp. In de 3e periode leek Brandenburg 

nog wat terug te komen, het spel werd wat gretiger maar Brandenburg 

kwam niet dichterbij. Wel werd er nu door Olaf Bakker gescoord uit 

een strafworp via 10-6 werd de 13-7 eindstand bereikt.

Door deze nederlaag zakt de Biltse club wat weg op de ranglijst. Vol-

gende week komt koploper ZWWS uit Vlaardingen op bezoek, dat bij 

winst kampioen kan worden.

Collecte Fonds Gehandicaptensport
Vorige week spande De Bilt zich 

weer massaal in t.b.v. het Fonds Ge-

handicaptensport. Een aantal col-

lectanten ging huis-aan-huis met de 

overbekende collectebus langs de 

deur. Bij korfbalvereniging Nova 

offerde men een trainingsavond 

op om de leden de mogelijkheid te 

bieden bewoners van De Bilt uit te 

nodigen een inanciële bijdrage te 
leveren. De totale opbrengst in De 

Bilt was 4295 euro.

Bij SCHC hadden alle teams er 

voor gezorgd, datelk elftal een 

taart meebracht. De opbrengst 

daarvan was voor het Fonds 

Gehandicaptensport bestemd. 

Rechts op de foto de Biltse ‘trekkers’ 

van het fonds Iet Wennekes en Tim 

Bottema. [foto Henk van de Bunt] 

Nieuwe bordsponsor 
bij DOS

Dirk van Vulpen van de gelijknamige Transport- en handelsonderneming 

tussen voorzitter Cornel Boere en rechts de voorzitter van de 

sponsorcommissie Wilco de Rooij. 

Nieuwe coach bij 
SCHC

Albert Kees Manenschijn is benoemd tot hoofdcoach van 

Heren 1 van hockeyclub SCHC in Bilthoven. Manenschijn 

volgt met ingang van komend seizoen Pim Wijzenbeek op. Hij 

heeft getekend voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar.

Daarnaast wordt hij technisch coördinator Jeugd van de opleidings-

teams, waarbij hij zich vooral zal richten op het uitvoeren van het op-

leidingsplan en het begeleiden van de trainers en coaches, met de focus 

op de hoogste teams.

Manenschijn is geen onbekende in Bilthoven. Hij was bij SCHC eer-

der actief als coach en trainer van Dames 1 en als technisch directeur. 

Verder werkte hij met zowel dames- als herenteams bij verschillende 

topclubs, zo is hij nu assistent-coach bij Heren 1 van Rotterdam en had 

hij daarvoor Heren 1 van HDM 

onder zijn hoede. Bij de KNHB 

werkte hij met de jeugd onder 18. 

Terug

Bestuurslid tophockey Dirk de 

Broekert: ‘Met Albert Kees halen 

we een coach in huis die zijn spo-

ren verdiend heeft. Dat hij zich 

zeer thuis voelt en goed de weg 

kent bij Stichtsche is eveneens 

een pre’. Albert Kees Manen-

schijn: ‘Het voelt goed om weer 

terug te zijn bij Stichtsche en ik 

verheug me dat ik als eindverant-

woordelijke verder kan bouwen 

met dit talentvolle jonge team. 

De combinatie met de functie 

van technisch coördinator voelt 

ook heel logisch’. 
Atlas Maartensdijk | 0346-210592

www.atlasfysio.nl

advertentie



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog eens 

portemonnees bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-214112

Rol geplastificeerd GAAS 

2m hoog nieuw € 85,-. 

COMPRESSOR 100l tank. 

€ 100,-. Tel. 035-5771232

Persglas lampen 100w, wit en 

kleur. € 3,-. Fotolampen 1000w. 

€ 20,-. Tel. 035-5771232 

Ikea kinderstoel € 5,-. 

Rugdrager `Vaude` kleur groen, 

voor kind tot 15 kg. € 10,-. Tel. 

0346-212352

Singer handnaaimachine, 

nog in doos compleet. € 45,-. 

Langwerpig vierklant polyes-

ter grasmat, ideaal voor onder 

zwembad. € 12,50. Boek over 

eieren schilderen, iets voor 

Pasen. € 7,50. Tel. 0346-214084

Caravan luifel met doorzichtige 

zijwanden, omloopmaat 9,25m. 

€ 20,-. Caravan neuswiel. € 10,-. 

