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tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Bestel bij ons
de geboortekaartjes!

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl
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Woningbouw bij Maertensplein
door Henk van de Bunt

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Bilt heeft in november 2016 besloten om 
onder voorbehoud van nadere uitwerking en nader onderzoek een ‘positieve grondhouding’ aan 
te nemen ten aanzien van een verzoek een principe-uitspraak te doen over de realisatie van een 
appartementencomplex en verplaatsing van een openbare parkeerplaats aan het Maertensplein 
in Maartensdijk. Donderdag 11 mei stond dit plan op de agenda van de raadscommissie Burger 
en Bestuur. Donderdag 18 mei zal daar in de raadsvergadering verder over worden gesproken.

Sinds enige tijd is bekend dat 
er een bouwplan ligt voor een 
appartementencomplex op de 
noordelijke parkeerplaats bij het 
Maertensplein. Door middel van 
grondruil wordt voorgesteld op 
het ten westen van het winkel-
complex gelegen terrein van de 
voormalige kassen ter compensa-
tie parkeerplaatsen te realiseren. 
Het College schrijft hierover in 
het zgn. Projectenboek: ‘Op 1 de-
cember 2016 heeft een construc-
tief overleg plaatsgevonden met 
een vertegenwoordiging van de 
winkeliers van het Maertensplein. 
Deze waren positief kritisch over 

de ontwikkeling. Punt van zorg is 
het aantal parkeerplaatsen. Op 7 
december 2016 heeft de informa-
tiebijeenkomst voor de omwonen-
den plaatsgevonden. Deze bijeen-
komst was druk bezocht (ruim 70 
aanwezigen) en roerig. Duidelijk 
is dat er veel leeft onder de win-
keliers en omwonenden van het 
Maertensplein en dat er een veel-
heid aan problemen wordt erva-
ren, met name op het gebied van 
parkeren en bereikbaarheid’. 

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar de 
parkeerdruk in het gebied, zodat 

kan worden aangetoond dat de 
gedachte grond- en functieruil 
tussen de percelen Maertensplein 
26A (locatie leegstaande kassen-
complex) en de minder intensief 
gebruikte noordelijke parkeer-
plaats leidt tot een aanvaardbare 
ruimtelijke (her-)ordening. 

Ter vergroting van het draagvlak 
in de omgeving en ter voorko-
ming dat er elementen over het 
hoofd worden gezien wordt de 
conceptaanpak van het parkeeron-
derzoek besproken met een verte-
genwoordiging van de winkeliers 
en enkele omwonenden.

Motie 
De winkeliers van het Maertens-
plein zijn geen tegenstanders 
van aanpak van het voormalige 
kassencomplex maar mordicus 
tegen het uitruilen van de noor-
delijke parkeerplaats. De SGP-
raadsfractie verwoordt de binnen 
de gemeenteraad breder gedra-
gen onvrede over dit plan en de 
te rooskleurige voorstelling ervan 
door het College. Fractievoorzit-
ter Johan Slootweg (SGP): ‘Wij 
zijn geen voorstander van het 
bouwen van een appartementen-
complex op de parkeerplaats van 
het Maertensplein. Het voorne-
men om woningbouw te plegen op 
de parkeerplaats heeft geen draag-
vlak in de samenleving en onder 
de winkeliers en leidt bovendien 
niet tot een toename van het aan-
tal parkeerplaatsen. De SGP dient 
daarom in de komende raadsver-
gadering een motie in over dit on-
derwerp’.

Veiligheid
Slootweg vervolgt: ‘De initiatief-
nemer is niet gebonden aan de 

bouwplaats op de parkeerplaats 
van het Maertensplein. Trouwens, 
als de grondruil niet speelde, zou 
er geen mens op het idee komen 
om te gaan bouwen op de parkeer-
plaats. Daar komt bij dat dit plan 
niet op draagvlak kan rekenen in 
de samenleving. Ook na de vol-
tooide herinrichting van het Maer-
tensplein is er nog steeds gebrek 
aan voldoende parkeerruimte. Ex-
tra parkeergelegenheid op het ter-
rein van de kassen is goed al zal 
wel goed gekeken moeten worden 
naar de veiligheid van voetgan-
gers uit bijvoorbeeld Dijckstate, 
die de toegangsweg tot de nieuwe 
parkeerplaats over moeten ste-
ken om bij de winkels te komen.  

De SGP-fractie is overigens naast 
anderen een groot voorstander 
van woningbouw in Maartens-
dijk. In de motie wordt het col-
lege gevraagd om in overleg met 
de initiatiefnemer te zoeken naar 
een andere locatie om woningen 
te bouwen. Als voorbeeld noemt 
de fractie de grond naast de sport-
velden aan de Dierenriem. 

De minder intensief gebruikte noordelijke parkeerplaats is inzet voor 
realisatie van een appartementengebouw.

De leegstaande kassen aan het Maertensplein worden wellicht ingezet voor grond- en functieruil.
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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

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

21/05 • 10.30u - Mevr. ds. L.J. Blok 

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/05 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer

21/05 • 18.30u - ds. J.B. ten Hove

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
21/05 • 10.30u - dr. R.M. Nepveu

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

21/05 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
21/05 • 10.30u - Voorganger Pastor 

Gerard Weersink

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

21/05 • 10.15u + 16.30u - 
ds. M.J.C. Blok

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/05 • 10.00u - Gesloten;
diaconale Samendienst in Immanuelkerk

21/05 • 19.00u - ds. H.E. Dankers, 
Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
21/05 • 10.00u - ds. J.W. Verwijs, 

diaconale Samendienst met 
Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
21/05 • 10.00u - Gesloten; diaconale 

Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
21/05 • 10.00u - Communieviering, 

parochianen W. Eurlings en J. Bosboom, 
Kinderwoorddienst

V.E.G. De Bilt e.o.
21/05 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

21/05 • 10.30u - Mevr. Ds. E.A. Visser 

Herv. gemeente Groenekan 
21/05 • 15.30u - ds. M. Goudriaan

Herst. Herv. Kerk Groenekan
21/05 • 10.00u - Kandidaat W.F. ‘t Hart 

21/05 • 18.30u - Preeklezen 

Onderwegkerk Blauwkapel
21/05 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/05 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
21/05 • 18.30u - Ds. J. Veldhuijzen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
21/05 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra, in ochtenddienst 
voorbereiding Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
21/05 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
21/05 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/05 • 10.00u - ds. J.W. Ploeg
21/05 • 18.30u - dhr. C. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk
21/05 • 10.00u - ds. M. van der Zwan

21/05 • 18.30u - Prop. R. Visser

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Concert in Schutsmantel

Op zondagmiddag  21 mei een 
programma met bekende en min-
der bekende operettemelodieën 
uit Wenen en Parijs, muzikaal 
begeleid op de piano door Jan 
Bloemkolk. Ter afwisseling speelt 
de laatste ook enkele pianobe-
werkingen van klassieke operette-
melodieën. Het optreden vindt 
plaats om 15.00 uur in de Bech-
stein zaal van Schutsmantel in 
Bilthoven. De toegang is gratis. 

Filmhuis

Het Filmhuis in het Lichtruim De 
Bilt vertoont op 17 mei a.s. de 
film Youth. Leven is herinneren 
en leven is lef. Gepensioneerde 
dirigent Fred Ballinger en zijn 
vriend, Hollywoodfilmer Mick 
Boyle verblijven in een luxe spa 
in de Zwitserse Alpen. Het kuur-

oord werkt als een tijdmachine: 
alle generaties passeren en het 
tweetal herkent alles wat ze zien
gebeuren. De voorstelling is in 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven om 20.00 uur. Kaarten 
zijn v.a. een uur voor aanvang 
aan de kassa of online via de 
ticketshop van het Lichtruim ver-
krijgbaar.

Soenda Festival

Op zaterdag 20 mei vindt van 
12.00 tot 23.00 uur Soenda Fes-
tival plaats op het recreatieter-
rein Ruigenhoek (Noorderpark). 
De eerste werkzaamheden van 
dit muziekfestival starten op 10 
mei. Van 10-05 t/m 25-05 zullen 
delen van het terrein gedeelte-
lijk of volledig onbereikbaar zijn. 
Voor vragen en/of klachten over 
het evenement kunt u telefonisch 

contact opnemen met de organisa-
tor Elevation Events via het num-
mer 030 243 37 17 of mailen naar 
info@elevation-events.com. Voor 
meer informatie zie www.soenda.
nl/buurtbewoners

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 mei 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 boeren 
en producenten in ontwikkelings-
landen

Verkoping aan de
Planetenbaan 

De Ger. Gem. in Ned. op de Pla-
netenbaan 635 te Bilthoven, orga-
niseert op zaterdag 20 mei een 
verkoping, waarvan de opbrengst 
dit jaar voor de renovatie van de 
kerk bestemd is. Van 10.00 tot 
14.30 uur is iedereen van harte 
welkom. 

BeeKk Kunstroute 2017

De Kunstroute 2017 vindt plaats 
in het weekend van 20 en 21 mei 
en wordt alweer voor de 22ste 
keer georganiseerd. Maar liefst 62 
kunstenaars - het merendeel leden 
van Kunstkring BeeKk - zetten 
hun ateliers open in De Bilt, Bilt-

hoven en Groenekan tijdens de 
Kunstroute. (Aanvangs-)tijden 
zijn zaterdag en zondag van 12.00 
tot 17.00 uur, de toegang is gratis. 
In totaal zijn er ca 25 te bezoeken 
adressen met schilderijen, beel-
den, textielwerk, glaskunst, leer-
bewerking, kleding, fotografie, 
keramiek, grafkunst, gemengde 
technieken, etc. Zie www.kunst-
kringbeekk.nl Voor meer info.

Taizéviering 

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

In God is mijn Heil en mijn Eer,
de Rotsteen mijner sterkte,

mijn Toevlucht is in God.
Psalm 62: 8

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, 
geven wij u kennis dat de Heere op Zijn tijd, na een langdurig maar 
moedig gedragen ziekte, uit ons midden heeft weggenomen,
mijn geliefde man, onze lieve vader, opa en overopa

Nicolaas van Woudenbergh
Klaas

echtgenoot van Johanna van Woudenbergh-van der Neut

in de leeftijd van 76 jaar.

 Westbroek: J. van Woudenbergh-van der Neut

 Westbroek: Agatha van Vliet-van Woudenbergh
  Jan van Vliet
   Joselien en Jan, Levi
   Colinda en Floris
   Marjolein en Rick
   Pauline en Diederik

 Lienden: Elise de Bruin-van Woudenbergh 
  (in liefdevolle herinnering)
  Jaap de Bruin
   Jorinde
   Lisanne en Bert
   Carsten

 Elburg: Gijsbert van Woudenbergh
  Willy van Woudenbergh-van der Steege
   Arenda
   Klaas
   Gerard
   Wilbert
   Johan

12 mei 2017
Kerkdijk 39, 3615 BA  Westbroek

De teraardebestelling heeft plaats gevonden op woensdag 17 mei 
op de Algemene begraafplaats te Westbroek

Heel onverwacht is op 14 mei 2017 onze lieve zoon (53 jaar)

Paul van Doesburg
op de Bloemenhof in Den Dolder overleden.

Op 20 mei a.s. om 11.00 uur wordt de 
afscheidsdienst gehouden in de Boskapel 
te Groenekan, waarna Paul zal worden 
begraven op de begraafplaats te Groenekan.

Condoleren is mogelijk na de begrafenis in 
het dorpshuis de Groene Daan,
ook in Groenekan.

Correspondentieadres:
Vijverlaan 21, Groenekan
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Opening expositie 100 jaar 
Bilthoven

door Kees Diepeveen

Burgemeester Sjoerd Potters verrichtte de openingshandeling bij de foto- en filmexpositie 100 
jaar Bilthoven bij Veldhoven Interieurs in Bilthoven. De expositie is samengesteld door de 

Historische Kring D’Oude School en zal gedurende dit jaar nog op
diverse plekken in de gemeente De Bilt te bezichtigen zijn. 

Al voor de officiële opening door 
burgemeester Potters waren al vele 
belangstellenden aanwezig bij 
Veldhoven Interieurs op de Vin-
kenlaan om alvast een kijkje te 
nemen. De opening werd feestelijk 
ondersteund door de Brandweer 
Harmonie, die enkele vrolijke 
nummers ten gehore bracht. Na de 
muzikale reprise verlegde zich de 
aandacht naar de officiële hande-
lingen, die in de meubeltoonzaal 
plaatsvonden, waar zich inmiddels 
rond de 70 belangstellenden had-
den verzameld. Janine Veldhoven 
heette alle aanwezigen hartelijk 
welkom in haar meubeltoonzaal 
en vertelde zich vereerd te voelen 
deze mooie expositie tot 9 juni on-
derdak te mogen verlenen. Janine: 
‘Ik vind dit heel passend omdat 
Veldhoven over twee jaar ook 100 
jaar bestaat’. Op de expositie is 
ook mooi fotomateriaal te zien van 
de historie van het bedrijf. 

Middenstand
Voorzitter Paul Meuwese van de 
Historische Kring gaf aan zeer 
trots te zijn op deze mooie foto- en 
filmexpositie. ‘Er is enorm hard 
aan gewerkt door vele mensen. 
De voorbereidingen zijn al gestart 
in 2015’. Bovendien memoreerde 
Meuwese, dat dit jaar de Histori-
sche Kring 25 jaar bestaat. Ook be-
dankte hij Janine Velthoven voor 
het tijdelijke onderdak van de ex-
positie. Vervolgens nam de voor-
zitter van de evenementencommis-
sie Rob Herber het woord. Ook hij 
schetste de enorme hoeveelheid 
werk, die is verzet door de com-
missieleden om deze prachtige ex-
positie samen te stellen en onder te 
brengen. Vervolgens schetste Her-
ber in vogelvlucht de geschiedenis 
van Bilthoven en ging zelfs terug 

tot 1817 toen er vanuit een lucht-
ballon een beschrijving gemaakt 
werd van het gebied dat nu De Bilt 
en Bilthoven is. ‘Als we nu opna-
men willen maken sturen we een 
drone de lucht’ aldus Herber. Hij 
bedankte uitgebreid de midden-
stand van Bilthoven, die middels 
donatie van sponsorgelden deze 
expositie mogelijk heeft gemaakt. 
Bovendien stelde hij nog in het 
vooruitzicht dat in oktober 2017 
nog een boek uitkomt over de ge-
schiedenis van Bilthoven. Leo van 
Vlodorp en Wim Krommenhoek 
zijn de redacteuren. 

Benieuwd
Burgemeester Sjoerd Potters had 
zich ook in de ontstaansgeschie-
denis van Bilthoven verdiept en 
was naar hij zei: ‘Benieuwd hoe-
veel keer ik onderbroken wordt om 
de werkelijk juiste feiten weer te 
geven’. Dat bleek niet het geval. 
De burgemeester gaf een mooie 
bloemlezing over de ontstaansge-
schiedenis van Bilthoven. Omdat 
er in 1917 al een station was De 
Bildt-Station genaamd trok de bur-
gemeester de parallel met verleden 
en huidige tijd. ‘In 1917 stopte 
er vier maal per dag een trein, in 
2017 stappen er 5000 reizigers per 
dag in en uit in Bilthoven’. Nadat 
ook de burgemeester zijn waar-
dering had uitgesproken voor het 
vele werk dat is verricht om deze 
expositie op te zetten werd de ope-
ningshandeling verricht. Door de 
onthulling van het kom-bord ‘Bilt-
hoven’ door de burgemeester met 
Rob Herber werd de tentoonstel-
ling officieel geopend. 

Thema’s
De expositie is opgebouwd uit 
25 thema’s, die heel kenmerkend 

en bepalend zijn voor de ontwik-
keling van Bilthoven. De pane-
len staan mooi verspreid en in 
een logische looproute opgesteld 
door meubeltoonzaal van Veltho-
ven Interieur. De ondergrond van 
de panelen waarop de thema’s 
zijn weergegeven bestaat uit de 
gemeentekleuren van groene en 
geelachtige tinten. De informatie 
over de thema’s is zeer nauwkeu-
rig weergegeven in een exposi-
tieboekje, waarin in het kort de 
geschiedenis van het gebied staat 
met bijbehorende onderschriften. 
Op diverse plekken in de toonzaal 
staan tv-schermen opgesteld waar 
filmopnames worden vertoond van 
verschillende grote bouwprojecten 
uit het verleden in Bilthoven. De 
gemeente De Bilt heeft zijn mede-
werking verleend door een thema 
over toekomstplannen van de ge-
meente in de expositie te laten op-
nemen. 

Rondreis
Op zaterdag 10 juni (van 11.00 tot 
17.00 uur) en op zondag 11 juni 
(van 10.00 tot 17.00 uur) verhuist 
de expositie naar gebouw WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven. Vanaf 
maandag 12 juni t/m zaterdag 8 juli 
staat de tentoonstelling gepland 
in de bibliotheek van het Licht-
ruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven. 
Vanaf 11 juli t/m 10 juli is deze te 
zien in de Mathildezaal van het ge-
meentehuis. Na de zomer is de ten-
toonstelling te zien van dinsdag 29 
augustus t/m zaterdag 2 september 
bij Schutsmantel Warande Woon-
centrum, Gregoriuslaan 35 in Bilt-
hoven Daarna nog van zondag 17 
september t/m zondag 15 oktober 
in de Centrumkerk (voormalige 
Julianakerk aan de Julianalaan) in 
Bilthoven. 

