
Een uitgave van Vario Pers   Kon.      Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek Nr.  20

22e jaargang
18 m

ei 2016

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

advertentie

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Leegstand niet langer acceptabel
De gemeenteraad van De Bilt buigt zich in mei over het 

detailhandelsbeleid. Een groot probleem vormt de aanhoudende 
leegstand van winkels in de Kwinkelier in Bilthoven, aan het 

Maertensplein in Maartensdijk en de sporadische leegstand van 
winkels aan de Hessenweg in De Bilt. Wat de PvdA De Bilt betreft 

staat de aanpak van leegstand hoog op de agenda.

Raadslid Erik van Esterik: ‘De leegstand in de Kwinkelier is en blijft 
een doorn in het oog van veel mensen. Veel winkels staan, ook na de re-
novatie, al maanden leeg en er lijkt weinig beweging te zijn. Wij vinden 
dat de gemeente een leegstandsverordening moet opstellen’. 
De PvdA wil hierin onder andere regelen dat de gemeente zelf ook 
huurders kan aandragen voor winkels, die langer dan een jaar leeg 
staan. Ook wil de lokale PvdA dat er onderzocht wordt of een leeg-
standsboete mogelijk is. Van Esterik: ‘Veel gemeenten hebben een zo-
genaamde leegstandsverordening. Hiermee kunnen eigenaren, zoals die 
van de Kwinkelier meer onder druk gezet worden werk te maken van 
het vinden van nieuwe huurders. Dezelfde problematiek geldt ook voor 
de Hessenweg en het Maertensplein. Wij willen geregeld hebben dat 
de gemeente in het uiterste geval ook zelf huurders mag zoeken voor 
leegstaande winkels en dat als een vastgoedeigenaar niet meewerkt dat 
uiteindelijk een boete volgt. De leegstand blijft te lang aanhouden’.

Geplande natuurverbinding 
Hoorneboeg oogst scepsis 

Grote weerstand in Hollandsche Rading
door Rob Klaassen 

De informatieavond, die het Goois Natuurreservaat (GNR) in samenwerking met 
‘Samen voor Hollandsche Rading’, dinsdag 10 mei in het Dorpshuis in Hollandsche Rading belegde, 

mocht zich verheugen op een ongekend grote belangstelling. Zo’n 200 inwoners waren naar het 
Dorpshuis gekomen. Er waren bij lange na geen stoelen genoeg. Zo’n 40 inwoners waren zelfs 

gedwongen de beraadslagingen buiten te volgen, dankzij een aldaar inderhaast geplaatste speaker. 

De bewoners hadden vrijwel al-
lemaal grote bezwaren tegen de 
plannen van het GNR om een na-
tuurverbinding tussen het Wasmeer 
en de Hoorneboegse heide te ma-
ken, waarvoor 85 ha bos gekapt 
moet worden. Nut en noodzaak 
van deze zware ingreep werden 

met een overdaad aan argumenten 
bestreden. Het belangrijkste contra-
argument tegen deze rigoureuze in-
greep is, dat als het al zou lukken 
nieuwe natuur te creëren tussen de 
Hoorneboeg en het Wasmeer dit ten 
koste zal gaan van het leefklimaat 
voor de inwoners van Hollandsche 
Rading. Daarnaast spelen voor de 
inwoners van Hollandsche Rading 

zaken als onnodige geldverspilling 
en ondemocratische gang van za-
ken rondom de totstandkoming van 
dit plan.

Het plan van GNR
De projectleider van het GNR, Poul 
Hulzink, ging uitgebreid in op het 
hoe en waarom van deze natuur-
verbinding. Door bos door hei te 

vervangen krijgen heidedieren de 
kans zich te ontwikkelen. Dit be-
treft met name reptielen (hagedis, 
salamander, hazelworm) en insec-
ten (veldkrekel, libel). Ook duidde 
hij op het nationaal belang van dit 
soort natuurverbindingen. O.a. 
door snelwegen komen natuurge-
bieden geïsoleerd te liggen. Door 
natuurverbindingen aan te leggen 
kunnen deze gebieden weer aan 
elkaar worden verbonden en deel 
gaan uitmaken van een groter eco-
logisch netwerk. Hierdoor kan een 
uitwisseling van dieren en planten 
plaatsvinden. Essentiële zaken om 
te komen tot een gezonde natuur.