Tel. 0346-211827

2 witte Hartman ligbedden 

z.g.a.n. incl. kussens € 25,- per 

stuk. Tel. 030-2204443

Supergoed werkend 4-pits 

gastoestel (inbouw). € 25,-. 

Fietszitje achterop € 15,-. Tel. 

030 -2253135

Een solide BOSHUT op hard-

houten palen voor kinderen. In 

goede staat. € 75,-. Tel. 035-

5771980

Koel-diepvriescombinatie. 

Merk Liebherr Comfort 

NoFrost 2006. In goede staat. 

€ 49,-. Tel. 06-49794384

Philips beeldscherm voor 

pc met ingebouwde geluids-

boxen € 25,-. Magnetron goed 

staat Fairline € 20,-. Tel. 030-

6567436

KINDERSTOEL Be Safe iZi 

Combi € 75,-. Tel. 030-6567436

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-214112

Verstelbare strijkplank, z.g.a.n. 

€ 5,-. Tel. 0346-212532

25 echt zilveren stadswapen-

tjes (bedeltjes). € 35,-. Blauwe 

`Carlton` beautycase met cijfer-

slot en inlegbakje. € 10,-. Tel. 

030-2202996

16" dressuur ponyzadel i.z.g.s. 

bieden v.a. € 250,- 17" spring-

zadel bieden v.a. € 75,- Bel. 06 

22526995 na 18.00 uur.

Sportief, nieuw en waterdicht 

jack van `P-land`, roze- wit- 

d.blauwe streep, maat M/L. 

€ 25,-. Tel. 030-2202996

Nostalgische houten dege-

lijke strijkplank jaren 20, heel 

decoratief. €12,50. Rol nieuwe 

vloerbedekking, mooie kwali-

teit, breed 110 cm. € 12,50. Tel. 

030-2205540

50 grammofoonplaatjes, 45 toe-

ren klein model. € 40,-. Tel. 

06-44420668

PORTEMONNEES en nog eens 

portemonnees bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-214112

Te koop gevraagd

Ronde ROTANTAFEL. Tel. 

0346-830120

Fietsen/ brommers

Ebretti 518 elektrische 

SNORSCOOTER in retrolook 

incl. windscherm. Geen helm-

plicht. Teller: 400 km, slechts 

1 maand gebruikt. Van € 2600,- 

voor € 850,- Tel. 06-20974000

Personeel gevraagd

Bouwbedrijf Nagel zoekt een 

meewerkend uitvoerder/ voor-

man en een timmerman. Zie 

pag. 24 

Doek mode en lingerie zoekt 

een parttime gastvrouw. Zie 

pag. 22

Oussoren grondverzet en 

machineverhuur zoekt nieuwe 

collega’s. Zie pag. 10

Personeel aangeboden

COMPUTER HULP Bilthoven 

voor al uw PC, tablet, en mobiel 

problemen. Ook les! €19,- p/u. 

Tel. 06-15941814

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

WEIDEGANG gezocht voor 

12-jarige merrie t.b.v. revalida-

tie. Liefst aan huis met gezel-

schap en ’s nachts op stal. Tel. 

06-21931880

Bij KAPPER HANS woensdag 

jeugd tot 15 jaar knippen voor 

€ 7,50 met gratis kibbeling!

1e keus ZONWERINGDOEK 

€ 26,- per m2. www.tibelly.

nl. De markiezenmaker 

(Groenekan). Tel. 06-26604779. 

Reparaties rolluiken en zonwe-

ringen. Aanbieding knikarm 

zonwering
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 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

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. vrijdag/

zaterdag verkoop voor al uw fruit-, loof-, en sierbomen, ook 

weer groenteplantjes, coniferen, o.a. beuken(haag), 60/80 

€ 0,85. Taxus 40/50 € 4,-. Laurier 50/60 € 3,-. Thuja brabant 

(conifeer) 180/200 15,-. Verder meststoffen/potgrond etc. 

En...voor al uw snoei en zaag en tuinwerkzaamheden. Zie 

www.vanvliettuinservice.nl. Tel. 06-54751296

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Te huur bedrijfsruimte aan de Industrieweg Maartensdijk 

200m2 en te koop/ te huur Industrieweg 400m2. Tel. 