Alle datums staan ook op:
www.vanzoddetotpleisterplaats.nl 
onder de knop ‘jubileumagenda’.

Voor meer informatie over de 
Historische Kring D’Oude School 
De Bilt/Bilthoven zie website: 
historischekringdebilt.nl

Door de onthulling van het kombord ‘Bilthoven’ door burgemeester 
Sjoerd Potters met Rob Herber van de Historische Kring wordt de 
tentoonstelling 100 jaar Bilthoven officieel geopend.

Nieuwe uitgave Historische 
Vereniging Maartensdijk

Het meinummer van het tijdschrift Sint Maerten van de Historische Vereniging Maartensdijk 
(HVM) staat, evenals het komende decembernummer, in het teken van het dertigjarig

jubileum van de Historische Vereniging Maartensdijk.

Het bestuur heeft de redactie ver-
zocht om in het kader van dat ju-
bileum in de Sint Maertens van dit 
jaar de ontwikkelingen van de laat-
ste tijd in de diverse dorpskernen 
van Oud-Maartensdijk in beeld te 
brengen. In dit nummer zijn dat de 
kernen Groenekan en Hollandsche 
Rading. In het decembernummer 
komen dan Maartensdijk en West-
broek aan de beurt. 

Het toeval wil dat collega-vereni-
ging de Historische kring D’Oude 
School in De Bilt dit jaar haar 
25-jarig jubileum viert. Dat heeft 
beide verenigingen doen besluiten 
die jubilea gezamenlijk te vieren 
met een reeks van evenementen 
verspreid over dat jubileumjaar. 
Een overzicht van alle activiteiten, 

die tezamen het jubileumprogram-
ma vormen, en hun voortgang, 
treft u aan op de jubileumwebsite: 
www.vanzoddetotpleiserplaats.
nl. Tijdens de goed bezochte en 
geanimeerde aftrap van de jubile-
umfestiviteiten op 25 maart 2017 
in het gemeentehuis in De Bilt 
werden ook de geschiedenisca-
nons van Maartensdijk en De Bilt 
gepresenteerd. Vanzelfsprekend 
besteedt dit nummer aandacht aan 
die Maartensdijkse Canon waar-
aan Liesbeth du Mee vanaf 2013 
intensief heeft gewerkt. Met die 
canon heeft ze een indrukwek-
kend stuk Maartensdijkse ge-
schiedenis toegankelijk gemaakt 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de lokale geschiedenis van 
Maartensdijk.

De omslag van het laatste nummer.

Bestuurswisseling bij 
Voedselbank 

Rob Veerman gaf in maart te kennen zijn werkzaamheden als voorzitter 
van de Voedselbank te willen beëindigen. Rob heeft als voorzitter en 
ambassadeur van de Voedselbank een grote bijdrage geleverd aan de 
professionalisering en de financiële gezondheid van onze organisatie. 
De Voedselbank is en blijft hem daarvoor zeer erkentelijk. Rob blijft 
nog wel als chauffeur voor de Voedselbank actief.

De Voedselbank zag zich daarmee voor de opdracht geplaatst een goede 
opvolger te vinden en prijst zich gelukkig daarin te zijn geslaagd: ‘Jo-
landa van Hulst-Mazirel, oud-wethouder van onze gemeente, zal vanaf 
heden het voorzitterschap op zich nemen. De Voedselbank verwelkomt 
haar en vertrouwen op een plezierige samenwerking’. Jolanda van 
Hulst-Mazirel: ‘Mooi om voorzitter te worden van de Voedselbank en 
trots om het goede werk van Rob Veerman verder uit te bouwen. Ik kan 
niet wachten om mijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten voor de 
Voedselbank. Ik wil het graag op me nemen om meer vrienden van de 
voedselbank te vinden, die met een kleine bijdrage ons ondersteunen 
en achter ons staan, natuurlijk naast onze leveranciers, sponsoren en 
vrijwilligers’.

(André Schellart)

Jolanda is de nieuwe voorzitter van de Voedselbank. [foto Guus Geebel] 
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Kipdijsaté

Nieuw! huisgemaakte 
smokey burger  

Filetlapjes
Gemarineerd of naturel

Gemarineerde biefstuk   

Livar speklappen
Gemarineerd of gekruid 

500
GRAM 5.98

500
GRAM 8.98

5
STUKS 6.-

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Ei-bieslook salade
Filet americain

Gegrilde fricandeau
Gerookte achterham
Gebraden rosbief

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

VERSGEBRANDE HUISMIX 250
GRAM 4.98

100
GRAM 2.25MARCONA AMANDELEN 

met zeezout

Noten & pinda's

1
KILO 7.98

SHOARMA

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 mei
t/m woensdag  mei

Er is weer graskaas! 500
GRAM 4.98

BOEREN 
‘’CUM LAUDE’’

500
GRAM 6.98 2

STUKS 7.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

500
GRAM 6.98

DEENSE BRODEN

500
GRAM 7.49

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

Lekker en makkelijk voor het weekend!

VLEESWAREN TRIO

SPECIAAL VOOR HET HEMELVAART WEEKEND!

BBQ specialiteiten

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERSE HOLLANDSE

Pluksla
ZAK 150 GRAM 

1.69

MOOIE, GROTE, HOLLANDSE

Komkommers
2 VOOR 

0.99

DE MOOISTE

Aardbeien
2 X 500 GRAM 

4.99

Geldig op maandag 22/5, dinsdag 23/5 en woensdag 24/5

VERS GESNEDEN

Andijvie
FIJN/GROF

400 GRAM

1.25

Elstar Handappels
1,5 KILO

1.99

Asperge-Lasagne
MET BEENHAM OF ZALM

100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Pasta
MET KIP EN ASPERGES

100 GRAM

1.25

Babi-pangang
MET NASI OF BAMI

100 GRAM

0.99

Spaghetti
MET SCAMPI'S, RUCOLA
EN TOMAAT

PER PORTIE

5.95

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

DE ALLER ALLER MOOISTE AA ASPERGES
GRATIS GESCHILD

500 GRAM

3.95



Fairtradepakket 
voor Voedselbank

De Voedselbank De Bilt hield afgelopen zaterdag open huis. Tal van 
bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om uitleg te krij-
gen over de manier waarop de Voedselbank mensen ondersteunt, 
die door omstandigheden te weinig overhouden om zelf voldoende 
voedsel en kleding te kopen.                                  (Henk Zandvliet)

Ter gelegenheid van de landelijke Fairtrade week kwam Jenneke Zaal 
van de Wereldwinkel op bezoek om een pakket van eerlijke producten te 
overhandigen aan de voorzitter van de Voedselbank Jolanda van Hulst.
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Zingen voor de Vierstee groot succes
Wie afgelopen zaterdagavond moest kiezen tussen het Eurovisie Songfestival en de 

meezingavond in de Vierstee had het natuurlijk makkelijk: die koos dan met gemak voor een 
van de parels van onze gemeente, de altijd gezellige Vierstee, waar in een afgeladen

zaal alweer de tweede Maartensdijkse meezingavond werd georganiseerd.

Initiator Edwin Plug vertelt: ‘We 
houden bewust de entreeprijs zo 
laag mogelijk om zoveel moge-
lijk mensen de kans te geven om 
te komen: de entreeprijs mag geen 
belemmering zijn en iedereen, echt 
iedereen, werkt belangeloos mee... 
Anders kom je financieel niet rond. 
We hebben een fantastische avond 
gehad!’

‘Aan het eind van de avond heb-
ben we de financiële barometer van 
Actie Vierstee 2.0 naar een nieuwe 
tussenstand van € 82.500 mogen 
zetten,’ vervolgt Plug. ‘Ben ik trots 
op! Dat geld (en we hopen dat er 
nog een beetje extra komt) gaat 
besteed worden aan o.a. een vaste 
licht- en geluids-set en een flexi-

bel podium voor in de toneelzaal, 
nieuwe stoelen, een nieuwe lees/
stamtafel, geluidssets voor in de 
sporthal en sportzaal, extra zaken in 
de kleedkamers en de keuken. En, 
o ja: nieuwe gordijnen! Die zitten 
niet in het renovatiebudget. Al met 
al dus een hele waslijst aan dingen 
die door de stichting Vierstee 2.0 
gerealiseerd gaan worden!’

Het programma was geheel ge-
vuld met dorpsgenoten die er, net 
als vorig jaar weer een gezellig 
geheel van maakten. Nadat AZM 
en het Indisch koor Jagu Jiwa het 
bal geopend hadden overhandigde 
wethouder Bakker symbolisch de 
sleutel van de nieuwe Vierstee in 
wording aan bouwbedrijf Vaessens, 

dat de komende renovatie gaat uit-
voeren. 

Na het prachtige optreden van An-
neke Iseger konden natuurlijk ook 
de smartlappen van Sterk Spul 
niet uitblijven. Daarna werd, on-
der goedkeurend oog van cultuur-
wethouder Mieras, in gedachten 
wellicht al bij zijn 10 km in de 
ALS-loop van de dag daarna, het 
programma afgemaakt met Sparks 
of Joy, een spetterend optreden van 
de gezusters Geurtsen,  Sojater en 
natuurlijk Kunst en Genoegen, 
wiens vertolking van We are the 
Champions voor de Vierstee hope-
lijk van profetische waarde zal blij-
ken te zijn!

(Peter Schlamilch)

Aan een Mee-zing-avond in Maartensdijk neemt voor een goed gevulde zaal natuurlijk ook het Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk deel. [foto Henk van de Bunt]

Klassiek pianorecital 
in Schutsmantel

‘De Kunst? Wat ik zonder haar zou zijn? Geen idee, maar ik huiver 
bij de gedachte als ik zie hoe honderden en duizenden mensen het 
er zonder haar vanaf brengen!’

Ware woorden, zeker in de huidige tijd, die af en toe welhaast geheel in 
het teken van het materialisme lijkt te staan. Woorden gesproken door 
de componist Ludwig van Beethoven, de gigant uit Bonn waarvan de 
getalenteerde pianist Erwin Rommert Weersta afgelopen zondagmid-
dag de Afscheidssonate op. 81a (Les Adieux) speelde.

Daarnaast bracht hij enkele klassieke pianowerken van Mozart, Schu-
bert, Brahms en Muller ten geho-
re op de helaas niet geheel zuiver 
gestemde vleugel van verzor-
gingshuis De Schutsmantel. De 
pianist verhelderde de muzikale 
structuur met leuke aankondigin-
gen en uitleg.

Rommert Weersta beschikt niet 
alleen over een elegant toucher 
maar daarnaast over een indruk-
wekkende techniek die echter 
soms nog wat explosiever en re-
torischer ingezet mocht worden. 
Drie welhaast poëtisch voorge-
dragen walsen van Chopin com-
pleteerden deze muziekmiddag 
met niveau, waarvan het ruim 
aanwezige publiek zichtbaar ge-
noot.               (Peter Schlamilch) 

Reinaerde maakt zonnepark klaar 
Een klusteam van Reinaerde trok dinsdag 9 mei naar het zonnepark bij de rioolwaterzuivering 

van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in De Bilt. Vorig jaar september werd 
daar het zonnepark officieel geopend en na de wintermaanden waren de z

onnepanelen toe aan een voorjaarsschoonmaak. 

Het klusteam van Reinaerde maak-
te bijna 500 zonnepanelen schoon 
voor de zomerzon. Dit alles onder 
toeziend oog van Maarten Stren-
gers, directeur van Greenlink. ‘Wat 
een leuke dag was dit met het Rei-
naerde klusteam. Hier krijgen wij 
ook energie van’, aldus Maarten 
Strengers. Naast een zinvolle acti-
viteit was het vooral ook een leuke 
activiteit door het grote enthousi-
asme van het Reinaerdeteam. Deze 
zogenaamde match kwam afgelo-
pen november tot stand tijdens het 
eerste Maatschappelijk Diner dat 
Samen voor De Bilt organiseerde
. (Joanne Penning)

Geslaagde benefiet 
Zo’n 40 mensen namen afgelopen zaterdag deel aan een benefietdiner 
om geld in te zamelen voor het bestrijden van de hongersnood in een 
deel van Afrika. De Bilthovense Mulki Abukar, zelf afkomstig uit So-
malië, had hiertoe samen met enkele familieleden het initiatief genomen. 

Wijkvereniging WVT stelde haar ruimte beschikbaar en tal van bedrij-
ven kwamen over de brug met ingrediënten voor de Somalische maal-
tijd en met prijzen voor een grote verloting. Behalve van het heerlijke 
eten kon men genieten van een Afrikaanse modeshow en aan het eind 
mondde de avond uit in een gezellig dansfestijn. De opbrengst van de 
benefietavond gaat naar giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties.  

(Henk Zandvliet)

Het weer speelde die dag goed mee zodat in de lunchpauze een 
gezamenlijke picknick kon worden gehouden tussen de zonnepanelen. 
(foto Greenlink)

Het was Moederdag en op zulke dagen
hopen kinderen dat zij zullen slagen
met een passend cadeau
en mooie bloemen of zo
het moederhart te kunnen behagen

Guus Geebel Limerick
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Hondentrimsalon 
Baas

Geopend
maandag t/m vrijdag 
08.00 tot 18.00 uur

Voor meer informatie of
voor het maken van een afspraak:
06-19576139 | hondentrimsalonbaas@hotmail.com
Achterweteringseweg 65,
3738 MB  Maartensdijk

10% korting
bij uw eerste bezoek 

aan de trimsalonOOG 
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)

Ik word beroerd 
van dat 

internet..
Hoe kan ik ooit  

kiezen?

Gewoon naar 
Vink 

Witgoed

zoveeeeel
koelkasten!!!

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor goede voorlichting,

correcte afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Waar 
krijgt u

écht advies?

Kopen op internet? We willen weer
advies en graag zien wat we kopen!

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Veel belangstelling voor 
beroepenmarkt

door Henk van de Bunt

Woensdagavond 10 mei konden scholieren van diverse middelbare scholen 
uit de gemeente De Bilt de beroepenmarkt bezoeken. De beroepenmarkt 
werd van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis te Bilthoven gehouden.

Op een laagdrempelige manier kon 
men kennis maken met diverse be-
roepen en praten met mensen, die dat 
beroep zelf uitoefenen in de gemeente 
De Bilt en directe omgeving. Mensen 
die werkzaam zijn in gezondheid en 
milieu, veiligheid, horeca, sport, kunst 
en theater, tuinbouw of in de financiële 
sector. In bepaalde gevallen konden er 
ook afspraken worden gemaakt voor 
een extra gesprek of een bezoek bij het 
bedrijf. 

De beroepenmarkt was bedoeld voor 
leerlingen en werkers van mavo-3, 
havo-4, vwo-5 van Oranje-Nassau 
School, De Werkplaats en Het Nieuwe 
Lyceum. Ouders waren soms ook mee-
gekomen. De beroepenmarkt werd ge-
organiseerd door de gemeente, de mid-

delbare scholen en de Soroptimistclub 
De Bilt-Bilthoven. Er waren zo'n 70 
beroepsvoorlichters bereid gevonden 
belangeloos hieraan mee te werken. 
Wethouder onderwijs Madeleine Bak-
ker-Smit opende de bijeenkomst:

‘De gemeente De Bilt is een prachtige 
gemeente met hoogwaardige facilitei-
ten, waaronder de 3 middelbare scho-
len waarop jullie, de leerlingen, zitten. 
De keuze uit vervolgopleidingen en 
beroepen is heel groot. Dat blijkt alleen 
al uit alle beroepen die hier vanavond 
bij elkaar zijn. Op deze beroepenmarkt 
kun je vroegtijdig onderzoeken zonder 
dat je binnenkort een keuze hoeft te 
maken. Ontdek daarom met open vi-
zier wat bij je past en waarvoor je pas-
sie hebt’. 

De eerste beroepenmarkt in het gemeentehuis wordt druk bezocht.

BBQ TIME! DAAROM...
TURKS BREEKBROOD

€ 2,25

SLAGROOM
TRACTEERTAARTJE

met heerlijke
Hollandse aardbeien

€ 8,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Wijnproeverij bij je thuis? 
Mail naar info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

Zoveel te doen op zaterdag 13 mei
Topdrukte dit weekeinde in deze gemeente. Er waren tal van activiteiten; teveel om ze allemaal 

met een bezoek te vereren. Van een aantal wordt wat uitgebreider verslag gedaan;
een ander aantal kreeg alleen een fotograaf op bezoek 

De 45ste Nationale Molendag 
vormde een uitgelezen kans om 
een molen van binnen te bekijken. 
Ruim 900 molens door het hele 
land draaiden en maalden en het 
merendeel van deze molens zetten 
de deuren open.

De jaarlijkse Tuinmarkt in Groenekan 
aan de Groenekanseweg 60; had 
weer een gevarieerd aanbod: naast 
planten, struikjes, stekken, struikjes 
en verse boeketten waren er ook 
boeken, brocante, honing, porselein, 
sieraden, woon- en tuindecoraties, 
Vietnamees serviesgoed en speciale 
Moederdagcadeautjes. 