Negatieve gevolgen
Vanuit bewonerszijde had Atwil 
Louwerse een indrukwekkend do-
cument opgesteld, waarin gedetail-
leerd wordt aangetoond dat het mi-
lieu in Hollandsche Rading zwaar te 
lijden krijgt door de kap van 85 ha 
bos in de directe omgeving. Zo zul-
len de inwoners van Hollandsche 
Rading worden geconfronteerd 
met een enorme toename van CO2 
uitstoot – de bomen die dit nu op-
nemen zijn gekapt - , toename van 
fijnstof – bomen vangen veel vuil-, 
vermindering van de productie van 
zuurstof – bomen zetten CO2 om in 
zuurstof -. In Hollandsche Rading 
zou het volgens Louwerse dan gaan 
over 300 miljoen kilogram vermin-
dering van zuurstofproductie per 
jaar. Toename van geluidoverlast – 

geluid dat nu door bomen en bodem 
wordt geabsorbeerd, wordt vervan-
gen door heide die geluid reflecteert 
-. In het onlangs definitief vastge-
stelde tracé-besluit voor de A27 is 
er bij de berekeningen van Rijks-
waterstaat nog van uitgegaan dat de 
bomen op hun plek zouden blijven 
staan. Het bleek dat het GNR al 
deze negatieve effecten niet in de 
beschouwingen had betrokken en 
dus alle negatieve gevolgen van de 
plannen voor Hollandsche Rading 
niet had meegenomen. Het GNR 
heeft, ondanks de enorme grootte 
van de ingreep, geen verplichting 
om een Milieu Effect Rapportage 
(MER) te maken.

Fauna
Dieren die nu in het bos leven zul-
len grotendeels gaan verdwijnen. 
Boommarter, ree, eekhoorn en das 
hebben weinig met heide. Ook op 
deze aspecten is door het GNR niet 
ingegaan. Volgens een aantal inwo-
ners speelt daarnaast ook dat als de 
insecten en reptielen zich via de 
twee ecoducten tussen Wasmeer en 
Hoorneboegse heide zouden ver-
plaatsen, hen een ongewisse toe-
komst staat te wachten. Oorzaak: 
de Hoorneboegse heide is een zeer 
intensief gebruikte uitlaatplaats 
voor honden. Of dit voor reptielen 
en insecten nu een ideaal ecosys-
teem is moet volgens velen sterk 
worden betwijfeld. 

Een bomvol Dorpshuis in Hollandsche Rading. (foto Maurits de Bruin)

De natuurverbinding tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug is in maart 2016 afgerond. De nieuwe brug 
overspant de Utrechtseweg (N417) en heeft ook een fiets- en ruiterpad. Op 21 mei a.s. is de officiële opening 
van 11.00 tot 12.30u. van de ecoducten en toegankelijk voor publiek. 

Lees verder op pagina 3
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

22/05 • 10.30u - Mevr. dr. N.M. Vos

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/05 • 09.30u - Prop. J. A. Mol

22/05 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/05 • 10.30u - 

dr. H.D. van Hoogstraten

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/05 • 10.00u - de heer Jan Pindus  

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/05 • 10.30u - 

Pastor A. van den Bogaard 

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)
22/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
22/05 • 16.30u - Ds. P. Waterval

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
22/05 • 10.00u - Ds. A. Vastenhout  
22/05 • 19.00u - Ds. C.N. van Dis

Pr. Gem. Immanuelkerk
22/05 • 10.00u - 

Mevr. ds. L. Stammes - Blok

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/05 • 10.00u - 

Mevr. ds. J.E. van Zelderen

R.K. St. Michaelkerk
22/05 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor H. Eppink 

Volle Evangelie Gemeente
22/05 • 10.00u - 

Zondag van de Lijdende Kerk

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
22/05 • 10.30u - Dhr. M. Jonker 

Herv. gemeente Blauwkapel 
22/05 • 15.30u - ds. J. van Dijk

Herst. Herv. Kerk
22/05 • 10.30u - ds. A. Vlietstra

22/05 • 18.00u - ds. W. van Vlastuin

Onderwegkerk Blauwkapel
22/05 • 10.30u - Prof. dr. M. Brinkman 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/05 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/05 • 10.00u - Ds. G. van Meijeren 
22/05 • 18.30u - Ds. G. H. Kruijmer.  