06-54623282

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Lentetijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter 

ondersteuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350.  

www.MPGcoaching.nl 

WEIDEPLEK. Per 1 mei wei met schuilstal en (ver-

lichte) rijbak aan de Voordorpsedijk 37 te Groenekan. Info: 

06-40902765

CURSUSSEN

Zie pag. 24 voor de Mens De Bilt.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Weerbaarheidstraining
In een tijd waarin groepsdruk en pesten veel voorkomen, is het 

belangrijk om stevig in je schoenen te staan. Rots en Water is een 

psychofysieke training waarin kinderen enerzijds leren voor zich zelf 

op te komen, eigen keuzes te maken en grenzen te stellen (rots) en 

anderzijds leren samenwerken en vriendschappen aan te gaan (water). 

Kinderen leren niet door er alleen 

over te praten, maar vooral door sa-

men fysiek en sportief aan het werk 

te gaan. Ze leren zo zichzelf en de 

ander kennen en respecteren. Dit 

levert meer zelfvertrouwen op, een 

betere zelfbeheersing en betere soci-

ale vaardigheden. Het is nadrukkelijk 

geen 'psychologische praattraining'. 

Actieve oefeningen vormen de basis 

voor deze training. Kinderen leren 

door te ervaren. Vanuit deze ervarin-

gen wordt de link naar praktijksitua-

ties. Mariette: 'Het is mooi om te zien 

hoe kinderen over hun eigen – zowel 

positieve als negatieve - ervaringen 

vertellen. De kinderen gaan naar huis 

met tips van zowel de trainers als hun 

medecursisten. ‘Al na een paar we-

ken zien we ze met een andere hou-

ding binnenkomen’.

Na de meivakantie starten er nieu-

we trainingen voor kinderen uit de 

groepen 5-6 en 7-8 in Bilthoven en 

Houten. De Rots en Watertraining is 

geschikt voor alle kinderen: van kin-

deren die helemaal niet voor zichzelf 

durven opkomen tot kinderen die re-

gelmatig	in	conlicten	verzeild	raken	
omdat ze juist te assertief zijn. Zie 

ook www.jetvoorkids.nl. 

Trainers Liane Crouwel en Mariette Paquay zijn elke week weer enthousiast 

over de vooruitgang die de kinderen boeken.                   foto: Anneke Iseger

Klaverjassen

Vrijdagavond 18 april kunt u weer klaverjassen bij 

FC de Bilt. In de kantine van deze sportvereniging 

aan de Laan van Weltevreden in de Bilt bent u 

van harte welkom. Vanaf 19.00 uur is de kantine 

geopend en het klaverjassen begint om 20.00. 

Inschrijfgeld bedraagt € 3,-. Loten voor de loterij 

zijn € 0,50 per stuk.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 18 april kunt u weer 

klaverjassen bij SVM. In de kantine van deze 

sportvereniging aan de Dierenriem in Maartens-

dijk bent u van harte welkom. Het klaverjassen 

begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 euro. Er is 

ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Bilts Hoogkruis bij Historische 

Kring D’Oude School
Woensdag 23 april houdt de Historische Kring 

D’Oude School in De Bilt haar algemene leden-

vergadering. Na de pauze volgt een lezing door 

Biltenaar Gert Landman met als titel ‘Het Ierse 

Hoogkruis in De Bilt’. 

Auteur Gert Landman neemt de lezer mee in de 

Ierse historie van De Bilt en in het unieke project 

rond de realisatie van het cultuurmonument. 

De vergadering wordt gehouden in het WVT-ge-

bouw aan de Talinglaan in Bilthoven en begint om 

20.00 uur voor leden en na een pauze rond 21.00 

uur zal de lezing aanvangen, die ook voor niet-

leden toegankelijk is.
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Spanning in derde klasse D
Zaterdag 19 april is een spannende 

dag in de gemeente De Bilt en in 

de derde klasse D van het zater-

dagvoetbal. Met nog drie wedstrij-

drondes te gaan staat koploper FC 

De Bilt zeven punten voor op het 

IJsselsteinse IJFC en het Zeister 

Jonathan, wanneer het Maartens-

dijkse SVM op bezoek komt. De 

Maartensdijkers kunnen de punten 

ook meer dan gebruiken; niet om 

de kampioenskans te vergroten, 

maar in de strijd om lijfsbehoud. 