Een deel van de opbrengst gaat naar 
Razem (uitwisseling Miescisko-
Polen en gemeente De Bilt). Razem 
was ook met een eigen stand op de 
Tuinmarkt aanwezig. 

Opendag Voedselbank

De Voedselbank De Bilt hield een open dag in haar pand aan de Mo-
lenkamp 48 in De Bilt. Iedereen die met eigen ogen wilde zien hoe de 
Voedselbank werkt was van harte welkom tussen 11.00 en 13.00 uur. 
Bezoekers werden ontvangen door de vrijwilligers van Voedselbank 
De Bilt. Voor toegang tot deze open dag werd bezoekers gevraagd een 
symbolische bijdrage te leveren in de vorm van een houdbaar product. 
Maar ook andere levensmiddelen die wellicht ongebruikt in de kast lig-
gen, waren een welkome bijdrage. [foto Reyn Schuurman]

Moederdagkus

Kinderen tot 12 jaar konden in de Moederdagshop in het vernieuwde 
Kronkelstraatje in De Kwinkelier in Bilthoven hun zoen in laten pak-
ken. Ook maakte men dan kans op een van de Moederdagcadeaus uit 
de winkels in het Bilhovense winkelcentrum. De Kwinkelier hielp zo 
kinderen die niet weten wat hun moeder te geven of die te weinig geld 
hebben voor een mooi cadeau. Er waren 60 kinderen, die allemaal met 
lippenstift een kusafdruk op een kaartje hadden gemaakt en dat in lie-
ten pakken voor mamma. Daarnaast mochten de kinderen een lootje 
trekken voor een leuk prijsje voor mamma. [foto Reyn Schuurman]

Is uitgegroeid tot een internationaal 
kunstenfestival en laat alle vormen 
van kunst zien. Op de mooie buiten-
locatie Fort Ruigenhoek (Groene-
kan) zijn naast beeldende kunst ook 
voorstellingen te zien. Het Fort Rui-
genhoek ligt op een afgesloten eiland 
met oude bomen, sluiproutes, heuvel 
en wandelpaden met spannende bun-
kers en avontuurlijke buitenruimtes, 
expositieruimtes, een podium en eet-
café. Een fantastische plek om naar 
toe te gaan met (én zonder) kinderen. 
Het fort aan de Ruigenhoeksedijk 
125 in Groenekan is van 2 april tot 
en met 28 mei in het weekeinde open 
van 11.00 tot 18.00 uur. Reserveer via 
info@tweetakt.nl. [foto Reyn Schuurman]

Vanuit het College van B en W 
waren de wethouders Ebbe Rost 
van Tonningen, Hans Mieras en 
Madeleine Bakker-Smit aanwezig. 

Ebbe Rost van Tonningen versterkte 
de begeleiding van het optreden va 
Sterk Spul, door zijn accordeon ter 
hand te nemen.

[foto Walter Eijnhoven]

De Lentemarkt

In Maartensdijk was dit jaar op zaterdag 13 mei van 10.00 tot 15.30 uur. 
Het was een leuke markt met veel kraampjes, waar allerlei mooie producten 
werden aangeboden, alles in landelijke sfeer. Voor de kinderen was er 
een springkussen, de boer vertelde over de dieren, er werden schapen 
geschoren en er waren tal van andere leuke kinderactiviteiten. [HvdB]

Festival Tweetakt 

Vierstee

Tuinmarkt

Bij de molen De Kraai in Westbroek 
was het op het moment dat fotograaf 
Reyn Schuurman zich meldde 
even rustig. Zaterdag 6 mei is de 
Adullam-winkel in Westbroek in 
deze molen officieel geopend. Het 
was toen een gezellig samenzijn, 
met veel belangstelling en prachtig 
weer. De winkel is geopend elke 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en 
er wordt o.a. bakmeel, cadeauartikelen, fotokaarten, rollen snoep, speelgoed, kaarten, potgrond en ijs verkocht. 
Ook is er koffie of thee verkrijgbaar met wat lekkers. De molenaar is aanwezig en wil het publiek graag 
rondleiden door de molen. In de Adullam-winkel kan ook oud frituurvet in goede verpakking worden ingeleverd.
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Voordeel

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

169

299

399

2e
 halve

prijs

Oerbrood

vers uit
eigen oven
origine, tarwe
of volkoren
per stuk

Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 mei 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
kipdrumsticks

per kilo

Asperges

zak 500 gram

Amstel bier

2 kratten
van

€26,50
voor

€19,88
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ACTIE
vAn 17 T/m 

23 mEI

Hortensia

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

7,95   
per stuk

Volg ons op:

Diverse kleuren
Potmaat 23

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   9 15-03-17   23:05
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Zevende editie Eet mee! In je buurt
De gewone dagelijkse groet is een gemakkelijke eerste aanzet voor contact. Samen eten is 

vervolgens de ideale manier om elkaar beter te leren kennen. Stichting Eet mee! biedt voor het 
zevende achtereenvolgende jaar deze mogelijkheid tijdens het evenement Eet mee! In je buurt. 

Hierbij kun je als inwoner van de Bilt of als Biltse organisatie in de week van 12 tot en met 18 juni 
zélf buurt- of plaatsgenoten uitnodigen voor een praatje tijdens

een hapje en drankje, een taartje, lunch of etentje.

Doe mee met Eet mee! In je buurt 
en nodig iemand uit bij jou thuis of 
op een andere leuke plek. Je kunt 
er ook voor kiezen om het niet in 
je eentje te doen, maar samen met 
bijvoorbeeld vrienden of buren. 
Je kunt samen een etentje organi-
seren of je gasten zelf iets lekkers 
laten meenemen. Voor bedrijven en 
maatschappelijke organisaties is dit 
een originele manier om klanten, 
relaties, buren of collega’s bijeen te 
brengen en uit te nodigen voor bij-
voorbeeld een vrijdagmiddagborrel 
of een lunch. Op eetmee.nl kun je 
gratis kaarten aanvragen waarmee 
je je gasten kunt uitnodigen. Als 
organisatie is het mogelijk om te-
gen kostenvergoeding aangepaste 
kaarten aan te vragen, waarbij de 
informatie wordt voorgedrukt en 
een logo geplaatst.

Verbinding en zorgzaamheid
Dit is het zevende jaar dat Eet mee! 
In je buurt plaatsvindt. Ieder jaar 
schuiven buurtbewoners bij elkaar 
thuis aan om gezellig te tafelen en 
elkaar wat beter te leren kennen. 

Ook verschillende organisaties 
doen ieder jaar weer mee. Vorig 
jaar organiseerden leerlingen uit 
VMBO 3 van de Werkplaats een 
high tea voor mensen uit de wijk. 
Winkeliersvereniging Planetenbaan 
verzorgde een lunch voor klanten. 
Stichting Eet mee! sluit met Eet 
mee! In je buurt aan bij Hallo Buur. 
Dit is een initiatief van Platform 

Respectvol Samenleven De Bilt dat 
inwoners van de gemeente wil sti-
muleren om samen met je buurt- of 
plaatsgenoten iets te ondernemen, 
vanuit het idee dat verbinding en 
zorgzaamheid voortkomen uit con-
tact.                   (Frank Jansen)

Leer je plaatsgenoten beter kennen 
door samen te eten. (foto Inge Pont)

Vernissage in galerie Mi
Afgelopen zaterdag vond in galerie Mi aan de Beethovenlaan in 
Bilthoven, de vernissage plaats van de expositie van vijf kunste-
naars die met hun eigen stijl elk hun persoonlijke verhaal vertelden.

De fraaie schilderijen van Angelique Mathijssen verbeelden de relatie 
tussen mens en dier, de prachtige, felrealistische doeken van Heidi van 
Faber zijn vrijwel niet van foto’s te onderscheiden en de kleine kera-
mieken van Marije Lameijer vallen op door heldere kleuren en fijne 
vormen. Van Leo Gerritsen zijn ruimtelijke objecten uit zgn. Corten-
staal te bewonderen. De schitterende bronzen beelden van Yvon van 
Wordragen vormen zonder twijfel het hoogtepunt van deze expositie, 
waarvan de dansende vrouw in cirkel de absolute blikvanger is: een 
sierlijke vrouwengestalte gevangen in een sterk contrasterende, ro-
buuste ring.!

Zeker niet onvermeld mogen trouwens de prachtige werken van gast-
vrouwe Mirande Waterlaat blijven, wier schilderijen getuigen van in-
tens en indringend kleurgebruik. Nog te zien tot 24 juni waarna direct 
de volgende expositie zal worden geopend.            (Peter Schlamilch) 

Vier kunstenaars rondom Mirande Waterlaat.

Verbouwing Bibliotheek Maartensdijk
Bibliotheek Idea Maartensdijk 
wordt vanaf 24 mei verbouwd. 
Deze verbouwing is onderdeel 
van de grondige renovatie van de 
Vierstee. De renovatie van de Vier-
stee wordt in de zomer uitgevoerd, 
omdat dit de rustigste periode is. 
Tussen 24 mei en 4 september is 
Bibliotheek Maartensdijk gesloten. 
Gedurende de sluitingsperiode zijn 
de bibliotheekklanten van harte 
welkom in andere vestigingen zoals 
die van Bilthoven. Op 4 september 
opent de verbouwde Bibliotheek in 
Maartensdijk haar deuren.

Klanten kunnen de materialen in 
huis houden zolang de bibliotheek 

gesloten is. De bibliotheek ver-
lengt de uitleentermijn van materi-
alen tot 15 september. Voor vragen 
over de Bibliotheek kunnen klan-
ten mailen naar maartensdijk@
ideacultuur.nl

Bilthoven
Vanaf de maand juni kunnen klan-
ten eens in de maand op vrijdag met 
de Plusbus naar Bibliotheek Idea in 
Bilthoven. De kosten zijn 3,50 per 
rit. De bus vertrekt om 9.00 uur 
en komt tussen 11.00 en 12.00 uur 
weer terug. De bus rijdt op vrijdag 
omdat het dan ook markt is in Bilt-
hoven. Vervoer naar de bibliotheek 
in Bilthoven is aan te vragen via de 

Plusbus op werkdagen tussen 9.00 
en 12.00 uur via tel. 0346 214195. 

Verkoop
Woensdagmiddag 24 mei is de laat-
ste dag, dat bij Bibliotheek Idea 
Maartensdijk de verkoop van afge-
schreven boeken plaatsvindt. Ieder-
een kan binnen de openingstijden 
een keuze komen maken uit het rui-
me aanbod aan boeken. De boeken 
gaan voor een leuk prijsje de deur 
uit. Zie bibliotheek.ideacultuur.nl 
voor openingstijden. Op de website 
www.ideacultuur.nl worden foto’s 
vertoond van de verbouwing, zodat 
belangstellenden de vorderingen 
kunnen volgen. 

Keramiek kijken

Op zaterdag 20 en zondag 21 mei zullen Els Fransoo, Karin de Haas, 
Anne-Kim Copijn, Sandra Nikkessen, Andrea van der Meer, Marijke 
Levens en Ingrid Arnoldy hun nieuwe keramisch werk tentoonstellen. 
Op beide dagen is het werk van 12.00 tot 17.00 uur te bewonderen in 
de pottenbakkerij op de Groenekanseweg 15 in Groenekan. Al het werk 
is ambachtelijk op de draaischijf vervaardigd en voorzien van mooie 
glazuren. Iedereen is van harte welkom.

Kunstkring BeeKk in de Traverse
Eenmaal per jaar houdt Kunstkring BeeKk een expositie in de Traverse van het gemeentehuis. 
Dit jaar een expositie met een grote diversiteit aan technieken en stijlen. De expositie loopt tot 

woensdag 28 juni. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Vrijdag 12 mei werd de expositie 
geopend in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis. Spreker was beel-
dend kunstenaar Marieke Frequin 
en gastheer was beeldend kunste-
naar Kees van Gogh (ook lid van 
Kunstkring BeeKk). De muzikale 
omlijsting verzorgde het saxofoon-
kwartet Take Four onder leiding 
van Ankie de Niet. 

De expositie bevat werken van 
de BeeKk leden Lizette Bazuin 
(schilderijen), Anne-Claire Ben-
them-Alta (aquarellen), Els Bonten 
(fotografie), Claire van Lierop (fo-
tografie), Jos Krikke (schilderijen), 
Inge van Elst-Moonen (aquarellen), 
Mária Berns (schilderijen en objec-
ten), José Delfosse (beeldhouwen)
en Margreet de Vries met keramiek.

Direct na de opening was het al volop genieten in de Traverse. 
foto Reyn Schuurman]
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Volop actie in het Nationaal Militair Museum
In het Nationaal Militair Museum (NMM) komen verleden, heden en toekomst van 

de Nederlandse Krijgsmacht tot leven. Er is veel te beleven en volop actie. Zoals zelf rijden 
in een tank. En wat dacht je van het paardenspektakel in augustus. Noteer vast in je agenda!

Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1 - 3768 MX Soest
www.nmm.nl
Nu ook bereikbaar per bus (stopt voor de deur). 

Zelf rijden of meerijden? 
Niet alleen binnen is er van alles te
doen, ook buiten is er volop actie.
Word tankcommandant van je
eigen mini-tank of pak de storm-
baan mee. Laat je je liever rijden?
Scheur dan mee in een pantser-
voertuig door de Arena. Houd je
wel goed vast! Binnen kijk je je
ogen uit naar al die tanks en vlieg-
tuigen. En in Xplore bestuur je

zelf een tank, rijd je op een paard 
of leer je het NATO-alfabet! Lima
Echo Uniform Kilo toch? Kijk voor
alles wat er te doen is op de website
www.nmm.nl.

Genghis Khan verovert het NMM
De tentoonstelling ‘Genghis Khan,
wereldveroveraar te paard’ is voor
het eerst in Europa te zien. Het
NMM heeft de primeur.  Een 

bezoek aan de tentoonstelling is
een meeslepende reis door de step-
pen, woestijnen en paleizen van
het Mongoolse Rijk, een van de
grootste rijken in de geschiedenis.
Voor de kleine museumbezoeker is
er het boekje ‘Khan voor kids’. 
Met dit boekje gaan zij zelf op
avontuur door de tentoonstelling. 
De tentoonstelling is te zien t/m 27
augustus 2017.

Groot paardenspektakel
Op 19 en 20 augustus is er een groot
paardenspektakel bij het NMM. Noteer
vast in je agenda en houd de website
in de gaten. Dit wil je niet missen!

Meindl 
wintervachtboots

20%

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht) 
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

8,9
404 recensies

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst. 
Gratis 3D Voetenscan

Smal tot extra breed:
maat 36 - 49

Al vijf jaar op 1*
*bron: ‘allebedrijvenin’

korting

Waar anderen opgeven, stap jij lekker door!

+ stimuleert een natuurlijke houding van je lichaam

+ je bent minder snel moe, je blijft langer fi t

+ geeft je energie in elke stap

DUREA DAG 
VRIJDAG 19 MEI 2017
10:00 - 16:00 UUR

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GEVULDE BAVETTE ROLLADE

Met o.a. rauwe ham, bladspinazie, kruiden en 

zeezout/pepermarinade; ca. 25 min.op 150°C
100 gram 3,65

LAMSBRAAD STUKJES

Hollands lamsvlees met een dun laagje vet, takje 

basilicum erop; ca. 25-30 min. op 150°C
100 gram 2,98

PROCUREURSTUK

Voor in de oven of op de BBQ, voor o.a. pulled porc, 

zalig voor uw saté, u mag het zeggen!!
100 gram 1,15

VERSE WORST

Uit eigen worstmakerij, lekker vers en helemaal 

glutenvrij, mild gekruid, zachtjes kort braden
100 gram 0,89

AMBACHTELIJKE BEENHAM

Pure Ambacht, licht gezouten; topper voor bij de 

asperges, op een stokbroodje of de boterham
100 gram 2,25

GORDON SUISSE

Mals filetlapje gevuld met ham en kaas, gepaneerd, 

zachtjes braden in ruim boter; ca. 10 minuten
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 15 mei t/m zaterdag 20 mei. Zetfouten voorbehouden.

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

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

19 - 21 mei Italië evenement, Kasteel De haar

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!
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Pleidooi voor openstelling
winkels op zondag 

door Henk van de Bunt

Als het aan de ondernemers in De Bilt en Bilthoven ligt, kunnen alle winkels in in ieder geval De 
Bilt en Bilthoven elke zondag open. Gert Smit, eigenaar van de Plusmarkt in Bilthoven pleitte 
hier donderdagavond 11 mei tijdens de vergadering van de raadscommissie Burger & Bestuur 

voor. Daar werd de evaluatie van de proef voor de zondagopenstelling besproken.