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

22/05 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
22/05 • 09.30u - ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
22/05 • 10.30u - 

Eucharistieviering pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/05 • 10.00u - ds. R.W. v.d. Wal 
22/05 • 18.30u - ds. G.H. Abma

PKN - Herv. Kerk
22/05 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan
& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Collecte

Van 23 t/m 28 mei is in De Bilt 
de collecte van het Longfonds. 
Dan gaan (landelijk) bijna 40.000 
vrijwilligers op pad om geld in 
te zamelen voor longonderzoek. 
Meer informatie over het werk 
van het Longfonds vindt u op 
longfonds.nl

Geen noodopvang meer 
in De Bilt 

Voor de opvang van vluchte-
lingen heeft gemeente De Bilt 
vorig jaar in De Vierstee in Maar-
tensdijk crisisopvang verzorgd. 
Inmiddels is een 3-tal locaties 
aangeboden voor noodopvang. 
Omdat de instroom van de doel-
groep inmiddels terugloopt os 
gemeente De Bilt buiten beeld 
geraakt voor de noodopvang 
van vluchtelingen. Het College: 
‘Hoewel wij beschikbaar blijven 
voor het bieden van crisisnood-
opvang, verwachten wij, gegeven 
de momenteel lagere instroom 
van vluchtelingen, dat het COA 
daarop vooralsnog geen beroep 
zal doen’. 

Inloop in Lage Vuursche

Donderdag 19 mei is er weer 
een inloopmiddag voor oude-
ren in het dorpshuis De Furs 
aan de Slotlaan te Lage Vuur-
sche. De muzikale middag zal 
verzorgd worden door de heer 
Dick van der Elst uit Huizen. De 
heer van der Elst is een bekende 
accordeon-speler en speelt heel 
veel oude en vaak zeer beken-
de liedjes. Aanvang 14.15 uur. 
De entreeprijs bedraagt 3 euro 
p.p. (koffie of thee inbegrepen). 
De middag wordt georganiseerd 
door de Stichting Welzijn Bewo-
ners Lage Vuursche. 

Intercultureel Eetcafé

Zondag 29 mei organiseert het 
vaste team vrijwilligers van 
Mens De Bilt het maandelijkse 
Intercultureel Eetcafé. Het Eet-
café is elke laatste zondag van 
de maand in wijkrestaurant Bij 

de Tijd en heeft elke maand een 
ander thema. Deze maand is er 
een Griekse maaltijd, verzorgd 
door één van de vaste ervaren 
koks. Inloop vanaf 17.15 uur. 
Vooraf aanmelden tot vrijdag 
26 mei: servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl, tel. 030 7440595. 

Opbrengst Boekenbeurs

De boekenbeurs van de geza-
menlijke Lions Clubs Utrecht 
e.o. (waaronder De Bilt), op 4 en 
5  mei georganiseerd in Het Oude 
Tolhuis in Utrecht werd door 625 
mensen bezocht. Dat aantal was 
nagenoeg hetzelfde als in 2015. 
De opbrengst was netto 13.000 
euro t.b.v. het goede doel. Deze 
opbrengst was 1.000 euro  hoger 
dan in 2015.

Open dag woongroep

Woongroep Lugtensteyn aan de 
Orionlaan in Bilthoven houdt 
op zaterdagmiddag 21 mei van 
13.00 tot 16.00 uur een open dag. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De koffie staat klaar.

Presentatie bij fotoclub

Op maandag 23 mei geven de 
leden van de werkgroep Pro-
jecten hun jaarlijkse presenta-
tie. Regelmatig krijgt de FCB 
aanvragen van buiten om mee 
te werken aan activiteiten die 
door anderen zijn georganiseerd. 
De Werkgroep Projecten verzorgt 
deze opdrachten en exposities. 
De onderwerpen zijn heel divers 
en van uiteen lopende aard, vari-
erend van een project bij de voed-
selbank tot interieurfoto’s van 
kerken. Maar ook, in samenwer-
king met de bibliotheek en vluch-
telingenwerk, een expositie van 
portretten in het Lichtruim. Op 
de komende clubavond presente-
ren zij hun expositie ‘winter’. De 
avond is vrij toegankelijk, begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden 
in zalencentrum H.F Witte, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. 

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 29 mei verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het Soefisme is een religieu-
ze levensbenadering, gebaseerd 
op geestelijke vrijheid, respect 
voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven 
als bron van spirituele groei.
(www.soefi.nl)

Weeksluiting in Dijckstate

Vrijdag 20 mei is er in Dijck-
state in Maartensdijk een week-
sluiting, waarin proponent G.A. 
van Ginkel uit Maartensdijk voor 
gaat. Het begint om half acht en 
na afloop is er gelegenheid voor 
gezellig samenzijn bij een kopje 
koffie.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 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 boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Meezingavond in Vierstee

De meezingavond voor de actie 
Vierstee 2.0 belooft een groot 
muzikaal evenement te worden 
waar o.a. AZM, Kunst en Genoe-
gen, het Gospelkoor uit West-
broek, Sojater en het mannen-
koor Sterk Spul aan meewerken. 
Er zijn voor a.s. vrijdag nog 
kaarten te krijgen. Zie blz. 3.