De Maartensdijkers hebben (samen 

met het Doornse DEV) 26 punten 

en staan 7 punten ‘los’ van de on-

derste drie plaatsen die bezet wor-

den door resp. Hercules (Utrecht), 

Bunnik en Nita (Nieuwer ter Aa) 

Het is VRC afgelopen zaterdag niet 

gelukt om van concurrent SVM te 

winnen. De Veenendalers speelden 

met 1-1 gelijk en moeten daarom 

ook nog steeds oppassen om niet 

op een promotie/degradatie plek 

te eindigen. In de eerste helft was 

VRC superieur, maar vergat daarbij 

voldoende afstand te nemen. Het 

bleef bij een doelpunt van Steven 

Diepeveen, waardoor de ruststand 

1-0 was. Na rust verprutste de der-

deklasser drie megakansen en deed 

vervolgens de bekende voetbalwet 

opgeld: als je zelf niet scoort, doet 

de tegenstander dat wel. Bas Tem-

me maakte  voor SVM 1-1.

Kampioenskandidaat

FC De Bilt behaalde thuis tegen 

Kockengen ‘slechts’ een gelijk-

spel. De concurrentie behaalden 

wel de volle winst, zodat het moge-

lijke kampioensfeest zeker nog een 

week uitgesteld werd. Alleen bij 

een overwinning op dorpsgenoot 

SVM is het kampioenschap veilig 

gesteld. Bij een andere uitslag zijn 

de resultaten van IJFC (thuis tegen 

Driebergen) en Jonathan (thuis te-

gen het Utrechtse Desto) van be-

lang. SVM zal daarnaast vooral nog 

geïnteresseerd zijn naar de uitslag 

van DEV tegen Hercules. 

SVM en VRC bij een wel erg hoge bal (foto Nanne de Vries).

De huidige assistent neemt het stokje 

over van Lotte Smets die na vier jaar 

afscheid neemt in Groenekan. (foto 

www.guidovanderburg.com)

Salvodames sluiten 
seizoen winnend af

Door met 4-0 te winnen van het bezoekende Irene uit Bilthoven 

hebben de dames het seizoen afgesloten met een zesde plaats. Zon-

der ook maar een moment het niveau van de vorige wedstrijd te 

bereiken werd de maximale overwinning veiliggesteld

Het onderaan staande Irene stond voor de moeilijke opgaaf om met 0-4 

te moeten winnen om rechtstreekse degradatie nog te kunnen ontlopen. 

Daarvoor beschikte het team over te weinig aanvalskracht om Salvo 

het vuur aan de schenen te leggen. Het was zeker geen gemakkelijke 

wedstrijd voor Salvo. De eerste drie sets bleef het een wedstrijd hoewel 

Salvo telkens aan het einde van de set het vermogen bezat om aanval-

lend door te drukken. Coach Marco Blok liet Maaike Asbreuk de eerste 

twee sets de spelverdeling doen. Zij is het hele seizoen geblesseerd 

geweest en was net op tijd hersteld om de laatste wedstrijd te kunnen 

spelen. De 3e en 4e set mocht vaste spelverdeelster Carine de Ridder 

de spelverdeling verzorgen. De eerste drie sets werd er niet spectaculair 

gespeeld maar wel degelijk genoeg om met resp. 25-22, 25-21 en 25-20 

de sets te winnen. De vierde set kwam grotendeels op naam van Anique 

Diepeveen die minstens de helft van de set serveerde. Op haar service 

kreeg Irene geen vat. Mede door haar goede spel werd de laatste set 

gewonnen met 25-10. Door dit resultaat is Salvo als 6e geëindigd. Een 

goed resultaat voor het team dat dit seizoen debuteerde in de 1e klasse. 

Nieuwe coach Voordaanvrouwen
Aan het begin van dit seizoen keer-

de Pieter Bos als assistent terug bij 

Voordaan. ‘Het bevalt me zeer goed 

weer terug te zijn op mijn oude club. 

Het voelt vertrouwd en het is leuk 

om de door mij opgedane kennis in 

de afgelopen tien jaar hier weer over 

te dragen. Ik kijk ernaar uit om tien 

jaar na mijn eerste jaar als hoofd-

coach van Voordaan Dames 1 weer 

aan de slag te mogen bij deze gewel-

dige club.’ Komende weken concen-

treert het team zich op behoud in de 

overgangsklasse.

Tweemaal Zes te sterk 
voor angstgegner

De korfballers van Tweemaal Zes hebben zaterdag een belangrij-

ke stap gezet naar het kampioenschap. Concurrent DOS Kampen 

werd met uitstekend spel met lege handen naar huis gestuurd, ook 

de andere titelpretendenten lieten punten liggen.