Bij besluit van 21 april 2016 heeft 
de gemeenteraad van De Bilt inge-
stemd met een pilot voor koopzon-
dagen. Met de pilot werd alle win-
kels in de gemeente gedurende een 
half jaar de mogelijkheid geboden 
op zondag tussen 12.00 en 18.00 
uur open te zijn. Onderdeel van 
het raadsbesluit was een monito-
ring van de pilot. De gemeenteraad 
wordt in de vergadering van don-
derdag 18 mei voorgesteld op basis 
van het rapport ‘Monitoring pilot 
zondagsopenstelling Gemeente De 
Bilt’ een nader standpunt te bepalen 
over de zondag-openstelling van 
winkels

Enquêtes
In totaal zijn er 4.000 uitnodigingen 
voor inwonersenquêtes verstuurd. 
Hiervan zijn voor de nulmeting 
1.272 valide enquêtes retour geko-
men (31,8%) en voor de eindmeting 
782 valide enquêtes (19,6%). Dit is 

volgens de onderzoekers voldoende 
response voor een statistisch hoge 
betrouwbaarheid van de resultaten. 
Voor omwonenden zijn in totaal 
1.443 uitnodigingen verstuurd. 
Hiervan zijn voor de nulmeting 314 
valide enquêtes retour gekomen 
(21,8%) en voor de eindmeting 286 
valide enquêtes (19,8%). Ook dat is 
voldoende response voor statistisch 
betrouwbare resultaten. In totaal 
zijn 244 winkels en leegstaande 
winkelpanden aangeschreven. Dit 
heeft voor de nulmeting 72 valide 
enquêtes (29,5%) en voor de eind-
meting 45 valide enquêtes (18,4%) 
opgeleverd. Dit is een vergelijkbare 
respons als bij inwoners en omwo-
nenden. Door de kleinere groep 
hebben individuele reacties een 
grotere invloed op de uitkomsten. 
Hier moet men zich volgens het 
onderzoeksbureau zich van bewust 
zijn bij het interpreteren van de re-
sultaten.

Ondernemers
Gert Smit sprak namens een zeer 
groot aantal ondernemers in beide 
kernen: ‘Die zien de zondagopen-
stelling allemaal zitten omdat het 
niet alleen meer omzet, maar ook 
meer werkgelegenheid oplevert’. 
Smit heeft becijferd, dat hij niet al-
leen tien procent van de weekomzet 
op zondag haalt, maar dat hij ook 
klanten die anders naar Den Dolder 
of Utrecht waren gegaan weer terug 
heeft gekregen. VVD en D66 had-
den het voorstel ingediend voor de 
proef. D66 en VVD stellen dat het 
niet aan de gemeente is om te bepa-
len wanneer een ondernemer mag 
ondernemen. Voorwaarden voor 
een openstelling op zondag waren 
onder meer dat er werkgelegenheid 
moest worden gecreëerd voor men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt. Dat is volgens Gert Smit van 
de Plusmarkt voor hem en de Albert 
Heijn in ieder geval gelukt: ‘Ik heb 

negen procent Wajongers in dienst 
en de Albert Heijn in De Bilt vier 
procent’. 

Supermarkten
Op twee zondagen (november 2016 
en februari 2017) heeft door middel 
van een observatie ter plaatse een 
telling plaatsgevonden van winkels 
die op dat moment open waren. 
Dit levert een zuiver beeld op van 
de mate waarin ondernemers ge-
bruik maken van de mogelijkheid 
tot zondagopening. Van de 12 su-
permarkten in de gemeente zijn er 
gedurende de gehele pilot 7 op zon-
dag open geweest. Indien aanwezig 
waren ook de bijbehorende slijters 
op zondag geopend. Behalve super-
markten zijn er 14 à 16 winkels die 
op de twee observatiedagen open 
zijn geweest. Het betreft hier voor-
namelijk winkels die net als super-
markten frequent worden bezocht 
en enkele doelgericht bezochte 
winkels. Ongeveer de helft van de 
winkels die tijdens de observatie 
geopend waren betreft winkels in 
het centrum van De Bilt of Biltho-
ven. De overige geopende winkels 
lagen niet in een winkelcentrum.

Genuanceerd
In de kernen Groenekan, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek is de mening over 
de zondagopenstelling veel genu-
anceerder. Zeker ook in de kern 
Maartensdijk waar het aantal te-
genstanders tijdens de proef al-
leen maar groeide. Gert Smit: ‘Ik 
respecteer de overtuiging van de 
mensen in Groenekan, Maartens-
dijk en Westbroek, maar we kun-
nen er niet omheen, dat dit op het 
totaal een kleine minderheid is. 
Die mensen kunnen niet van de 
gemeenteraad vragen om de ge-
hele gemeente aan de ketting te 
leggen’. 

Weglekken
Er werd nog gevraagd of bekend 
is hoeveel klanten minder er nu 
‘weglekken’ naar de buurgemeen-
ten. Gedoeld werd daarbij bijvoor-
beeld op de Albert Heijn in Den 
Dolder die een regiofunctie ver-
vult. Volgens Gert Smit van Plus-
markt komt vijf procent van de ex-
tra omzet regelrecht uit klanten die 
niet meer buiten de gemeente De 
Bilt boodschappen zijn gaan doen.

Beeld van zondag 14 mei om 13.15 uur in Bilthoven.

Open dag Verhaeg Tandartsen
druk bezocht

door Walter Eijndhoven

Alweer 5 maanden zit Verhaeg Tandartsen in het pand aan de Tolakkerweg 157a in 
Maartensdijk. Na de overname van de vorige tandartspraktijk en het in een

geheel nieuw jasje steken van het pand, werd het tijd voor een Open Dag.
Afgelopen zaterdag 13 mei was het dan zover.

Gelijk aan het begin van de Open 
dag kwamen geïnteresseerden al een 
kijkje nemen in de nieuwe praktijk, 
waar zij werden ontvangen door 
Thomas de Haan en Daniëlle Ver-
haeg, eigenaren van Verhaeg Tand-
artsen. Al bij binnenkomst is een 
bepaalde serene rust aanwezig, waar 
patiënten zich zoveel mogelijk op 
hun gemak voelen.

Nieuwste technieken
‘En dat is dan ook precies de be-
doeling. Door de algehele ‘look 
and feel’, een bepaalde geur in de 
behandelkamers en bijvoorbeeld 
overal kunst op te hangen, probe-
ren wij onze patiënten zich zo pret-
tig mogelijk te laten voelen’, vertelt 
verkeersvlieger en (mede-)eigenaar 
Thomas de Haan. Hij vervolgt: 
‘Wij streven naar de hoogst moge-
lijke kwaliteit van tandheelkunde, 

met een moderne praktijk met zes 
behandelkamers, die aan alle eisen 
van deze tijd voldoen. Om aan deze 
eisen te kunnen voldoen beschikken 
wij over het beste personeel en zet-
ten wij de nieuwste technieken in’. 
Ook mede-eigenaar en tandarts Da-
niëlle Verhaeg is in haar nopjes. ‘Als 
kind wilde ik al tandarts worden. Na 
mijn VWO en een aantal keer te zijn 
uitgeloot voor de tandartsopleiding, 
kon ik na drie jaar wachten toch aan 
mijn studie beginnen. In 2007 stu-
deerde ik af in Amsterdam’. 

Geluk
Verhaeg kwam uiteindelijk terecht 
bij Van Steendelaar Tandartsen in 
Zeist. Zij had het hier erg naar haar 
zin, leerde veel en bouwde een 
goede band op met collega’s en pa-
tiënten. Toch bleef het knagen. Zij 
wilde graag een eigen praktijk. En 

soms heb je net dat beetje geluk no-
dig. ‘En dat geluk kwam inderdaad 
op ons pad, toen wij de vorige tand-
artspraktijk in Maartensdijk konden 
overnemen’, vertelt De Haan. ‘Naast 
mijn baan als verkeersvlieger bij 
Transavia, heb ik in de avonduren 
een studie bedrijfskunde gedaan 
bij Nijenrode in Breukelen. Tijdens 
deze opleiding heb ik veel geleerd 
over ondernemerschap, accounting 
and finance en marketing. En wat is 
dan mooier als je, met je partner, de 
kans krijgt een eigen tandartsprak-
tijk te openen?’ 

Tijdens de Open Dag kwamen veel 
belangstellenden langs, niet alleen 
uit Maartensdijk, Hollandsche Ra-
ding of Hilversum, maar ook ex-
patiënten van Daniëlle Verhaeg, die 
haar zijn nagereisd en nu patiënt zijn 
in haar praktijk. Dat zegt voldoende.

Het team van Verhaeg Tandartsen heet iedereen van harte welkom.

Lukkie Duck Race
van start

Op Koningsdag heeft wethouder Madeleine Bakker het officiële 
startschot gegeven voor de Lukkie Duck Race. Zij deed dat tijdens

de feestelijkheden in Maartensdijk en in Bilthoven.

Direct daarna begon de verkoop van de loten aan het enthousiaste publiek 
op het SVM-sportterrein in Maartensdijk. Zaterdag 6 mei waren de Lions 
te vinden op het Maertensplein en op de Julianalaan in Bilthoven om het 
evenement te promoten. Reeds 2000 loten met badeenden vonden hun weg 
naar toekomstige winnaars van de Lukkie Duck Race. De Lukkie Duck 
Race is een spannend spektakel op zaterdag 1 juli waarbij 4000 race-een-
den tegen elkaar strijden om als eerste de finish van een 40 meter lang 
wedstrijdbad op het Maertensplein te passeren. In vier races kunnen de 
deelnemers mooie prijzen winnen. De Lukkie Duck Race wordt georgani-
seerd door Lions Club de Bilt-Bilthoven. De opbrengst komt ten  goede aan 
2 goede doelen: Dorpshuis en sporthal De Vierstee (2.0) in Maartensdijk 
en Fight for Sight, oogoperaties in Nepal en India. De Lukkie Duck Race 
wordt mogelijk gemaakt door de steun van een groot aantal lokale onder-
nemers. Het Lukkie Duck Promotieteam zal de komende weken actief zijn 
om zo veel mogelijk mensen een kans te geven om op 1 juli een winnaar te 
zijn. Kijk voor meer informatie op www.lukkieduckrace2017.nl

Aftrap verkoop loten voor de Lukkie Duck Race op Koningsdag.



12

WEEK 5Elke week wat aan de hand t/m dinsdag 23 mei

De IJsheiligen zijn voorbij 

“Als het regent in mei ... dan is 
april voorbij” - “vliegt er een koe 
op je af, dan is een tornado nooit 
veraf” - “valt de regen door het 
huis, dan is het op het dak niet 
pluis” ... en zo hadden Klazien 
uit Tjalk en Pelleboer vroeger een 
arsenaal aan onzinnige, maar ook 
wel leuke weerspreuken.

Wij hebben er ook een:
De IJsheiligen zijn voorbij, dus zijn 
onze klanten dolblij, want ze kun-
nen nu héééél veel planten halen 
en hoeven daar maar héééél 
weinig voor te betalen.

En nog maar een: alle aanbiedin-
gen hier aan de rechterzij, zijn 
geldig tot en met dinsdag 23 mei, 
... dus wees er als de kippen bij!!

GERANIUMS BUNGELPLANTEN
Maar dan wel van de echte, 
super Vaarderhoogt kwaliteit. 
Potmaat 10,5 cm.
Per stuk ..................

Surfi nia,Bacopa, Lobelia, 
Scaevola, Bidens, Calibrachoa 
(million bells) en nog véél
meer. Potmaat
10,5 cm. Per stuk ....

1,19

0,99

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035-6012883 • www.vaarderhoogt.nl
Hemelvaartsdag 25 mei dauwtrappen en ontbijten bij ‘t Vaarderhoogt

SIXPACK
Néé, néé, uw rekenmachine 
is niet stuk. Al rekent u het 
honderd keer uit, ál onze six-
pack’s zijn nú op z’n aller-aller 
voordeligst. Potmaat 9 cm. 
Van 3,50
nu per sixpack .....1,99

HANGEND
EN STAAND

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

10 ei eren voor 1,
00

ER  IS  WEER  GRASKAAS!

Noord-Hollandse 
Graskaas 1  kilo 8,95

Let  op!  met  Hemelvaart  op  25-05

zijn  wij  niet  aanwezig

wij  kunnen  u  kaas  gratis  vacumeren 

Begraven worden in de natuur, heeft u daar al eens over nagedacht?
Begraven worden midden in de 
vrije natuur. Het is een wens die 
steeds meer mensen hebben. Op 
de natuurbegraafplaats blijft het 
boskarakter behouden. Geen hekken, 
geen kunstmatige verlichting en 
geen graven met grafstenen. Graven 
blijven voor altijd onaangeroerd. 
Het enige dat het aangezicht van 
de begraafplaats verandert, is de 
wisseling van seizoenen.

Een bijzondere plek
Begraven worden op een plek die 
bij u past. Bijvoorbeeld onder die 
mooie oude den of juist op die lichte, 
open plek waar de zon zo mooi door 

de bomen schijnt. Op een natuur
begraafplaats komen dood en leven 
in harmonie samen. Natuurbegraaf
plaats Den en Rust in Bilthoven in 
het bos van het Utrechts Landschap 
is zo’n natuurbegraafplaats. Maar 
hoe werkt dat eigenlijk? Begraven 
worden in de natuur? En waar moet je 
allemaal rekening mee houden? Men
sen weten vaak niet eens dat je kunt 
kiezen voor een natuurbegraafplaats. 

Inspiratie en advies
Wij vertellen u graag meer over de 
mogelijkheden van natuur begraven. 
Maar ook inspireren en adviseren 
wij u graag bij uw persoonlijke uit

(advertorial)

vaartwensen. Daarom organiseren 
we de komende maanden inloop
spreekuren waarbij we al uw vragen 
rondom de uitvaart beantwoorden. 
Ook uw naasten zijn van harte wel
kom, want  door uw wensen nu al 
met hen te delen, voorkomt u dat zij 
later voor allerlei vragen komen te 
staan. Ook ontvangt u van ons een 
wensenboekje waarin u uw uitvaart
wensen zelf vast kunt leggen.
 

Marieke Norel | uitvaartverzorger

Inloopspreekuren
De inloopspreekuren vinden elke 
donderdag in mei, juni en juli plaats 
tussen 10.00 en 11.30 uur in het 
uitvaart centrum van Tap DELA aan de 
SoestdijksewegZuid 265 in Bilthoven.  
Alleen op Hemelvaartsdag, donder
dag 25 mei, is er geen spreekuur.

De inloopspreekuren zijn toeganke
lijk voor iedereen, of u nu lid bent van 
coöperatie DELA of niet. Deelname is 
gratis en vrijblijvend. Kunt u niet naar 
ons toekomen, maar zou u het wel 
fijn vinden als er iemand bij u thuis 
langskomt? Bel dan 030 210 97 65  
om een afspraak te maken.

Maertensplein
zaterdag 20 mei
10.00 - 17.00 uur

voorjaarsmarkt
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Route naar energieneutraal 
De Bilt in 2030: Wonen
Vorige maand stelde de Biltse gemeen-
teraad de ‘Routekaart Energieneutraal 
De Bilt 2030’ vast. Die routekaart geeft 
richting aan de activiteiten die ge-
meente en partners uitvoeren om in 
2030 een energieneutrale gemeente te 
zijn. Dat betekent dat wat nodig is aan 
energie, binnen de gemeentegrenzen 
duurzaam wordt opgewekt. Een van de 
uitgangspunten van de routekaart is 
besparing van energie door huishou-
dens: bewoners verbruiken samen na-
melijk de helft van alle energie in de 
gemeente De Bilt. 

Huishoudens vormen hier dus de grootste ge-
bruikersgroep van energie. Daarom geeft de 
gemeente in haar uitgangspunten prioriteit 
aan energiebesparing in bij woningeigenaren. 
Op de routekaart noemen we dit de route 
‘wonen’. Maar hoe kunt u als inwoner (wonin-
geigenaar, huurder of verhuurder) concreet 
bijdragen aan een energieneutraal De Bilt? En 
welke ondersteuning kunt u daarbij verwach-
ten?

Eigen woning
De grootste winst is bij huishoudens te beha-
len door besparing op gasverbruik en – in 
mindere mate – elektriciteitsverbruik. Aan die 
besparing kunt u als woningeigenaar of ver-
huurder bijdragen door bijvoorbeeld isolatie-
maatregelen of door gebruik te gaan maken 
van zuinige installaties. En naast besparen 
loont het bovendien om kleinschalig duurza-
me energie op te wekken voor eigen gebruik 
met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmte-
pomp. 

Verhuurders
Woningcorporatie SSW, medeondertekenaar 
van het Bilts Energie Akkoord, levert ook een 
grote bijdrage. Zo hebben de woningen aan 
de Henrica van Erpweg nu het energiezuinig-
ste label A na renovatie door de corporatie. 
Woningen aan de Samuel van Houtenweg zijn 
zelfs nul-op-de-meterwoningen (NOM-wonin-
gen) geworden: huizen die minimaal evenveel 
energie opwekken als nodig voor het huis en 
het huishouden. Met die verduurzaming gaan 
we door! 

Tips voor bewoners
Energieneutraal leven of besparen is vaak ook 
een kwestie van kennis en gedrag. Hiervoor 
werkt de gemeente samen met BENG! en an-
dere lokale partners. BENG!, de energiecoör-
peratie van en voor inwoners, geeft informa-
tie en tips over energiezuinig (ver)bouwen en 
het nemen van duurzame maatregelen. Denk 
bijvoorbeeld aan simpele maatregelen zoals 
LED-verlichting, besparing op gebruik van 
witgoed en het wassen op lagere temperatu-
ren, maar ook toepassing van warmtepompen 
en/of isolatie van uw huis. De BENG! Energie-
ambassadeurs helpen uw stroomverbruik te 
scannen en te ontdekken waar voor u bespa-
ring mogelijk is. Meer adviezen en inspiratie 
vindt u ook op de website van BENG!: 
www.beng2030.nl. 