Benefi etconcert
op Tuinderij Eyckenstein

In juni brengen de Canadese zangeres Jess Morwood, singer-songwriter 
BJ Baartmans en het Kailash Ensemble Amerikaanse ballads, Neder-
landse luisterliedjes en Indiase klanken. De opbrengst van dit benefi et-
concert gaat naar de Jeevan School in de stad Varanasi en naar Stichting 
Benares Schoolfonds (BSF).
Tussen de muziek door vertellen de musici ontroerende, spannende en 
grappige verhalen over het leven in de sloppenwijken. Allemaal hebben 
ze iets met India: Jess geeft les op de Jeevan School, BJ’s familie is ac-
tief in ontwikkelingshulp, Lenneke van Staalen en Heiko Dijker hebben 
er jarenlang gestudeerd en Marien van Staalen is voorzitter van BSF.
‘A Song for India’ wordt een boeiende happening, die westerse muziek 
combineert met oosterse passie. Bezoekers maken samen met de Jee-
van School en Stichting Benares Schoolfonds goed onderwijs mogelijk 
voor kasteloze kinderen in de sloppenwijken van Varanasi.

4 optredens
De toegangsprijs dekt de directe kosten en garandeert een basisresul-
taat. Een extra gift in de glazen pot bij de uitgang is meer dan welkom. 
Er zijn optredens in Maartensdijk (9 juni), Den Bosch (12 juni), Val-
kenswaard (17 juni ) en Haarlem ( 18 juni). 
In Maartensdijk op 9 juni is het in de Oranjerie van Tuinderij Eycken-
stein van Luuk Schouten, Dorpsweg 264. De aanvang is om 19.30 uur. 
Voor kaartverkoop stuur een e-mail naar: karinvand@gmail.com. Voor 
verdere info met/over de stichting tel. 0165 301422.

Geboren
12 mei 2016

Anne-Claire
Dochter van

Vincent en Lydia Bosman
Hogebrinkerweg 30

Hoevelaken
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Meezingavond 20 mei 20.00 uur in de Vierstee
Met medewerking van Kunst & Genoegen, AZM, Gospelkoor Sparks 

of Joy, Sojater, Sterk Spul,  Marie Louise en Joyce Geurtsen en nog zes  
individuele zangers. Iedereen kan meezingen. 

Kaartverkoop € 7,50: Via Primera, Vierklank, 
Tuincentrum Hendriksen, Bilthovense Boekhandel, 

Bouman Boeken, in de zaal. Of reserveren 
via 06 53225908, mail: evt@ebbevantonningen.com

advertentie

Petitie beeldentuin 
Jits Bakker heeft resultaat

door Guus Geebel

De petitie gericht aan Stichting Het Utrechts Landschap 
met het verzoek gastvrijheid te willen blijven bieden aan de 
beeldentuin van Jits Bakker in De Bilt, is goed aangekomen. 
D66 was initiatiefnemer van de petitie en kreeg daarbij steun 

van  het overgrote deel van de gemeenteraad van De Bilt. 
Alleen de VVD en SGP deden niet mee. 

Op de website van D66 afdeling De Bilt konden mensen hun steun aan 
de petitie geven. Korte tijd nadat de mogelijkheid voor een steunbe-
tuiging online was, hadden al 1.000 mensen gereageerd. Initiatiefne-
mer Frans Poot had op 11 mei een gesprek met Saskia van Dockum, 
directeur-rentmeester van Het Utrechts Landschap. Zij vertelde onder 
de indruk te zijn van de protesten en de massaliteit ervan en dat daarom 
besloten is erop terug te komen. Het Utrechts Landschap wil dus gast-
vrijheid aan de beelden blijven bieden. Frans Poot zegt de bereidheid 
om naar de stem van het volk te luisteren erg te waarderen.

Culturele waarde
Met de bereidheid van Het Utrechts Landschap is de slag nog niet ge-
wonnen. De beelden zijn in 2009 door Jits Bakker geschonken aan de 
Biltse gemeenschap. De provincie wil er  wel van af, vanwege de kos-
ten van rond de 25.000 euro per jaar voor verzekering en onderhoud. 
Frans Poot hoopt dat voor deze kosten ook andere wegen gevonden 
kunnen worden. ‘De beelden vertegenwoordigen een grote culturele 
waarde en de beeldentuin is een belangrijke trekpleister voor De Bilt. 
De tuin trekt jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers die uit de hele regio ko-
men. De gemeente heeft op cultureel en recreatief gebied veel te bie-
den. De Bilt heeft geen museum, maar dit is een openluchtmuseum met 
beelden die allemaal hier gemaakt zijn.’