De thuiswedstrijd tegen de Kamper ploeg was een sleutelduel. DOS 

is een bekende tegenstander en kiest steevast voor achter-verdedigen, 

een vorm van anti-korfbal waar TZ het altijd moeilijk mee heeft. De 

eerste fase was niet hoogstaand, van beide kanten werd er voorzichtig 

en onzorgvuldig gekorfbald. Trainer/coach Eric Geijtenbeek had zijn 

ploeg duidelijke afspraken meegegeven, maar die werden aanvankelijk 

niet naar behoren uitgevoerd. Aanvallend werd er niet goed geantici-

peerd op de strakke DOS-verdediging, ook verdedigend vergat TZ de 

afspraken. En toch was het wedstrijdbeeld van meet af aan duidelijk in 

het voordeel van de Maartensdijkse thuisploeg. Pas in de achtste mi-

nuut viel de eerste treffer, ook het resterende deel van de eerste helft 

was doelpuntarm. Het resultaat van het eerste bedrijf was een 5-3 voor-

sprong en de wetenschap dat Tweemaal Zes toch echt meer in huis heeft 

dan de angstgegner uit Kampen.

Na de korfwisseling scoorde DOS heel snel de aansluittreffer, bij 8-8 

kwam de visite zelfs op gelijke hoogte. Het bracht Tweemaal Zes niet 

aan het wankelen. En terecht, want er werd gewoon beter gekorfbald. 

Verdedigend presteerde TZ prima, aanvallend werd er met verstand en 

overleg gekorfbald. Het was slechts een kwestie van tijd voordat het 

betere spel ook in de score uitgedrukt zou worden. In korte tijd sloeg 

Tweemaal Zes een beslissende kloof bij 11-8, de wedstrijd was gespeeld. 

In de tandvleesfase – DOS zat er vooral mentaal doorheen – liep de 

oranje-witte titelkandidaat nog uit naar een verdiende 14-10 voorsprong.

Hoofdklasse

Tweemaal Zes lijkt op weg naar de hoofdklasse. De voorsprong op de 

nummers 2 bedraagt met nog vijf competitiewedstrijden te gaan vijf 

verliespunten. Dat mag de ploeg niet meer uit handen geven. En de 

ploeg liet zaterdag ook zien de kwaliteit in huis te hebben om goed mee 

te draaien in de hoofdklasse. 

Nova geeft winst uit handen 
De Biltse korfballers konden een goede stap zetten voor handhaving in de tweede klasse. 

Het was echter directe concurrent Madjoe, die in de slotfase twee punten pakte en 

met 17-16 aan het langste eind trok.

Vooraf stond de ploeg van Maikel 

Bouthoorn één punt boven Madjoe. 

Twee punten zou betekenen dat er 

afstand werd genomen van de de-

gradatieplekken. Op een winderig 

kunstgrasveld trad het achttal afge-

lopen zaterdag aan om ook de ver-

loren thuiswedstrijd goed te maken. 

Na een 2-0 achterstand waren het de 

scherpe Jan Hoekstra en Job Paauw 

die de stand gelijk trokken. De ploe-

gen waren aan elkaar gewaagd en in 

de eerste helft werd dan ook om en 

om een kleine voorsprong genomen. 

Bij de rust was het in het voordeel 

van de gasten: 8-9. Het vervolg was 

het Nova die wist door te drukken. 

Mede door twee doelpunten van 

Hoekstra stond het twintig minuten 

voor tijd 9-12. Madjoe wist zich let-

terlijk en iguurlijk terug in de wed-

strijd te knokken. Nova deed zich 

hierbij te kort door niet deinitief af-
stand te nemen. En beetje bij beetje 

waren het de Rijnsburgers die de 

wedstrijd overnamen. Ondanks nog 

een doelpunt van de ingevallen Iwan 

Verhaaf werd met 17-16 verloren.

Hierdoor wisselen de ploegen van 

plek op de ranglijst. Nu staat Nova 

op de zevende plaats welke aan het 

eind van de competitie degradatie 

betekent. Aanstaande zaterdag wordt 

Achilles uit Den Haag ontvangen. 

De wedstrijd tegen deze runner-up 

start om 15.30 uur en wordt vooraf-

gegaan door een ontmoeting tussen 

de beide reserveteams.