Activiteiten
Om de energiedoelstelling in 2030 te berei-
ken, vragen we van particuliere eigenaren en 
woningcorporaties investeringen. Daarbij bie-
den we ondersteuning met al onze partners. 
Samen ontwikkelen en werken we o.a. aan de 
volgende activiteiten:

• Stimuleren energiebesparing bij particu-
liere huishoudens via diverse (wijkgerich-
te) acties i.s.m BENG!

• Stimuleren opwekking zonne-energie, 
door middel van nieuw zonneveldenbeleid

• Verduurzaming huurwoningen in samen-
werking met SSW

• Duurzaam bouwen beleid (dubo) inzetten 
om nul-op-de-meter woningen te stimule-
ren

• Werken aan verduurzaming van gemeen-
telijk vastgoed

• Levering duurzame energie aan particu-
liere huishoudens via BENG!

• Realisatie zonnepanelen en levering zon-
ne-energie via diverse projecten met o.a. 
BENG!, scholen en diverse sportverenigin-
gen.

• Belonen en etaleren succesvolle acties en 
projecten om anderen te stimuleren

Meer informatie
Weten hoeveel u op 
uw energierekening 
kunt besparen? Uw 
stroomverbruik la-
ten scannen? Of 
wilt u gaan isoleren 
of zelfs een nieuwe 
duurzame woning bou-
wen? Van groene energie 
tot en met praktische bespaartips: BENG! 
helpt u verder. Kijk verder op de website 
(www.beng2030.nl), stel uw vraag via 
info@beng2030.nl of abonneer u op de 
maandelijkse BENG!-nieuwsbrief. Ook op 
www.debilt.nl vindt u mee informatie met de 
zoekterm ‘duurzaamheid’.

GEMEENTEN IEUWS
week 20 ¾ 17 mei 2017

Werk in uitvoering 
Hieronder treft u een overzicht van nieuw 
geplande werkzaamheden. Kijk voor het 
meest actuele en volledige overzicht op 
www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Zonneplein en Plutolaan, reli-
nen een kunststof buis in het hoofdriool 
aanbrengen. De werkzaamheden vinden 
plaats van 22 tot en met 24 mei 2017. 
Bilthoven: Nachtegaallaan, rioolwerk-
zaamheden tot 19 mei 2017. 
Bilthoven: Planetenbaan, asfaltrepara-
tiewerkzaamheden aan de weg op 
23 mei 2017. 
Bilthoven: Soestdijkseweg Noord vanaf 
Gezichtslaan tot aan de Beethovenlaan, 
afsluiting voor asfaltwerkzaamheden, van 
29 mei tot en met 2 juni 2017. 

Gedurende het hele jaar worden diverse 
snoeiwerkzaamheden en reparaties aan 
het wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Kom langs op 
de Politieke Markt  
Op zaterdag 20 mei bent u van harte wel-
kom op de Politieke Markt op het gemeen-
tehuis. U kunt dan kennismaken met alle 
in de gemeente actieve politieke partijen. 
U kunt de markt bezoeken tussen 11.00 
en 15.00 uur. Om 11.15 uur opent burge-
meester Potters de markt. U treft kramen 
met raadsleden, commissieleden en an-
dere vertegenwoordigers van de fracties 
en politieke partijen in de gemeenteraad 
van De Bilt. 

De markt is niet ingericht voor discussies 
over de politieke actualiteit. Het doel van 
de politieke markt is om inwoners laag-
drempelig te laten kennismaken met de 
ideeën van de verschillende partijen in de 
gemeenteraad en de mogelijkheden om 
maatschappelijk actief te worden. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur, 
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Denk mee over 
veiligheid
Draag bij aan het gemeentelijk veiligheidsbe-
leid: neem voor 5 juni deel aan de enquête 
op www.debilt.nl/veilig. Niet handig met de 
computer? Vraag dan een papieren versie 
met antwoordenvelop aan bij Remco Pot via 
(030) 22 89 411 of veiligheid@debilt.nl.

Fietsgemeente 
2018
We zijn dan wel geen stad, maar de gemeen-
te De Bilt doet wel mee aan de Fietsstadver-
kiezing 2018. Breng voor 1 juni uw ervaring 
in en breng uw stem uit via de enquête van 
de Fietsersbond op www.fi etsersbond.nl/
fi etsstadverkiezing-2018.

Gewijzigde 
openingstijden
In verband met feestdagen zijn het gemeen-
tehuis en de milieustraat gesloten op don-
derdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en maan-
dag 5 juni (Tweede Pinksterdag). Het 
gemeentehuis is ook op vrijdag 26 mei, de 
dag ná Hemelvaart, gesloten.

Raadsvergadering 
De gemeenteraad vergadert donderdag 18 
mei vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis in Bilthoven. Naast de in-
gekomen stukken, het vragenuur en diverse 
moties is de voorlopige agenda:

• Voorjaarsnota 2017 (incl. bijlage Projec-
tenboek) 

• Besluitvorming over zondagopenstelling 
winkels

• Vaststellen 1e wijziging Algemene Subsi-
dieverordening 2012

• Vaststellen Verordening doelgroepen soci-
ale huurwoningen gemeente De Bilt

• Vaststellen bestemmingsplan ‘Centrum-
kerk e.o.’ 

• Vaststellen bestemmingsplan en aanvul-
lende welstandscriteria De Werkschuit

• Instemmen met ruimtelijke randvoorwaar-
den locatie Holle Bilt 1-23

• Instemmen met ruimtelijke randvoorwaar-
den locatie Tolakkerweg 138

• Vaststellen bestemmingsplan Tolakkerweg 
218-222

• Beschikbaar stellen krediet voor ontwikke-
len gebied rond H.F. Wittecentrum

De agenda wordt na de commissievergade-
ring Openbare Ruimte defi nitief. De agenda 
en bijbehorende stukken van de raads- en 
commissievergaderingen vindt u op raadsin-
formatie.debilt.nl. Heeft u een vraag over de 
vergaderingen of een van de stukken? 
Neem dan contact op met de griffi e via 
raadsgriffi e@debilt.nl of (030) 228 91 64. 

Kent u iemand die 
een lintje verdient? 
Woensdag 26 april jl. heeft burgemeester Potters een aantal inwoners van de ge-
meente De Bilt verrast met een Koninklijke onderscheiding.

De gelukkigen hadden zich allen op een of meerdere manieren langdurig en vrijwillig ingezet 
voor de maatschappij. Kent u ook iemand waarvan u denkt dat die door vrijwillige activiteiten 
gedurende een reeks van jaren in aanmerking komt voor een lintje? Kijk dan voor informatie 
op www.debilt.nl en zoek op ‘koninklijke onderscheidingen’. 

Het is raadzaam de haalbaarheid van uw aanvraag, vóór indiening bij de gemeente, te toet-
sen om teleurstelling  te voorkomen. Neemt u hiervoor contact op met mevrouw Jaccomijn 
Hilligehekken van het bestuurssecretariaat. Zij is aanwezig op maandag t/m donderdag en 
bereikbaar op (030) 2289 571 of per e-mail j.hilligehekken@debilt.nl. Zij informeert u graag 
over de procedure en de benodigde formulieren. 

Aanvragen voor de Lintjesregen van 2018 moeten worden ingeleverd vóór 1 juli 2017.
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Heineken
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
15.00  
Maximaal 4 kratten per klant. 
Geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 mei

4.-4.
kilo

Taksi
Alle soorten
2 pakken van 1.5 liter
1.86
Geldig van vrijdag 19 mei t/m zondag 21 mei

Rundergehakt 
Kilo
5.49
Geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 mei

9.-9.
per krat

Per liter: 1.25

1.-1.
2 pakken

Per liter: 0.33

6 EURO 
KORTING!

Prijs
Krakers!
Prijs
Krakers!
Prijs
Krakers!
Prijs

Repair Cafe Bilthoven
Op zaterdag 20 mei is er Repair Cafe bij de WVT in Bilthoven. Je kunt 
hier jouw kapotte spullen komen repareren met hulp van ervaren repa-
rateurs. Zij helpen bij het repareren van kleding, elektrische apparaten, 
computers, fietsen, houtwerk, speelgoed, en nog veel meer. Zo worden 
in De Bilt steeds meer dingen van de afvalberg gered. Voor de kinderen 
is er een knutseltafel, waar zij de mooiste dingen kunnen maken van re-
cyclemateriaal. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. 
Locatie: WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven, Tijd: 11.00 tot 15.00 uur. 
Het Repair Café wordt georganiseerd door Transition Town de Bilt in 
samenwerking met Wijkvereniging WVT. Meer informatie op: repair-
cafebilthoven.wordpress.com

Jumbo in actie voor 
Voedselbank

Supermarkt Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk houdt samen met 
leerlingen van het Groenhorst Maartensdijk op vrijdag 19 mei een actie 
voor Voedselbank De Bilt. Klanten wordt gevraagd of zij iets willen 
kopen voor hun ‘dorpsgenoten in nood’. Het gaat met name om lang-
houdbare producten, die te vinden zijn op een speciale stelling in de 
supermarkt. Producten die deze keer op de ‘boodschappenlijst’ staan, 
zijn onder meer groenten in pot of blik, bloem en zoet broodbeleg zoals 
jam en honing.

Na het afrekenen van de boodschappen kunnen klanten de gekochte 
artikelen achterlaten bij een van de leerlingen van het Groenhorst die 
namens de Voedselbank de artikelen in ontvangst neemt. Met de ge-
doneerde producten kunnen de circa 70 voedselpakketten (voor 220 
personen) weer worden aangevuld. 

Feestelijke finale 
budgetkringen 

Op zaterdag 20 mei van 13.00 tot 15.00 uur zal er in de foyer in het 
Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven een feestelijke afsluiting zijn 
van twee budgetkringen in deze gemeente. Sinds september 2016 wer-
ken deze kringen samen aan meer doen met minder, aan gelukkig zijn 
met genoeg. Het leven is in de lift gebracht, er zijn gezonde en duur-
zame tips uitgewisseld, besparingservaringen gedeeld en er is ook veel 
gelachen. 

Het programma vermeldt het uitwisselen van leermomenten, het bij-
praten over landelijke budgetkringontwikkelingen en de uitreiking van 
de certificaten aan de deelnemers door wethouder Rost van Tonningen. 
Daarna is er een bezoek mogelijk aan de budgetmarkt, om meer te we-
ten te komen over de budgetkring, om spullen weg te geven, te ruilen of 
mee te nemen, om van lekkere, zelfgemaakte hapjes en drankjes te ge-
nieten, om gewoon gezellig bij te praten en om je aan te melden voor de 
budgetkringen die in september 2017 starten. Zie www.budgetkring.nl

De Bilt houdt 
politieke markt

De gemeente De Bilt houdt zaterdag 20 mei een politieke markt in het 
gemeentehuis. Die markt wordt gehouden van 11.00 tot 15.00 uur. Om 
11.15 uur opent plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Frans 
Poot de markt. Er zijn kramen met raadsleden, commissieleden en an-
dere vertegenwoordigers van de fracties en politieke partijen in de ge-
meenteraad van De Bilt. Dit zijn: Beter De Bilt, Bilts Belang, CDA, 
ChristenUnie, D66, Fractie Schlamilch, GroenLinks, PvdA, SGP, SP en 
VVD. 

Op 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen; dan is nu het 
moment om in contact te komen met de verschillende partijen. Er is 
altijd behoefte aan mensen die meedenken en meedoen. En dat kan op 
verschillende manieren: door actief mee te denken als lid, met commis-
siewerk of bestuurswerk, en als lid van de gemeenteraad.

Discussie
De markt is niet ingericht voor discussies over de politieke actualiteit. 
Het doel van de politieke markt is om inwoners laagdrempelig te laten 
kennismaken met de ideeën van de verschillende partijen in de gemeen-
teraad en de mogelijkheden om maatschappelijk actief te worden. Mis-
schien wel politiek actief, maar ook voor andere activiteiten zoals orga-
nisatie van en communicatie over politieke evenementen en debatten. 



 De Vierklank 15 17 mei 2017

Fairtrade voetbaltoernooi voor 
Biltse Fairtrade-scholen

door Kees Diepeveen

Op initiatief van de Rob Florie (voorzitter van FC De Bilt) en Truus te Pas van de
Fairtrade Gemeente De Bilt werd er in de Fairtrade week op 12 mei een Fairtrade 

voetbaltoernooi georganiseerd voor de drie Biltse Fairtrade basisscholen Basisschool de 
Regenboog, Patioschool de Kleine Prins en de Groen van Prinstererschool. Wethouder sport 

van de gemeente De Bilt Madeleine Bakker deed de aftrap van het toernooi.

Het toernooi werd gehouden op 
het sportcomplex van voetbalver-
eniging FC De Bilt. De leiding 
van het toernooi was in handen 
van Youri Moss. Deze student is in 
opleiding voor Operationeel sport- 
en bewegingsmanager op het ROC 
Midden Nederland en loopt gerui-
me tijd stage bij FC De Bilt. Orga-
nisatie van het Fairtrade-toernooi 
is zijn eindopdracht. Van de scho-
len deden de groepen 7 mee; zo-
wel de jongens als de meisjes. De 
Groen van Prinstererschool wordt 
pas aan het eind van het schooljaar 
Fairtrade-school maar mocht al 
meedoen.

Fraaie doelpunten
Er werd in kleine teams van zes 
jongens en zes meisjes gespeeld; 
de meisjes tegen elkaar en de jon-
gens onderling tegen elkaar. Door 
de kleine teams werden uit klassen 
meerdere teams gevormd, die ook 
tegen elkaar speelden. De jongens 
speelden op een groot veld, de 
meisjes op een kleiner veldje. Er 
werd fanatiek gestreden, er waren 
mooie acties en er vielen fraaie 
doelpunten zowel bij de jongens als 
bij de meisjes. Rond 13.00 uur vond 
de prijsuitreiking plaats. De eerste 
plaats bij de jongens ging naar de 
Groen van Prinstererschool. Bij de 

meisjes was Basisschool de Re-
genboog de winnaar. De Fair-play 
wisselbeker voor de meest spor-
tieve groep ging naar Patioschool 
de Kleine Prins. De prijzen werden 
uitgereikt door Truus te Pas. 

Fairtrade-club
Voor FC De Bilt is dit weer een 
mooi initiatief op weg naar Fair-
trade Club. De club aast als eerste 
sportvereniging in Nederland op 
het Fairtrade certificaat. Voorzitter 
Rob Florie hierover: ‘Elke organi-
satie heeft een maatschappelijke 
verantwoording en moet respect-

vol zijn naar mensen, omgeving 
en milieu. Dat geldt ook voor een 
sportclub die dit ook aan kinderen 
moet overbrengen. De aanvraag 
voor het Fairtrade-certificaat ligt 
al bij de jury. We hebben aan alle 
eisen voldaan. Met dank aan Truus 
te Pas van de Fairtrade-commissie 
die ons heeft geholpen. Wij ver-
kopen niet alleen Fairtrade kof-
fie- thee,- en vruchtensappen en 
chocolade maar spelen ook met 
echte Fairtrade voetballen. Bin-
nenkort krijgen we de uitslag’. Het 
toernooi werd gesponsord door de 
Plusmarkt en de Wereldwinkel.

Wooden art bike op 
Vrijeschool Het Zonnewiel

Tijdens de kunstroute op 20 en 21 mei organiseert Vrijeschool het 
Zonnewiel behalve een expositie met zes kunstenaars óók diverse 
workshops en activiteiten voor kinderen. Machiel van Hijkoop is een 
van de deelnemende kunstenaars én workshopleider: ‘Samen met kin-
deren en ouders gaan we een echte Zonnewiel Fiets in elkaar timme-
ren uit stevige houten pallets. Misschien bedenken we ter plekke ook 
nog allerlei versierselen aan het basisontwerp’. 

Machiel is vader op Vrijeschool het Zonnewiel en verzot op fietsen, van 
mountainbike tot innovatieve modellen. Hij maakt zelf ook al jaren fietsen 
van allerlei verschillende materialen. Bij het speuren naar nieuwe infor-
matie over fietsen ontdekte hij de ‘wooden bikes’ uit Afrikaanse landen en 
Vietnam: ‘In arme landen hebben de mensen geen geld voor een superdure 
electobike, of zelfs maar een gewone stadsfiets zoals hier; het is daar niet 
eens te krijgen. De mensen die daar wonen maken zelf hun eigen fiets van 
hout en gerecyclede autobanden en creëren zo een bron van inkomsten. 
Waar een wil is, is een weg’. Het programma op 20 en 21 mei op het Zon-
newiel vermeldt naast livemuziek de Workshop ‘Wooden art bike’ (tim-
meren met Machiel van Hijkoop), een workshop schilderen met Paul Rees-
kamp en om 13.30 en 15.30 uur voorstellingen van een verhalenverteller.

(Hilde van Drunen)

Machiel van Hijkoop bij de pallets waarvan kinderen en ouders samen een 
‘wooden art bike’ gaan maken tijdens de kunstroute op 20 en 21 mei.