Brede steun
Frans Poot vertelt dat wethouder Hans Mieras en gedeputeerde Marië-
tte Pennarts met elkaar over de beeldentuin hebben gesproken. Hijzelf 
heeft contact met de Statenfractie van D66 en hij hoopt dat de andere 
patijen dat ook doen met hun fracties. Poot vindt dat alles gedaan moet 
worden om de beeldentuin voor De Bilt te behouden. ‘Het Utrechts 
Landschap heeft in ieder geval goed geluisterd naar de massale steun 
voor het behoud ervan. Wel wordt nagedacht over uitbreiding met an-
dere functies. Ik heb kenbaar gemaakt enorm blij te zijn met dit stand-
punt. Het initiatief van de overgrote meerderheid van de raad heeft 
geleid tot een steun die niet verwacht was. Ik durf te zeggen dat de 
volksvertegenwoordiging heeft gefunctioneerd en met steun van veel 
inwoners een signaal heeft afgegeven. Maar we zijn er nog niet.’

Frans Poot is onder de indruk van de steun voor het behoud van de 
beeldentuin.
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Uit de reactie van Poul Hunzink 
bleek dat het GNR niet van zins 
was om de plannen hierop aan te 
passen.

Ecoducten
De effectiviteit van de ecoduc-
ten werd door velen ter discussie 
gesteld. Poul Hunzink kon niet 
zeggen wat de effectiviteit van de 
beide ecoducten is. Dit komt, om-
dat de omgeving van de ecoducten 
nog niet is ingericht. Uitgangs-
punt vormt volgens Paul Hunzink 
het feit, dat de twee ecoducten er 
nu liggen en dat er nu voor moet 
worden gezorgd dat ze ook effec-
tief gebruikt kunnen gaan worden. 
Daarvoor moeten de natuurgebie-
den in de directe omgeving van 
de ecoducten worden aangepast. 
Vele aanwezigen wezen op het feit, 
dat het gebied tussen Wasmeer en 
Hoorneboeg geen deel uitmaakt 
van een groter ecologisch netwerk. 
De beide ecoducten liggen geïso-
leerd. Bij de Hoorneboegse heide 
houdt het op. Van daaruit zijn er 
geen verdere verbindingen moge-
lijk. Aan de andere kant stopt het 
ook bij het Wasmeer. Poul Hunzink 
zegt toe, dat er in de toekomst zal 
worden geprobeerd om ook voorbij 
het Wasmeer nog verdere ecologi-
sche verbindingen tot stand te bren-
gen. 

Weggegooid
Veel vragenstellers plaatsen vraag-
tekens bij de hun inzien’s ‘gelds-
mijterij’ van dit project. Naast de al 
vele miljoenen kostende ecoducten 
bedragen, volgens Poul Hulsink 
de thans geplande inrichtingskos-
ten nog eens 2,1 miljoen euro. Een 
half miljoen wordt betaald door de 

provincie Noord-Holland, 900.000 
euro komt vanuit de postcode lo-
terij en er wordt verwacht dat het 
resterende geld, 700.000 euro, gaat 
komen vanuit de verkoop van het 
hout. Uit de reacties bleek dat velen 
zich ergerden dat zowel gemeen-
schapsgeld, als ook postcodelote-
rijgelden, werden besteed aan een 
project dat zoveel aanwijsbare na-
delen met zich meebrengt, terwijl 
de voordelen op z’n minst ondui-
delijk zijn te noemen. Bovendien 
vroegen velen zich af of een in 
geldnood verkerende club als het 
GNR wel in staat is om zo’n heide-
gebied te beheren. Zo werd betwij-
feld of er wel genoeg menskracht 
is om bv. de opslag van de Ameri-
kaanse vogelkers te bestrijden.

Ondemocratisch 
Heel veel inwoners vielen over het 
feit, dat zij zijn overvallen door 
deze verstrekkende plannen. Pas 
enkele weken geleden hoorden zij 
hier voor het eerst over. Zij vroegen 
zich af hoe dit mogelijk was. Een 
uitspraak als ‘Ik voel me als inwo-
ner van Nederland genaaid’, werd 
met instemming begroet. 