FC

DE BILT

spoRtpARK WeltevReDen

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

plus bilthoven

FC DE BILT

SVM

zaterdag

19 april

aanvang: 14.00
uur

advertentie

Spelmoment uit De Bilt – Kockengen (foto Henk Willemsen).



Linie in Lichterlaaie 
Het fortenseizoen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat weer van 

start! Tijdens het licht-, muziek- en theaterevenement ‘Linie in Lichter-

laaie’ wordt Fort De Bilt op 20 april letterlijk in de schijnwerpers gezet. 

Bezoekers zullen ontdekken dat Fort De Bilt, onderdeel van de Stelling 

van Utrecht, een bijzonder fort is met een beladen geschiedenis. 

Het unieke licht-, muziek- en theaterevenement vindt voor de derde 

keer plaats en heeft dit jaar als thema oorlog en vrede: Wereldoorlog I 

en Wereldoorlog II. De avondwandeling over het prachtig gelegen fort 

leidt langs het oorlogsmonument, de bomvrije kazerne, de remise, de 

schietbanen en de kazematten. Toneelspelers, een koor en muzikanten 

vertellen met hun voordrachten het verhaal van de Eerste Wereldoorlog 

en het verzet in de Tweede Wereldoorlog. 

Het evenement is op zondag 20 april van 21.00 tot 23.30 uur (1e Paas-

dag) op Fort De Bilt, Biltsestraatweg 160 Utrecht. Gratis toegang en 

gratis ietsenstalling.
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Burgemeester betreurt uitspraak 
rechter Kaap

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft met spijt kennisgenomen van de uitspraak van de 

voorzieningenrechter om het evenement Kaap op Fort Ruigenhoek niet door te laten gaan. 

De burgemeester heeft een ver-

gunning verleend voor het festi-

val Kaap op Fort Ruigenhoek.

Voor evenementen op deze loca-

tie gelden aparte regels. De duur 

en het aantal verwachte bezoe-

kers van het festival passen daar 

niet binnen. Het gemeentebestuur 

verleent echter graag medewer-

king aan evenementen om zo een 

afwisselend cultureelaanbod te 

bieden. Daarom is besloten om 

gemotiveerd af te wijken van het 

geldende beleid. 

Opbrengsten

Gerritsen: ‘Wij zijn op de hoogte 

van de bezwaren van de omwonen-

de tegen evenementen op het fort. 

Daarom zijn we ook terughoudend 

in het verstrekken van vergunnin-

gen voor evenementen op die loca-

tie. Zo hebben wij vorig jaar nog 

een vergunning geweigerd voor 

een evenement. De motivatie voor 

het afwijken van de beleidsregels 

voor Kaap is het cultureel- en edu-

catief karakter van het evenement 

dat goed past bij deze locatie. Kaap 

levert ook een gunstige bijdrage 

aan het culturele evenementenkli-

maat in de stadsregio Utrecht. Het 

fort is eigendom van Staatbosbe-

heer en cultureel erfgoed. We wil-

len het fort graag in stand houden. 

De opbrengsten van Kaap dragen 

bij aan het behoud van het fort. Te-

gen deze achtergrond werken we 

al enige tijd aan het verruimen van 

de huidige gebruiksmogelijkheden 

van het fort. Met deze vergunning-

verlening zijn we daar op vooruit-

gelopen’. 

Rechter

De rechter is er bij zijn uitspraak 

van uit gegaan dat er de gehele dag 

500 bezoekers aanwezig zijn. Bij de 

vergunningverlening is de gemeen-

te er van uit gegaan dat dit aantal 

verspreid is over de openingsuren 

van Kaap (11.00 uur - 18.00 uur) 

en niet gelijktijdig op het terrein 

aanwezig is. De gemeente vindt het 

jammer dat het evenement nu geen 

doorgang kan vinden en dat de 

rechter geen oog heeft gehad voor 

de Biltse argumenten. Voor meer 

informatie over het festival kunt u 

terecht op www.tweetakt-kaap.nl

KAAP (foto 2013) gaat dit jaar op last van de rechter niet door.

Solo-expositie Peter van Loenhout 
door Henk van de Bunt

Volgende maand is het alweer 15 jaar geleden dat de Galerie startte in de verbouwde 

voormalige supermarkt aan de Oosterspoorlaan 7 in Hollandsche Rading. Vanaf de start 

in mei 1999 liep de Galerie als een speer. Om de 2-3 maanden werden nieuwe 

exposities georganiseerd met kunstenaars uit alle delen van de wereld. 