(foto Hilde van Drunen)

Sportdagen voor de 
basisscholen de Bilt

Op 16, 18 en 19 mei vinden weer de traditionele sportdagen plaats voor 
zo’n 1150 leerlingenuit de groepen 6,7 en 8 van bijna alle basisscholen 
uit onze gemeente op sportpark Weltevreden te de Bilt.

Vanaf 8.30 uur gaan de kinderen zich bezighouden met atletiek, slagbal, 
T-ball en rugby.Dit laatste is nieuw dit jaar. Rugby vereniging SRFC 
is met een aantal trainers aanwezig om de kinderen de eerste kneepjes 
van de rugbysport bij te brengen. Elke dag wordt zo rond 14.30 uur 
afgesloten met de 60 meter estafette tussen de scholen die op die dag 
aanwezig zijn. De winnaars plaatsen zich voor de van Ewijck van de 
Bilt estafettefinale op vrijdagmiddag 19 mei. Dit is altijd een grote hap-
pening. Deze finale begint rond 14.45 uur. 

Op dinsdag nemen de volgende scholen deel: Groen van Prinsterer-
school, van Dijckschool, de Michaël- en de Regenboogschool. Op don-
derdag: De Juliana-, de Montessori- en de Theresiaschool en het Zon-
newiel. Op vrijdag: wederom de Julianaschool, De Rietakker, de Patio-, 
de Nijepoort- en de Martin Luther Kingschool. Publiek is natuurlijk van 
harte welkom op deze sportieve dagen die georganiseerd worden door 
de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Stichting Delta.

(Paul van den Brink)

Leerlingen aan de slag 
met weer en klimaat

door Guus Geebel

Op donderdag 18 mei start in de theaterzaal van Het Lichtruim een project over alle aspecten 
van weer en klimaat. Samen voor De Bilt, het KNMI en vijf Delta basisscholen in de gemeente 

De Bilt voeren dit project uit. Een wetenschapper van het KNMI geeft op 18 en 23 mei een 
hoorcollege van een klein uur aan in totaal 180 leerlingen uit telkens drie klassen van de 

groepen 6 tot en met 8. 

Op 18 mei komen leerlingen van 
de Groen van Prinstererschool, De 
Rietakker en Patioschool De Kleine 
Prins aan bod. Op dinsdag 23 mei 
die van de Theresiaschool en We-
reldwijs. De scholen gaan daarna 
in de klas aan de slag met lesma-

teriaal dat het KNMI speciaal heeft 
ontwikkeld  Het project eindigt op 
22 juni met een rondleiding bij het 
KNMI. De leerlingen kunnen dan 
zien hoe de meters werken die ze 
zelf aan de hand van het lesmate-
riaal hebben gemaakt. Het bezoek 

wordt afgesloten met het oplaten 
van een echte weerballon. Doel van 
het project voor het KNMI is zijn 
maatschappelijke betrokkenheid te 
laten zien door de plaatselijke sa-
menleving te betrekken bij het werk 
dat ze doen. 

Seismograaf
Op dit moment vindt de voorberei-
ding in de klas al plaats. ‘Ze krij-
gen bij de lessen ook informatie 
over bijvoorbeeld een seismograaf 
waarmee aardbevingen worden 
gemeten en waarvan ze gehoord 
hebben dat die in Groningen plaats-
vinden. Dat intrigeert kinderen, 
maar ze weten meestal niet dat het 
heel dicht bij huis wordt gemeten’, 
vertelt schooldirecteur Annemarie 
Hoornsman van Wereldwijs. ‘Ook 
wordt ingegaan op begrippen als 
een weeralarm.’ Zij hoopt dat het 
KNMI volgend jaar weer andere 
scholen in de gelegenheid kan stel-
len dit project mee te maken. 

Onuitwisbare ervaring
‘Als kinderen klein zijn en je vraagt 
wat ze willen worden dan kennen 

Truus te Pas van Fairtrade De Bilt reikt een beker uit.

Directeur Annemarie Hoornsman van Wereldwijs zet de deuren graag 
open voor lokale bedrijven.

ze veel beroepen nog niet. Met 
dit project krijgen ze weer nieuwe 
ideeën. We kunnen niet genoeg van 
dit soort projecten in de scholen 
hebben. Het zijn onuitwisbare in-
drukken voor de kinderen. Als je 
over dertig jaar kijkt wat er van de 
180 leerlingen die hieraan deelna-
men is geworden, dan denk ik dat er 
vast een is die naar aanleiding van 

dit project geografie of meteorolo-
gie is gaan studeren, want vaak be-
gint het op die leeftijd. Het zaadje 
dat dan is gaan kiemen vind je in 
de wetenschappers van morgen te-
rug.’ Annemarie Hoornsman is heel 
enthousiast en zou blij zijn als an-
dere bedrijven dit soort projecten 
ook oppakken. ‘Onze deuren staan 
open.’ 



 De Vierklank 16 17 mei 2017

• Heeft u affiniteit met ouderen?

• Draagt u de zorg een 

warm hart toe?

• Kunt u boven partijen staan en 

woont u in gemeente De Bilt?

• Heeft u tijd beschikbaar?

• Dan zoeken wij u! 

U bent meer dan welkom! 

Onze Centrale Cliëntenraad is samengesteld 

uit vertegenwoordigers van de verschillende 

lokale Cliëntenraden. De Centrale Cliënten-

raad van De Bilthuysen vergadert 6 keer per 

jaar. De voorzitter van onze Centrale

Cliëntenraad neemt tevens deel aan de ver-

gaderingen van de Centrale Cliëntenraad van 

De Opbouw (4 keer per jaar). Een verdere 

tijdsinvestering voor de voorzitter betreft 

onder meer het bijwonen van diverse

bijeenkomsten / overlegmomenten.

Het betreft een onbezoldigde functie waar-

bij natuurlijk de reis- en onkosten worden 

vergoed.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer

informatie, dan kunt u contact opnemen met 

Harm Hoekstra, directeur 030-2747800. 

Schriftelijk kunt u uw belangstelling en

motivatie, voor 5 juni 2017, kenbaar maken 

op vacature@debilthuysen.nl. 

Wij zijn op zoek naar een
voorzitter voor onze Centrale Cliëntenraad

De Bilthuysen is een belangrijke zorgdienstverlener – en partner in netwerken – in gemeente 
De Bilt. Wij ondersteunen mensen bij de eigen wijze waarop zij hun leven willen leiden.
Dat doen wij lokaal en dichtbij, met vakmanschap, persoonlijk, gastvrij en gezamenlijk. 
Wij bieden thuiszorg, hotelzorg, diensten en wonen met zorg in onze woon- en zorgcentra aan 
bewoners met een complexe zorgindicatie (WLZ-indicatie). We werken in kleine teams zodat 
(wijk)bewoners steeds dezelfde gezichten zien. Zo leren we onze cliënten echt goed kennen, 
hebben we aandacht voor onze cliënten en kunnen we inspelen op dingen die ertoe doen. 
We vinden het vanzelfsprekend dat we daarbij samenwerken met familie en andere
betrokkenen. Onze medewerkers maken het verschil, elke dag weer.

Open dag Woongroep 55+
Woongroep Lugtensteyn aan de Orionlaan in Bilthoven houdt op za-
terdagmiddag 20 mei een open dag. De woongroep is gevestigd aan de 
Orionlaan, naast de artsenpraktijk. De bewoners zijn ouderen, allemaal 
55+. Zij wonen zelfstandig, maar zijn ook lid van de woongroep, een 
vorm van samen optrekken als goede buren. De samenstelling van de 
groep is heel divers. De jongste bewoners zijn 61 jaar, en de oudste drie 
zijn de 90 reeds gepasseerd. Vrouwen zijn in de meerderheid. Er is een 
wachtlijst van gegadigden voor deze groep. Op de open middag van 
13.00 - 16.00 uur vertellen de bewoners er graag over. De koffie staat 
dan klaar, enkele woningen kunnen worden bezichtigd. 

Mega concert
Op woensdag 31 mei vanaf 16.00 uur geeft het KunstOrkest, dat be-
staat uit de leerlingen van basisschoolgroep 4 en 5/6 en de Muziek-
groep van Reinaerde, voor de tweede jaar een afsluitend concert in de 
Sporthal van het H.F. Witte Centrum in De Bilt (Henri Dunantplein 4). 
Het orkest wordt ondersteund door een afvaardiging van de KBH en 
de Brandweerharmonie. Het wordt een groot feest, want er zullen maar 
liefst 350 muzikanten en zangers samen muziek maken. 

advertentie

Verkoop speelgoed  
peuter-speelgroepen

Vorig jaar zijn de peuter-speelgroe-
pen van WVT opgeheven. Zater-
dag 20 mei word het speelgoed en 
meubilair afkomstig uit deze peu-
terspeelzalen verkocht: Van pop-
penhuizen -inclusief inrichting- tot 
bouwblokken, houten treinbanen 
en poppenwagens , maar ook tafels 
en stoeltjes.

Daarnaast zijn er ook nog (bord-)
spellen en puzzels te koop èn diver-
se sport- en buiten-speelattributen 
uit de opslag. Een buitenkansje om 
gebruikte maar goede materialen 
voor een redelijke prijs te kunnen 
aanschaffen. Verkoop van 11.00 tot 
15.00 uur. Toegang is gratis en be-
taling via PIN is mogelijk. Meer in-
formatie is verkrijgbaar via tel. 030 
2284973 of info@vvsowvt.nl.

Jeugddienst ‘See you later!’

Zondag 21 mei om 19.00 uur is er 
weer een jeugddienst in de Dorps-
kerk aan de Burg. De Withstraat in 
De Bilt. Dominee Hugo Dankers 
(predikant wijkgemeente Dorps-
kerk) zal voorgaan en het zingen 
zal plaatsvinden onder de bezie-
lende leiding van de jeugdband. Tot 
dan! 

Concert in de Boskapel 

De leden van het Boskapel Trio 
geven opnieuw een kort concert 
in de Boskapel (Grothelaan 1a, te 

Groenekan) op 21 mei. Klaas van 
Boggelen (orgel), Michiel Plomp 
(trompet) en Piet Pannekoek (klari-
net) komen met een goed klinkend 
programma voor een ieder die van 
muziek houdt. Het concert begint 
om 11.45 uur na de kerkdienst. 
Iedereen is welkom, ook voor de 
kerkdienst zelf, waar het trio enige 
liederen uit Taizé zal begeleiden. 
Toegang en koffie gratis.

Inloop koffie ochtend

Dinsdag 23 mei organiseren vrij-
willigers in het rode kruis gebouw 
in De Bilt voor jong en oud een in-
loop koffie ochtend . Iedere 14 da-
gen van 10.00 tot 12.00 uur op de 
St Laurensweg 13 in De Bilt. Dus 
vindt u het gezellig om mensen uit 
u omgeving te leren kennen en een 
praatje te maken onder het genot 
van een kopje koffie of thee dan 
bent u van harte welkom. Een kopje 
koffie/thee kost 50 cent. Bij vragen 
kunt u bellen naar Bert of Nel tel 
0621941704

Zendingsavond

Zendeling Jaco van der Schaaf uit 
Mexico komt naar Bilthoven om 
van zijn werk in dat land te vertel-
len.

Jaco werkt zo’n 18 jaren met ze-
gen in dit land. Hij begon als hulp 
van voorgangers mee te werken. 
Later ging hij pionieren in de stad 
Mexicali, waar hij nu al weer 11 
jaren werkt in het heetste deel van 

Mexico, samen met zijn Mexicaan-
se vrouw. Jaco woont in de staat 
Baja California, grenzend aan de 
Amerikaanse staat Californië. Hij 
komt over zijn werk, land en cul-
tuur vertellen m.b.v. PowerPoint 
op woensdag 24 mei in “De Koper-
wiek”, Koperwieklaan 3 in Biltho-
ven. Vanaf halfacht is men welkom 
bij een kop koffie of thee. De toe-
gang is vrij.

Muziek in Woudkapel

Vrijdag 2 juni brengt het Woud En-
semble. Het Phantasy Quintett van 
Vaughan Williams en het prachtige 
strijkkwintet opus 111 van Johan-
nes Brahms. Het Woud Ensemble 
bestaat uit Mariska Godwaldt, Ped-
ja Milosavljevic (viool), Annemijn 
den Herder, Annemarie Konijnen-
burg (altviool) en Wim Hülsmann 
(cello).

Het concert begint om 20.15. Kaar-
ten kan men reserveren door een 
mail te sturen naar woudensem-
ble@gmail.com. Kaarten zijn ook 
aan de zaal verkrijgbaar.

Valsch en Gemeen  
viert derde lustrum.

Het koor Valsch en Gemeen bestaat 
dit jaar 15 jaar. Dit wordt op 10 juni 
gevierd. Het koor wil. Op die dag 
mensen in de Bilt iets geven. Ze 
kunnen iemand die ze een warm 
hart toedragen door hen toe laten 
zingen. 

Op die dag gaat Valsch en Gemeen 
gaat tussen 14.00 en 16.00 uur op 
pad om mensen met hun liederen te 
verblijden. Kent u iemand die een 
aubade waard is? Het koor komt 
graag naar hem of haar toe. U kunt 
iemand tot 28 mei aanmelden via 
lustrum@valschengemeen.nl.  

Vrijetijdsbraderie De Bilt

Net na de zomervakantie vindt op 
zaterdag 9 september op de Dorps-

straat in De Bilt voor de 6de keer 
de braderie met als thema ‘Vrije 
tijd’ plaats. De vrijetijdsbraderie 
kenmerkt zich door een mooie di-
versiteit aan deelnemers. De Vrije-
tijdsbraderie die aansluit op de 
Marktdag rond de Dorpskerk en de 
Oldtimerdag trok de vorige jaren 
ca. 12.000 bezoekers. 
Deelnemen als bedrijf, organisatie, 
vereniging of particulier is vanaf 
heden mogelijk door aanmelding 
op www.marktdagdebilt.nl. 
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Wij 
openen 
een 
derde 
kleuter-
klas

Wij 
openen 
een 
derde 
kleuter-
klas

Open 
Ochtend
Vrijdag 
19 mei
10:00-12:00

www.zonnewieldebilt.nl
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt

www.zonnewieldebilt.nl
Weltevreden 6
3731 AL De Bilt

Irene MB1 wint de beker
Zonder één set te verliezen is Irene MB1 winnaar geworden van de beker van de regio west van 

de Nederlandse volleybalbond. 

Irene had MBSOV tijdens de com-
petitie al twee keer met 4-0 versla-
gen, dus begon de hemelsblauwe 
brigade als uitgesproken favoriet 
aan de bekerfinale. Toch wilde 
coach Erna Everaert niets aan het 
toeval overlaten, de voorbereiding 
op de wedstrijd werd dan ook erg 
serieus aangepakt. Om 8.00 uur za-
ten de meiden met zijn allen bij de 
coach thuis aan het ontbijt om toch 
vooral uitgeslapen naar Beverwijk 
te vertrekken. Aan de warming 
up was al te merken, dat de Bilt-
hovense meiden er zin in hadden. 
Vanaf de eerste bal was het duide-

lijk dat Irene niet van plan was ca-
deautjes uit te delen. 

Uitblinker
Aan de hand van de sterke spelver-
deelster Maaike Scharrenburg liet 
Irene vanaf het eerste punt zien dat 
er maar één team was dat de beker 
verdiende. Het was een genot om 
te zien hoe het Bilthovense team 
als een geoliede machine de wed-
strijd controleerde. De coach van 
MBSOV probeerde via wissels, 
time outs en tactische aanpassingen 
het tij te keren, maar Irene had over-
al een antwoord op. Zelfs het talrijk 

opgekomen Den Helderse publiek, 
uitgerust met toeters, sirenes en 
ratels kon de Bilthovense machine 
niet van de wijs brengen. Via 25-
13, 25-15 en 25-17 werd Irene de 
verdiende winnaar van de beker. 
‘Ik kan eigenlijk geen uitblinker 
aanwijzen’ zei de Irenecoach, ‘Het 
hele team speelde fantastisch, maar 
als ik dan toch een MVP aan moet 
wijzen is het libero Luka Le Large, 
passend en verdedigend was ze fan-
tastisch. Er is toch niets mooier als 
het hele publiek roept dat ze niet op 
die rooie moeten serveren’. 

(Ronald van Gilst)

Sponsorloop

Zondagmiddag 14 mei werd weer de ALS-loop georganiseerd. Vele lie-
pen weer hard voor het goede doel en werden goed gesponsord door 
familie en vrienden. Ook de wandelaars en de kids deden weer hun best 
om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar ALS. 

[foto Walter Eijndhoven]

TZ overtuigt tegen 
Eibernest

Voor Tweemaal Zes stond afgelopen zaterdag een uiterst belangrijke 
wedstrijd op het programma. In de eerdere wedstrijden van de tweede 
helft van de veldcompetitie werd er alleen gewonnen KVA. De ploeg 
van Iwan Hazendonk speelde gereserveerd in de eerste wedstrijden, 
terwijl het nodig was om alle registers open te gooien. De tegenstander 
Eibernest kende een prima eerste seizoenshelft, maar had nu ook pas 
één wedstrijd gewonnen. Voor TZ was er in de strijd tegen degradatie 
maar één optie, winnen van Eibernest.