Namens de provincie Noord-Hol-
land legde André Smit, projectlei-
der natuurontwikkeling, uit dat dit 
plan afkomstig is vanuit het natuur-
beleidsplan Noord-Holland. Een 
plan, dat enkele jaren geleden is 
vastgesteld door Provinciale Staten 
Noord-Holland. Hij zei dat de pro-
vincie Utrecht over dit plan is geïn-
formeerd en wellicht droeg ook de 
gemeente De Bilt kennis hierover. 
Op de vraag hoe de bewoners van 
Hollandsche Rading dit eerder had-
den kunnen weten zei hij, dat dit via 
de provincie Utrecht of de gemeen-
te De Bilt had gemoeten. 

Verder
Zowel de provincie Noord-Hol-
land, als het bestuur van het GNR 
hebben ingestemd met de plannen. 
Vergunningen zijn deels al ver-
strekt, of de toestemming is onder-
weg. Als er gekapt gaat worden dan 
is het de bedoeling dat de bomen af-
gevoerd gaan worden via de voor-
malige parkeerplaats langs de A27 
bij de Bosberg. Hierover is overleg 
gaande met Rijkswaterstaat. Als al-
les volgens plan verloopt dan hoopt 
het GNR najaar 2016 met de kap te 
kunnen gaan beginnen. 

Reageren
Tot 20 mei a.s. kunnen inwoners 
hun op- en aanmerkingen over de 
plannen naar het bestuur van het 
GNR mailen/sturen. Mailadres: 
gooisnatuurreservaat@gnr.nl. Op 
23 juni komt het Algemeen Bestuur 
van het GNR bijeen om zich te bui-
gen over alle reacties en daar een 
besluit over te nemen. Daarna hoopt 
men de plannen definitief vast te 
stellen. Overigens is deze bijeen-
komst openbaar en mag iedereen 
daar 5 minuten inspreken. Toege-
zegd werd, dat iedereen voor 1 juli 
a.s. hoort wat er met zijn of haar re-
actie is gedaan. Het bleek, dat voor 
zeer velen de gevolgde procedure 
als uiterst onbevredigend ervaren 
wordt. Inwoner Thijs van der Wel 
verwoordde dit als volgt: ‘We le-
ven hier in een democratie, waarin 
zaken in overleg met alle betrok-
kenen worden geregeld. Maar hier 
kan een kleine club, min of meer op 
eigen houtje, zonder overleg met 
alle betrokkenen, zelf beslissingen 
nemen die velen treffen, zonder dat 
zij zich hiertegen kunnen verweren. 
Een uiterst onbevredigende gang 
van zaken’.

ProRail & Rijkswaterstaat legden het ecoduct over de A27 en de spoorweg Utrecht - Hilversum aan.

De nieuwe brug overspant de Utrechtseweg (N417) en heeft ook een fiets- en ruiterpad.
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MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

HOLLANDSE

Aardbeien
500 GRAM 0,99

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
____________________________100 GRAM 0,80

HOLLANDSE

Trostomaten
_____________ HEEL KILO 1,25
VERS GESNEDEN 

Bieten
___________________  500 GRAM 0,99

Spaghetti met Scampi’s
___________________  100 GRAM 1,25

ALLEEN MAANDAG 23, DINSDAG 24
EN WOENSDAG 25 MEI

STUNTPRIJS
Als u de kwaliteit van onze asperges ziet...

... kunt u de prijs helemaal niet meer geloven!

HEEL KILO  4,95
EN WE HEBBEN NOG VEEL MEER

AANBIEDINGEN IN DE WINKEL

  
Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG (DONDERDAG 10 MAART)

Ei-bieslook salade
Kip-saté salade
Filet americain

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

Gebakken biefstuk 
Honingham 
Spekrollade

  VOORDEEL HELE WEEK

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

BOEREN "CUM LAUDE" 
KAAS

Hij is er weer! 

Livar speklapjes
Gekruid of naturel

Schnitzels
Naturel of gepaneerd

Kipschnitzels

Baklapjes

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

COMTE ZWITSERSE 
BERGKAAS

500
GRAM 6.98

100
GRAM 1.98

3 x 100
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

500
GRAM 8.98

3 x 100
GRAM 3.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 6.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 maart 
t/m woensdag 16 maart

Lekker voor het weekend! PINDA 
ROZIJNENMIX

250
GRAM 2.98

100
GRAM 3.49

ITALIAANSE DROGE 
WORSTJES

MACADAMIA’S

5 halen =
   4 betalen

Heerlijk mals!

Bossche bollen

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Slavinken, rundervinken en 
gehaktstaven

6 halen , 5 betalen

2
STUKS 5.-

Top kwaliteit!