Vanaf Pasen 2014 (20 april) is er een solo-expositie van Peter van Loenhout

De variatie in die 15 jaar was 

groot: werken van Picasso tot 

werk van plaatselijke, startende 

kunstenaars gingen ‘over de toon-

bank’. In die jaren vonden ruim 

100 kunstenaars hun weg naar de 

Galerie. Helaas gaat de ‘economi-

sche crisis’ van de afgelopen jaren 

ook niet aan de galerie voorbij. 

Verkoop en interesse in kunst zijn 

de laatste jaren tot een dieptepunt 

gedaald. ‘Heel begrijpelijk’ vindt 

galeriehouder Jan Timmer; ‘De 

mensen zijn de laatste jaren diep 

in hun portemonnee geraakt. Het 

laatste waar je dan aan denkt is de 

aanschaf van een schilderij of een 

beeld’. 

Van Loenhout

Veel collega’s van hem hebben hun 

deuren gesloten maar hij denk er 

niet aan om de galerie te sluiten: 

‘Ik kijk zeer tevreden terug naar de 

afgelopen jaren. Natuurlijk moet 

er de laatste tijd veel geld bij maar 

door het aantal exposities te beper-

ken en dure openingen af te schaf-

fen kun je een hoop geld besparen’. 

Ook concentreert de galerie zich 

de laatste tijd zich op vaste kunste-

naars waarvan de kunstenaar Peter 

van Loenhout hun absolute favoriet 

is. Peter exposeert al ruim 5 jaar bij 

J&B ArtGallery maar heeft nu voor 

het eerst een solo-expositie. Als 

geen ander is hij in staat om met 

zijn spetterende schilderijen de ziel 

van het dier weer te geven. Of het 

nu een eenvoudig musje is of een 

spiedende tijger. Minder bekend is 

zijn abstracte werk waar echter de-

zelfde warme uitstraling in zit. 

Expositie

In de komende expositie is nu een 

compleet overzicht van zijn werk te 

zien. Hoewel de galerie de laatste 

tijd geen nieuwe kunstenaars meer 

voor exposities accepteert is zij 

toch bezweken voor het werk van 

Collin Randy Hartung. Een voor-

proefje van zijn werk hangt op een 

speciaal plekje in de galerie als aan-

kondiging van een grote expositie 

later dit jaar.

De solo-expositie van Peter van 

Loenhout gaat eerste paasdag van 

start en duurt tot 15 juni. De Galerie 

is geopend op vr-za-zo. en op alle 

feestdagen van 12 tot 18 uur en op 

afspraak. Zie ook www.loenhout-

artdesign.nl

Peter van Loenhout met links (een 

deel van) Cheetah (100 x 200cm 

acryl op doek) en rechts haas 

(50x65 cm, acryl op handgeschept 

papier).

Opgeven is geen optie
Studenten van de Hoge Hotelschool in Maastricht organiseerden za-

terdag 5 april in de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan Bilthoven) 

een Beneietavond om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kan-

ker. Saillant detail: één van de studenten is Tetske Bekking, dochter 

van Ike Bekking, de eigenaar van de Bitsche Boekhandel en Bouwman 

Boeken. Tetske gaat in teamverband op 5 juni de Alpe D’HuZes rijden 

onder het motto ‘Opgeven is geen optie’. Dit team wil 18.000 euro voor 

het KWF ophalen.

 

De studenten gingen voor de betalende gasten koken en serveerden 

een 5-gangenmenu met passende wijnen. Het was een buitengewoon 

geslaagde avond. Er waren 47 gasten die samen goed waren voor een 

opbrengst van ca. 4000 euro voor het KWF. Ook vond er een veiling 

plaats. [HvdB]

Tijdens de 

avond was er 

een optreden 

van Jan Terlouw 

(de kleinzoon 

van… auteur en 

politicus) met 

zijn band ‘Jack 

Autumn and 

the lashbacks’. 
(foto Anneloes 

Visser).

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

1e PAASDAG geopend

Woe.
16-04

Gebakken snoekbaarsfilet 
met peterselie-boter

of
Mexicaanse wrap 
met tomaten salsa

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
17-04
Vrij.

18-04
Woe.
23-04 Hollandse Asperges 

met Ham of Kabeljauw, 
boterjus, aardappel, 

ei en peterselie.

€ 15,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
24-04
Vrij.

25-04