In deze wedstrijd waar de punten gehaald moesten worden liet TZ direct 
zien wat de missie was vandaag. Nu werden wel alle registers geopend 
en al snel stond het 3 – 0 voor de thuisploeg. Even sputterde Eibernest 
tegen maar TZ bouwde de voorsprong verder uit. Na een kwartier spe-
len stond er een geruststellende 9 – 3 op het scorebord. Misschien dat 
de spelers dit ook dachten want eibernest kreeg meer speelruimte en 
profiteerde daarvan. Bij 11 – 9 was Eibernest weer aangehaakt. Dit was 
de wake-up call die TZ nodig had en er volgde vier doelpunten op rij. 
Eibernest scoorde nog twee keer tegen en met 15 – 11 zochten beide 
ploegen de kleedkamer op. 

Na de rust kwam Eibernest nog één keer dichterbij, bij 17 – 14 werd 
het gat voor de laatste keer drie doelpunten. Daarna werd via een sterke 
fase de wedstrijd definitief beslist toen het gat 23 – 15 werd. Bij 27 – 
19 legde de scheidsrechter de wedstrijd nog 10 minuten stil vanwege 
naderend onweer. Na de onderbreking speelde TZ de wedstrijd prima 
uit en pakte het twee belangrijke punten.

Luke van Kouterik met een korte kans. (foto Hester Ploeg)

SVM MeidenMO15 Kampioen
Afgelopen zaterdag was een ware spannende ontknoping in de competitie van de meiden MO15 

van SVM (nummer 1) tegen Zeist MO 15 (nummer 2). In de laatste thuiswedstrijd moest het 
gebeuren en het kampioenschap beslist worden.

SVM MO 15 had voor aanvang van 
de wedstrijd 5 punten voorsprong. 
De speelsters wisten dat ze bij winst 
kampioen waren, maar wisten ook 

dat Zeist een sterke tegenstander 
was. Het enthousiaste en gedreven 
team begon de ochtend met een 
gezamenlijke brunch. De meiden 

waren elkaar aan het oppeppen en 
gingen vol enthousiasme en goede 
moed de wedstrijd in. De sponsor 
en vele supporters waren massaal 
aanwezig en moedigden de meiden 
onder gezang en getoeter aan vanaf 
een bomvolle tribune. De meiden 
wonnen uiteindelijk na een zenuw-
achtig begin met 7-0 en het feest 
kon beginnen, champagne, bloe-
men, medailles, rondrit met de plat-
te kar door het dorp met dank aan 
I. Baelde Loon- en grondverzetbe-
drijf en Marco Willemse waarna er 
in de kantine werd afgesloten met 
patat met een drankje. 

(Sjoerd Harte)

DOS blijft ondanks verlies koploper
DOS heeft zaterdag voor de tweede keer dit seizoen aan het kortste eind getrokken in een wedstrijd 
tegen Wit-Blauw. In oktober verloren ze terecht van deze ploeg, nu ging het gelijk op in wedstrijd.

Coach Steven Brink kon in deze 
belangrijke wedstrijd vanwege va-
kantie en blessures niet zijn sterk-
ste team in het veld brengen. Het 
achttal dat wel in het veld stond 
maakte er een mooie wedstrijd van. 
Dit kwam ook doordat Wit Blauw 
mee ging in het hoge tempo van de 
thuisclub. 

Kampen
De eerste helft lag het initiatief 
voornamelijk bij de oranjehemden. 
DOS kwam een paar maal op een 
twee punten voorsprong maar het 
lukte niet om drie punten verschil te 
pakken. De gevaarlijke spitsen van 
Wit Blauw haalden in de beginperi-
ode een heel hoog schotpercentage, 
waardoor de gasten uit Kampen in 
het spoor bleven. DOS speelde dy-
namischer en meer vanuit de bewe-
ging in het vak. Zo was DOS over 
meerdere schijven gevaarlijk en 
werden veel kansen gecreëerd.

Spanning
Na een 12-12 ruststand ging het de 
tweede helft gelijk op, richting het 
slot. De spanning werd steeds meer 
voelbaar. De scheidsrechter kwam 
ogen te kort om alle duels goed te 
kunnen volgen. Veel overtredingen 
in de korfzone van Wit Blauw ble-

ven onbestraft, maar DOS liet niet 
zich uit het veld slaan. Na een korte 
extra onderbreking vanwege een en-
kele klap onweer, maakten de teams 
zich op voor de laatste krachtsin-
spanning in de resterende tien mi-
nuten. Vijf minuten voor tijd stond 
de 23-23 stand al een aantal minu-
ten op het scorebord en geen van de 
teams lukte het meer om te scoren. 
Zo leek het tenminste tot ruim een 
minuut voor tijd Wit Blauw van gro-
te afstand toch de winnende bal er 
in schoot. Het lukte DOS niet meer 

om in de resterende tijd te scoren. 
Zo eindigde de wedstrijd die eigen-
lijk geen winnaar verdient, in een 
23-24 verlies voor DOS. DOS blijft 
desondanks nog wel koploper maar 
ziet de voorsprong teruggelopen tot 
één punt op KVZ. Voor coach Brink 
was het zijn eerste thuisnederlaag 
in drie seizoenen DOS. Volgende 
week is er de laatste thuiswedstrijd 
tegen nummer vier SKF. Wil DOS 
koploper blijven, dan zal er gewon-
nen moeten worden. De wedstrijd 
begint om 15.30 uur.

Bloemen voor het kampioensteam.

Overtreding op Jeroen Groot, die werd bestraft door de scheidsrechter.
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Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

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

TELEVISIE Flatscreen 
Philips Ambi Light 81 cm. 
€150,-. Aluminiumkleurig 
front  wegens emigra-
tie. Binckhorstlaan 8, 
Hollandsche Rading. Tel. 
035-5772428

Groene paardenruif leuk voor 
plantjes of iets anders €45,-. 
Tel. 0346-243758

Klein boekje over vijvers 
en waterplanten aanleg en 
verzorging €5,-. Tel. 0364-
243758

Kleurige bloemen borduren 
vol leuke tips en ideeën €5,-. 
Tel. 0346-243758

Vouw bed met matras €45,-. 
Tel. 06-50859393

Wit rotan bankje €35,-. Tel. 
0650859393

Tuinstoelen jardin nieuw 
donkerblauw €10,-. Tel. 035-
5771232

Landenpuzzels 6x1000 pcs 
€2,50 per stuk Tel. 030-
2202996

Gourmetstel ‘’princess’’ 6 
pers. 22 – delig geheel com-
pleet €10,-. Tel. 030-2202996

Grote aluminium, koekenpan 
z.g.a.n. Ø 28 cm met dikke 
bodem ‘’bk’’ €7,50 Tel. 030-
2202996

2 nieuwe damesshirts mt L 
zwart met witte sterren €20,- 
en wit met zwarte stippen 
€20,-. Tel. 030-2203922

2 damesshirt aangeknipt 
mouwtje 1 zwart grote witte 
sterren 1 wit grote zwarte 
stippen mt L per stuk €19,95 
kaartjes er nog aan. Tel. 030-
2203972

Rek voor 5 fietsen, Breedte 
1.50m. Fietsen staan om en 
om hoog/laag. Voor buiten of 
in schuur. €10,-. Tel. 030-
2120560

DVD-speler merk Provision 
3100, wegens emigratie 
€20,-. Binckhorstlaan 8, 
Hollandsche Rading. Tel. 
035-5772428

L.grijs sierhekwerk voor een 
deur, in barokstijl. 43 cm 
breed. 67 cm hoog. €40,-. Tel. 
06-36101523

Nieuw d.blauw rolgordijn,160 
cm breed ,180 cm hoog  
€12,50 Tel. 06-36101523

Gratis: konijnenhok van DSP. 
Twee verdiepingen + ruimte 
voor voer ed.
Afm: ± 115x60x130. Op het 
dakje na is het hok nog goed. 
Tel. 0346-214040

Gebruikte poezenspullen. 
Grote draagkorf €15,- kleine 
draagkorf €5,- zeteltje €10,- 
(gesloten) bak met grit €10,- 
kammenset €5,- Tel. 030-
2290428

Douche stoel €50,-. Tel. 
0346-211930

Nieuw inklapbaar looprek 
€35,-. Tel. 0346-211930

Activiteiten
FLAMENCO VOORSTEL-
LING cursisten Heleen de 
Bilt 10-06-2017 om 20.00 
uur. Gitaar Kambiz Afshari 
mmv artiesten Madrid. HF 
witte centrum H Dunantplein 
4 de Bilt (gratis parkeren) 
Info casa flamenca Heleen of 
www.flamenco-utrecht.nl

KASBROCANTE 
Zaterdag 20 mei van 10.00 
tot 16.00 uur is er een kas-
brocante op de boomkweke-
rij van Jan van Vulpen aan 
de Groenekanseweg 250 in 
Groenekan. In de kas vind je 
brocante, meubels, panelen & 
louvredeuren, regentonnen en 
ijzeren manden in alle maten, 
sfeerobjecten, 2hands kleding 
en boeken, keramiek, prach-
tige boeketten, lekkernijen als 
olijfolie, honing, sambal en 
nog veel meer. Buiten de kas 
kun je heerlijk over de kweke-
rij lopen met bomen, struiken 
en planten. Er zijn potten met 
groene grassen, oude bakken 
met verbena en roze roos. En 
ijzeren hekjes, houten fruit-
kratjes en openhaardhout.

GARAGESALE. Zaterdag 
27 mei 11.00 – 16.00 Dr. 
Welfferweg 114, westbroek 

Fietsen/ brommers
DAMESFIETS Gazelle 
Davos frame hoogte 57 cm. 
als nieuw. wegens emigra-
tie €275,-. Binckhorstlaan 
8, Hollandsche Rading. Tel. 
035-5772428

Personeel gevraagd
Ik kom mogelijk in 
Maartensdijk wonen en zoek 
een WEKELIJKSE HULP 
voor enkele uren in de huis-
houding. Graag bericht 
aan:  A.C.M. Vingerhoeds  
Vuurdoorn 54  3171ND 
Albrandswaard. Telefoon 010 
501 45 56

Ik ben op zoek naar, een 
assistent/hulp/leerling, voor 
alle voorkomende TUIN/
KWEKERIJ werkzaamhe-
den. Tuinservice van Vliet, 
0654751296.
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50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Nieuw ! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk 
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstan-
daard of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of 
mail info@bubbelsenboefjes.nl

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

Huisbewoner/Woonruimte/Onderhoud
Gaat u langdurig op vakantie en u wilt u huis niet alleen achter 
laten!? Of heeft u Woonruimte!? Referentie beschikbaar. Tel: 
06-21303672 Email: marcel.biesterveld@gmail.com

Cursussen/ trainingen 
Yoga in Dorpshuis Hollandsche Rading
Voel de lentekriebels en doe mee met yoga! Wat levert dit je 
op? Je voelt je energieker en fitter. Spieren worden sterker, 
de ademhaling verbetert en je bent meer ontspannen. Iedere 
yogasessie eindigt met een lange ontspanning en serene rust. 
Wanneer? ma 19.30 - 20.30. Meld je aan voor een gratis 
proefles via info@soepelengezond.nl Meer info: www.soepe-
lengezond.nl of bel (06) 57 31 47 74.

Yoga voor ouderen.
Blij met Yoga biedt lessen speciaal voor ouderen. Ook al 
ben je niet meer zo soepel, yoga laat je ervaren dat je nog 
heel wat kunt. Zachte eenvoudige bewegingen op de cadans 
van de ademhaling. Na de les voelt u zich fit en ontspannen 
en is er thee. Elke maandag, ook in de zomer, 13.45 – 14.45 
u (mat) en 15.15 – 16.15 u (stoel), Oude Theresiaschool, 
Gregoriuslaan 10. Meer informatie: Annelies, 06 15 69 49 59, 
www.blijmetyoga.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Wij zijn (met spoed!) op 
zoek naar een betrouw-
bare ervaren en enthousi-
aste HUISHOUDELIJKE 
hulp voor 3 uur p wk in 
Westbroek. Bel voor nadere 
info: 06-15387184

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 jaar 
ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis 06-34892915

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.tuinexclusief.com

Diversen
PAARDENMEST gratis af 
te halen. Bel voor meer info 
06-54753516

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

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

SV Irene succesvol bij 
Districtsfinale turnen

 
SV Irene heeft afgelopen weekend vier medailles gescoord! Op 13 mei stre-
den vier jonge turners mee om de prijzen in de categorie 'pupil' en 'instap' 
van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
 
In maart en april hebben Jeppe en Siebe Hubeek en Patrick en Matthijs Groenewe-
gen zich in de voorrondes van district MidWest geplaatst voor de Districtsfinale in 
Utrecht. Jeppe deed mee in de categorie 'instap'. Hij deed een hele goede oefening 
aan de ringen. Ook de andere vijf onderdelen gingen goed. Dit werd beloond met 
een bronzen medaille. In de categorie 'pupil' won zijn broer Siebe een bronzen 
medaille, zijn favoriete on-
derdeel is sprong. De twee-
lingbroers Patrick en Mat-
thijs werden respectievelijk 
tweede en eerste. Patrick 
deed een bijna foutloze oe-
fening aan de ringen, terwijl 
Matthijs schitterde aan het 
rek. Trainster Josta van Loo 
‘Wat geweldig, alle jongens 
zijn in de prijzen gevallen!’. 

Het geweldige seizoen 
wordt op 24 juni wordt af-
gesloten met onderlinge 
wedstrijden. Meer informa-
tie gymnastiek.sv-irene.nl       

(Nathalie Hondius)

V.l.n.r. Jeppe Hubeek, 
Siebe Hubeek en Matthijs 
Groenewegen. Zittend: 
Patrick Groenewegen. 

Kunst bij PCB 
Uitvaartzorg

PCB Uitvaartzorg heeft al jaren het motto van ‘Lo-
kaal Betrokken’. Deze betrokkenheid uit zich door 
deelname aan lokale activiteiten en volgen wat er 
zich in de regio afspeelt. 
Op zaterdag 20 mei, tijdens de jaarlijkse kunst-
route van kunstkring BeeKk, is het werk van een 
lokale kunstenares, Jannie Vossestein, te bezichti-
gen in de PCB Uitvaartwinkel. Jannie werkt met 
verschillende materialen zoals kleurpotlood, aqua-
relkrijt, inkt en olieverf. Inspiratie haalt Jannie 
o.a. uit de natuur. Haar expositie, met als thema 
‘Herinneringen’ is te bezichtigen tot medio no-
vember 2017 in de PCB Uitvaartwinkel, Uilenpad 
1 in Bilthoven. De toegang is gratis. De PCB Uit-
vaartwinkel in Bilthoven is geopend op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Tij-
dens de kunstroute op zaterdag 20 mei van 12.00 
uur tot 17.00 uur. 



 De Vierklank 19 17 mei 2017

SVM onmachtig tegen DEV
Zou SVM, na de mindere uitwedstrijd bij DOSC in de laatste thuis- en competitiewedstrijd 

tegen het Doornse DEV het alsnog goedmaken? SVM was zo goed als zeker veilig met 3 punten 
voorsprong en een beter doelsaldo op de naaste concurrenten, maar in voetballand kan de bal 

raar rollen. DEV kon nog maximaal een beslissingswedstrijd om niet rechtstreeks te degraderen 
uit het heilige voetbal vuur halen. SVM speelde door blessures, schorsingen en andere 

verplichtingen met een gelegenheidselftal. 

Het begin was van beide kanten 
erg rommelig. DEV kwam na een 
kleine 10 minuten spelen door een 
prachtige lobje over de te ver voor 
zijn goal staande SVM goalie aan 
de 0-1-voorsprong. SVM werkte 
wel erg hard om er toch nog een 
wedstrijd van te maken, maar de 
snelle en goede combinaties waren 
er niet. Pas in de laatste speelminu-
ten van de eerste helft kwam SVM 
een enkele keer gevaarlijk door. 
Maar DEV scoorde nog bijna de 
0-2 door het snelle balverlies van 
de geel blauwen.

Kopie
De tweede heft was een kopie 
van de eerste. Aan de inzet van de 
meeste spelers lag het zeker niet. 
Met Wessel Huigen en Alexander 
Temme in de basis werd SVM wel 
wat gevaarlijker. Wessel werd uit 
een van de weinige snelle SVM 
counters vrij voor de keeper gezet 
maar scoorde niet. DEV strafte 
slordig verdedigen af met de 0-2. 
Met nog een kwartier te spelen ge-

loofde beide teams het wel. Voor de 
ligt geblesseerde Kevin van Dron-
kelaar kwam Perry van den Bunt in 
het veld. DEV scoorde ook nog 0-3.

Nieuw
SVM eindigde op de 9e plek en 
speelt het volgende seizoen met de 
nieuwe trainer weer in de 3e klasse 

en gaat dan hopelijk meer punten 
halen. DEV sleepte er door de gun-
stige uitslagen nog een beslissings-
wedstrijd uit tegen vv Bunnik om 
rechtstreekse degradatie te voorko-
men. SVM zal zeker dit zeer wis-
selvallige seizoen evalueren. Grote 
verliezers vanmiddag opnieuw: de 
trouwe supporters. 