5.-5
STUKS

Reclame geldig vanaf
donderdag 19 mei
t/m woensdag 25 mei
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Burgemeester feliciteert
briljanten bruidspaar

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam maandag 9 mei Wim en Bep van Genderen-Barendse 
thuis in De Bilt feliciteren met hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar trouwde in 1951

in Gouda waar beiden zijn geboren en getogen.

Ze leerden elkaar kennen tijdens de 
bevrijdingsfeesten in Gouda. Die 
feesten waren er in 1945 dagelijks. 
Bij de AJC, waar ze allebei lid van 
waren, leerden ze elkaar beter ken-
nen. Wim was vijfentwintig en Bep 
drieëntwintig jaar toen ze trouw-
den. Het echtpaar kreeg drie doch-
ters en heeft vijf kleinkinderen. 

Onderwijzer
Wim van Genderen had een HBS-
diploma en deed een opleiding 
Bouwkunde in Rotterdam. ‘Ik ben 
daar een keer voor gezakt en ei-
genlijk wilde ik onderwijzer wor-
den. Daarvoor deed ik na de oorlog 

een spoedopleiding in Rotterdam. 
Ik werd schoolmeester en dat ben 
ik altijd gebleven.’ Bep volgde in 
Gouda bij een apotheker een oplei-
ding voor apothekersassistente. Ze 
werkte vijf jaar bij die apotheker. 
Kort na hun trouwen verhuisden 
Wim en Bep van Gouda naar Al-
melo, waar ze tien jaar woonden. 
Daarna gingen ze naar Eindhoven 
en in 1967 kwamen ze in de ge-
meente De Bilt wonen. Wim werd 
hier onderwijzer op de Theo Thijs-
senschool. Bep is toen voor halve 
dagen gaan werken bij de Bilt-
hovense Apotheek. Ze heeft daar 
twintig jaar gewerkt.

Besturen
In 1951 kreeg je niet eerder een 
huis of je moest kinderen hebben 
‘We zijn begonnen in Gouda op een 
paar kamers.  In 1951 werd ik on-
derwijzer in Almelo en kregen we 
een huis van de gemeente’, vertelt 
Wim van Genderen. Over de begin-
tijd in Almelo vertelt Bep: ‘Als ze 
me midden in Afrika hadden gezet 
had ik me misschien meer thuis ge-
voeld dan in Almelo. Ik verstond 
mijn eigen buurvrouw niet.’ In 
De Bilt werd Wim secretaris van 
de Biltse afdeling van de PvdA. 
Voor de PvdA was hij twintig jaar 
lid van de landelijke Adviesgroep 
Ouderenbeleid. Die adviesgroep 
adviseerde de Kamerfractie en het 
partijbestuur. Ook was hij zeven-
tien jaar lid van het Utrechtse ge-
westbestuur van de PvdA. 

Activiteiten
Het echtpaar is actief betrokken bij 
de overdag-bijeenkomsten, die de 
PvdA regelmatig organiseert. Wim 
en Bep van Genderen werden 58 
jaar geleden lid van een naturisten-
organisatie. ‘Ik zat in het hoofdbe-
stuur en heb meegewerkt aan het 
oprichten van een aantal terreinen 
overal in het land.’ Het gezond 
ogende echtpaar volgt ook nog cur-
sussen. Bep doet literatuur en Wim 
filosofie. Het bruidspaar ontving 
schriftelijke felicitaties van Koning 
Willem-Alexander, de commissaris 
van de Koning en het gemeentebe-
stuur van De Bilt. Het briljanten bruidspaar Wim en Bep van Genderen.

Mens promoot vrijwilligerswerk
Bij de Mens-vrijwilligerscentrale wordt binnenkort een workshop ‘Creatief vrijwilligers werven’ 
en een themabijeenkomst over een nieuwe doelgroep potentiële vrijwilligers georganiseerd. Janet 

Sonnemans is het nieuwe gezicht bij de vacaturebank vrijwilligerswerk; zij zal zich samen met 
Yvonne Stoelinga vrijwillig in te zetten om vrijwilligers te matchen aan vacatures.

Donderdag 26 mei vindt het eer-
ste netwerkcafé voor professionals 
en vrijwilligers die werkzaam zijn 
in zorg en welzijn in gemeente De 
Bilt plaats. Met het netwerkcafé 
wil MENS De Bilt professionals 
en vrijwilligers dichter bij elkaar 
brengen. 