Uitslag Wedvlucht 
De duiven van de leden van Postduivenvereniging De Bilt uit het Fran-
se Péronne, met een gemiddelde afstand van ong. 290 km. de uitslag 
was: W. de Ruiter 1, Ron Miltenburg 2, Comb. van Grol en Zoon 3, 4, 
6 en 8, Ron van Veggel en Zoon 5, A.C. den Braber 7, Combinatie Turk 
en van Zels 9 en J.A. Pouw 10.

Zomerbridge van start 
Bridgeclub Hollandsche Rading (BcHR) organiseert weer in veertien 
donderdagavonden een Zomerbridge-reeks vanaf donderdag 1 juni tot 
en met donderdag 31 augustus in het dorpshuis, Dennenlaan 57 te Hol-
landsche Rading. Voorzitter Rob van der Blonk: ‘Ook dit jaar zijn er 
weer ruime mogelijkheden voor alle bridgeliefhebbers in de regio ook 
in de zomerperiode, wanneer er bij hun club mogelijk een zomerstop 
is. Ook thuisbridgers, die misschien eens aan het bridge in clubverband 
willen snuffelen zijn van harte welkom’. Bij voorkeur van tevoren aan-
melden via mail bij bchollandscherading@gmail.com of telefonisch bij 
Trees van Doorn tel. 030 2292078 voor 17.00 uur op de dag zelf en in 
het uiterste geval uiterlijk 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 
19.30 uur. Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-leden en 
één euro voor leden van het organiserende BcHR. 

Slordig Nova pakt toch twee punten
Met nog drie wedstrijden voor de boeg reisde Nova zaterdag 13 mei af naar Amstelveen, om aan 

te treden tegen Oranje Nassau. Op een groot en lastig te bespelen veld en in een regenachtige 
eerste helft, werkte Nova een slordige wedstrijd af. Gedurende de hele wedstrijd werden veel 

fouten gemaakt, zowel aanvallend als verdedigend. De Biltse formatie schudde de thuisploeg in 
de tweede helft definitief van zich af en pakte daarmee twee belangrijke punten: 16-25.

Oranje Nassau opende de wed-
strijd met de eerste score van de 
middag, gevolgd door de gelijk-
maker van Nova. Na de 1-2 en 2-2 
wist Nova ruim tien minuten de 
korf niet te vinden, vooral door een 
opeenstapeling van onnodige fou-
ten in aanvallend opzicht en veel 
schoten, die de voorste rand van 
de korf niet haalden. Oranje Nas-
sau speelde in deze fase met maxi-
male energie en wist, niet eens ver-
rassend, uit te lopen naar een 6-2 
voorsprong. Van deze zes scores 
kwam er slechts één voort uit een 
afstandsschot; iets dat Nova zich 
verdedigend dus ook kon aanre-

kenen. De Biltse formatie besefte 
tijdig dat het twee versnellingen 
moest opschakelen om de wed-
strijd onder controle te krijgen en 
wist de stand gelijk te trekken: 6-6. 
Op 6-8 leek Nova door te drukken, 
maar kwam Oranje Nassau ander-
maal langszij (8-8). Via 8-9 en 9-9 
werd kort voor rust een 9-11 voor-
sprong gepakt, door scores van de 
sterk spelende Michelle Reus (3 
scores in de eerste helft) en Job 
Paauw.

De eerste vijf minuten van de 
tweede helft begonnen wederom 
niet scherp, waardoor Oranje Nas-

sau voor de laatste keer gelijk kon 
komen: 12-12. Daarna begon de 
Biltse formatie scherper af te ron-
den en kon het uitlopen naar 13-
22. Om en om scorend werd er een 
16-25 eindstand bereikt, waarbij 
Nova in de eindfase een aantal 
mooie doelpunten liet noteren 
(waaronder een assist die het hele 
veld overging). Een belangrijke 
overwinning voor Nova, wetende 
dat de resterende twee wedstrij-
den gespeeld gaan worden tegen 
respectievelijk de nummer 7 en 8 
van de ranglijst. De eerstvolgende 
wedstrijd zal gespeeld worden in 
Bunnik tegen Midlandia.

Locatiewijziging Judokan 
Door de renovatie van De Vierstee zullen de lessen van Judokan Maar-
tensdijk op de bekende lestijden van 23 mei t/m 5 september worden 
gegeven in Dorpshuis de Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan; 
niet in de zomervakantie.

FC De Bilt in de 
nacompetitie

Afgelopen zaterdag won FC De Bilt de uitwedstrijd tegen Be Fair 
met maar liefst 2-7. Een mooie afsluiting van de reguliere competi-
tie, waarin FC De Bilt een keurige derde plaats heeft bereikt. 

Aangezien FC De Bilt een periodetitel heeft gewonnen, komt het ook 
uit in de nacompetitie waarin promotie naar de eerste klasse centraal 
staat. De tegenstander is echter nog niet bekend, omdat in de andere 
tweede klasse op zaterdag 20 mei nog een beslissingswedstrijd wordt 
gehouden. De winnaar van deze wedstrijd is kampioen en de andere 
wordt de tegenstander van FC De Bilt. Op dinsdag 23 mei is de eerst 
ontmoeting, een thuiswedstrijd voor FC De Bilt, aanvang 20.00 uur. Op 
zaterdag 27 mei is de return.

FC De Bilt 2 heeft ook de nacompetitie bereikt. Deze mannen hebben 
de kans om te promoveren naar de reserve hoofdklasse. Het tweede 
team begint op zaterdag 20 mei om 11.00 uur thuis tegen Valleivogels 
2. Hun return is op 27 mei in Scherpenzeel.

DEV komt op voorsprong. (foto Nanne de Vries)

47e Maartensdijkse Acht
Traditioneel staat de wielerronde ‘Maartensdijkse Acht’ op de wielerkalender in mei. Komende 
zaterdag rijden de coureurs hun wedstrijden weer in de straten van Maartensdijk. Ook dit jaar 

staan de categorieën Nieuwelingen en Amateurs op het programma. 

De wedstrijden worden weer op het 
8-vormige parkoers van 1.600 meter 
verreden. Om 17.00 uur klinkt het 
startschot voor de Nieuwelingen. Zij 
fietsen een wedstrijd over 50 kilome-
ter. De Amateurs starten om 19.00 
uur voor hun wedstrijd over 70 kilo-
meter. De start- en finishlocatie is op 
de Prins Bernhardlaan, tussen de Pa-
trijslaan en de Spechtlaan. De route 
leidt vervolgens de renners door de 
Prinses Marijkelaan, Koningin Juli-
analaan, Prinses Beatrixlaan, Prins 
Bernhardlaan, Prinses Marijkelaan, 
Fazantlaan, Valklaan om weer op de 
Prins Bernhardlaan uit te komen.

Nieuwelingen
Bij de Nieuwelingen, de categorie 
van 15- en 16-jarigen, wil Owen Ge-
leijn heel graag zijn derde plaats van 
vorig jaar verbeteren. Met zijn vorm 
zit het goed, gezien de zes podium-
plaatsen in twee maanden waarvan 
twee overwinningen. Nog beter pres-
teert Enzo Leijnse. Met zeven over-
winningen in dezelfde periode lijkt 
hij de te kloppen man. Kan hij op het 
bochtige parcours in Maartensdijk 
ook voor de overwinning strijden?

Amateurs
Honderd renners staan aan de start bij 

de Amateurs. Martin van Plateringen, 
winnaar van vorig jaar, komt zijn ti-
tel verdedigen. Ook Tomas Kopecky, 
winnaar bij de Nieuwelingen afgelo-
pen jaar, rijdt nu mee bij deze catego-
rie. Oud-winnaars Allard Epping en 
Eddy Hermsen hebben in het verle-
den bewezen goed overweg te kun-
nen met het parcours, net als Menno 
van Hees en Albert van Riessen. Tom 
de Vreede is de zegekoning van de 
afgelopen twee weken. 

Hij won in Rijswijk, Amstelveen en 
Rijsoord. Het blijft de vraag wie za-
terdag de sterkste benen heeft. 

Parkeerverbod
In verband met de wielerronde geldt 
er op zaterdag 20 mei a.s. tussen 
15.00 en 22.00 uur een parkeerver-
bod op de Prins Bernhardlaan, Prin-
ses Marijkelaan, Koningin Juliana-

laan, Prinses Beatrixlaan, Fazantlaan 
en Valklaan, voor zover tot het par-
cours van de wielerronde behorend. 
De organisatie verzoekt u om tijdig 
de straat autovrij te maken.
 (Jan Westbroek)

Het goed aansnijden van bochten is heel belangrijk bij de Maartensdijkse 
Acht.
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advertentie

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

advertentie

Kijkje nemen bij het spoor
Op 20 mei van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen bij 
de Onderdoorgang Leijenseweg in Bilthoven: de bouwplaats van Hegeman-Mobilis is dan voor 

publiek tijdens de Dag van de Bouw 2017 open. De toegang is gratis 
en er valt een hoop te beleven voor jong en oud.

Hegeman-Mobilis bouwt, in op-
dracht van ProRail, een onder-
doorgang onder het spoor aan de 
Leijenseweg in Bilthoven. Deze 
onderdoorgang vervangt de spoor-
wegovergang op de Leijenseweg. 
Auto’s, fietsers en voetgangers 
kunnen zo het spoor veilig krui-
sen. Ook kan het verkeer vlotter 
doorstromen: het hoeft niet langer 
te wachten voor spoorbomen. Be-
halve de onderdoorgang is ook een 
rotonde en een nieuwe weg aange-
legd. De rotonde is sinds novem-
ber 2016 in gebruik en de nieuwe 
weg, die langs de brandweerkazer-
ne, óver de onderdoorgang loopt 
richting de Talinglaan vervangt de 
huidige aansluiting van de Anne 
Franklaan op de Leijenseweg. Me-
dio 2017 is het project gereed.

Uitleg
Tijdens de Dag van de Bouw kan 
men niet alleen zien hoe ver de 
bouw gevorderd is, maar krijgt 
men ook uitleg over hoe de bouw 
in z’n werk gaat. Doordat de bouw 
van de onderdoorgang al een heel 
eind gevorderd is kan het publiek 
voor het eerst onder het spoor 
doorlopen. Aan zowel de noord-
zijde als aan de zuidzijde van het 
werkterrein is een poort waardoor 
de bezoekers het werkterrein kun-

nen betreden. Over het werkterrein 
en het nieuwe verkeersdek is een 
wandelroute uitgezet, die de be-
zoekers langs alle bezienswaardig-
heden op het terrein voert. 

Brandweer
Dit jaar doet ook de brandweer Bilt-
hoven mee aan de dag van de bouw; 
bij de brandweerkazerne aan de 
Leijenseweg zijn er diverse activi-
teiten. Roelof Mulder, projectleider 
Hegeman-Mobilis: ‘Er valt bij ons 
dus genoeg te zien en mee te ma-
ken op 20 mei. Het wordt een leuke 

dag voor jong en oud. We nodigen 
iedereen dan ook van harte uit om 
een kijkje te komen nemen op onze 
bouwplaats. Advies aan de bezoe-
kers: trek stevige schoenen aan en 
kom lopend of op de fiets. Aan de 
zuidzijde van het werkterrein is 
een gering aantal parkeerplaatsen 
beschikbaar (Leijensehof). Kinde-
ren tot 10 jaar mogen alleen onder 
begeleiding van een volwassene het 
werkterrein op en het werkterrein is 
helaas slechts beperkt toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers’. 

(Mariette Zijderveld)

Nieuwe bewoners voor 
Van Boetzelaerpark

Het Van Boetzelaerpark in De Bilt heeft er vier nieuwe bewoners bij 
gekregen. Vrijdag 12 mei, werden vier brandrode runderen losgelaten 
in het weiland naast het eigenlijke park. De vier jonge dames werden 
gebracht door Dirk Jan Stelling van De Hooierij, een boerderij aan de 
Universiteitsweg. Met deze gebeurtenis werd een mooi project afge-
rond en na afloop was er dan ook koffie bij het parkhuisje. 

De vier brandrode runderen grazen voortaan in het weiland in het park. 
In de afgelopen twee jaar werd het onbestemde stuk grasland aan de 
zuidzijde van het van Boetzelaerpark onderdeel van het park. In op-
dracht van de gemeente werd met de financiële steun van Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden een sloot rondom het weiland ge-
graven en een verbinding tot stand gebracht met de Biltse Grift en de 
vijver in het park. Hiermee werd een positieve impuls gegeven voor 
verbetering van de waterkwaliteit van de vijver. In de aflopen maan-
den werd een hek op de toegangsdam geplaatst en werden planten en 
struikjes gepland langs de oevers. Nu het gras inmiddels hoog genoeg 
is krijgt het weiland vier nieuwe vaste bewoners.   (Ben Verwiel)

Martine, Stijntje, Ankie en Coco 
arriveren op hun nieuwe bestem-
ming.

Toekomst Dr. Melchiorbank 
nog zeer onzeker

door Henk van de Bunt

De toekomst van de Dr. Melchiorbank op het Vinkenplein in Bilthoven is uiterst onzeker, 
zo werd donderdagavond nogmaals duidelijk tijdens de bespreking in de raadscommissie 

Openbare Ruimten van de Biltse Gemeenteraad. De gemeenteraadsfractie van de VVD De Bilt 
had een voorstel bij de gemeenteraad ingediend om de Dr. Melchiorbank 

tot gemeentelijk monument te benoemen. 

De monumentale bank ter herden-
king en dank aan Dr. Melchior, is 
in 1928 door een burgercomité aan 
de gemeente geschonken. De bank 
verkeert nu in een erbarmelijke 
staat en dient nodig te worden op-
geknapt. Momenteel worden plan-
nen uitgewerkt om het Vinkenplein 
te her-ontwikkelen. Daar is de hui-
dige bank op deze locatie niet voor-
zien. Het idee van de werkgroep is 
een nieuwe bank te ontwerpen in de 
vorm van een betonnen rand waar-
op je kunt zitten, met daarop ver-
melding van de naam Dr. Melchior. 

Voldongen
‘De werkgroep, die zich momen-
teel bezig houdt met de heront-
wikkeling van het Vinkenplein 
was ‘not amused’ met de plannen 
van de VVD en heeft aangegeven 
niet af te willen wijken van de op-
dracht van het College. Het advies 
van de werkgroep is om eerst de 
uitgewerkte plannen af te wach-
ten. Ervaring leert dat het daarna 
zeer lastig is om de plannen nog te 

wijzigen, waarmee vervolgens de 
gemeenteraad voor een voldongen 
feit komt te staan. Vandaar dat de 
VVD De Bilt nu actie wil om deze 
monumentale bank te beschermen 
en in oude staat wil laten herstel-
len op de huidige locatie. Er is in 
1928 heel nadrukkelijk gekozen 
voor deze locatie omdat deze vlak 
bij het verzorgingsgebied lag van 
de huisarts die zeer betrokken was 
met het welzijn van de vele kinde-
ren die daar woonachtig waren’, 
aldus gemeenteraadslid Christiaan 
van Nispen tot Sevenaer (VVD), 
die zich zeer verzet tegen de sloop 
van deze monumentale bank. 

Afwachten
‘De renovatie van de Dr. Melchi-
orbank kan toch als voorwaarde 
bij de herontwikkeling van het 
Vinkenplein in het plan worden 
opgenomen’, aldus een strijdbare 
van Nispen. ‘Het onderwerp is uit-
gebreid aan de orde geweest in de 
raadscommissie van 11 mei. Er is 
steun voor het voorstel vanuit de 

Historische Kring D’Oude School. 
Leo van Vlodorp pleitte namens 
deze Kring tijdens een inspraakron-
de voor het behoud van deze mooie 
bank, mede om reden van wat dr. 
Melchior allemaal heeft betekend 
voor Bilthoven. Van Vlodorp: ‘De 
straat bij het Vinkenplein, waar de 
nieuwe ING-bank gevestigd is en 
een aantal appartementen, heet de 
‘Melchiorlaan’. Dan hoort die bank 
daar toch in de buurt te (blijven) 
staan’?

De fracties van het CDA en de 
PvdA toonden zich direct voor-
stander het voorstel. D66 en Be-
ter De Bilt daarentegen gaven aan 
de (uitgewerkte) plannen van de 
werkgroep te willen afwachten met 
het risico van sloop van de monu-
mentale bank. De overige fracties 
toonden veel belangstelling voor 
het voorstel, maar gaven aan een fi-
nanciële onderbouwing af te willen 
wachten’. Tijdens de raadsvergade-
ring van 18 mei zal het voorlopige 
oordeel geveld worden.

Een impressie van de Melchiorbank nieuwe stijl.

Tijdens de Dag van de Bouw zijn 
de vorderingen van de tunnel van 
dichtbij te bekijken.
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Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
17-05
Do.

18-05
Vr.

19-05

Varkenshaasje met 
champignonroomsaus

of
Gebakken koolvisfilet met 

Hollandse garnalensaus
of

Gewokte spicy asperges
en paksoi

€ 11,-

Woe.
24-05
Do.

25-05
Vr.

26-05

Ossenhaaspuntjes met 
teriyakisaus

of
Heilbotfilet met
romige preisaus

of
Bietjes, noten, druiven en

brie uit de oven

€ 11,-

Geniet van onze “Lentedeal”
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