Het netwerkcafé is een nieuwe in-
vulling voor de voormalige net-
werken ‘Netwerk 18+’, het ‘Dien-
stenoverleg’, en het ‘Netwerk 
Mantelzorg’. Bij het netwerkcafé 
zijn zowel vrijwilligers als profes-
sionals in de zorg welkom. Mens 
De Bilt wil met het café ook een 
vervolg geven aan de bijeenkom-
sten ‘Vernieuwen in de (in)formele 
zorg’, die in oktoberplaats vonden. 
Doel van het Netwerkcafé is om 
samenwerking en innovatie te sti-
muleren aan de hand van relevante 
thema’s, maar natuurlijk ook om el-
kaar te ontmoeten.

De bijeenkomst is op donderdag 
26 mei van 15.00 tot 17.00 uur in 
Servicecentrum Maartensdijk aan 
het Maertensplein 96 in Maartens-

dijk Aanmelden kan tot 19 mei via 
k.iseger@mensdebilt.nl. Kijk voor 
meer informatie op de website van 
Mens De Bilt.

Creatief werven
In de workshop Creatief vrijwilli-
gers werven gaat men aan de slag 
met nieuwe manieren om vrijwil-
ligers te werven. Als organisatie, 
als coördinator of in een andere rol 
waarin men met werving te maken 
heeft, kan het heel verfrissend zijn 
om de wervingsmethoden eens on-
der de loep te nemen. 
De gratis workshop is voor ieder-
een in gemeente De Bilt, die zich 
bezighoudt (of wil gaan houden) 
met de werving van vrijwilligers 
voor zijn organisatie op woensdag 
1 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur in 
Servicecentrum De Bilt (Prof. Dr. 
P.J.W Debijeweg 1 in De Bilt) in de 
workshopruimte naast Wijkrestau-
rant Bij de Tijd. Aanmelden s.v.p. 
bij vrijwilligerscentrale@mensde-
bilt.nl. De workshop gaat door bij 
minimaal 6 deelnemers en er kun-
nen maximaal 14 deelnemers mee-
doen. 

Participatiemiddel
Met het project Kansrijk Vrijwil-
ligerswerk ondersteunt Mens De 
Bilt een proces waarvan zowel de 
vrijwilliger als de organisatie kan 
profiteren. Samen met de gemeente 
De Bilt en de Regionale Sociale 
Dienst heeft MENS De Bilt de af-
gelopen jaren het project ’Kans-
rijk Vrijwilligerswerk’ uitgevoerd. 
Mensen met een lange afstand tot 
de arbeidsmarkt worden hierin be-
geleid bij het vinden van passend 
vrijwilligerswerk. Er zijn meerdere 
matches ontstaan in gemeente De 
Bilt. Tijdens deze themabijeen-
komst wordt de opgedane kennis en 
ervaring gedeeld. 

De gratis bijeenkomst is voor or-
ganisaties, verenigingen en maat-
schappelijke initiatieven die met 
vrijwilligers werken of uit vrijwil-
ligers bestaan op woensdag 21 juni 
van 19.00 tot 21.30 uur in Service-
centrum De Bilt (Prof. Dr. P.J.W 
Debijeweg 1 in De Bilt) in de work-
shopruimte naast Wijkrestaurant 
Bij de Tijd. S.v.p. aanmelden: vrij-
willigerscentrale@mensdebilt.nl. Open Tuin-Dag

Het seizoen is begonnen en eerste groenten komen van de volle grond. 
Zaterdag 21 mei is men van 11.00 tot 14.00 uur van harte welkom op 
Tuinderij de Groene Steen, gelegen op de Universiteitsweg 1 in de Bilt. 
Er zijn rondleidingen door de tuin en groenten- en kruidenplantjes te 
koop. Er is informatie over de bloemenpluktuin en de groenteabonne-
menten. Ook kan er een kijkje worden genomen bij de dieren op de 
boerderij. Zie www.tuinderijdegroenesteen.nl

Kroeg druk bezocht
Bijna veertig mensen waren afgelopen vrijdag bij 

De Kroeg. Prachtig weer, dus eerst lekker op het terras 
bij Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt.

Na een aantal Kroegavonden kennen steeds meer mensen elkaar en 
wordt er gezellig gekletst. Daarna volgde de Playbackshow: sommi-
ge mensen hadden dit tot in de puntjes voorbereid, inclusief de juiste 
kleding, make-up, en gel, anderen maakten gewoon gebruik van het 
podium en grepen hun kans. Mensen die iets anders wilden konden 
knutselen of spelletjes spelen.
De volgende Kroeg, de avond van ontmoeten voor mensen met een 
verstandelijke beperking, is op vrijdag 3 juni aanstaande van 19.15 tot 
21.15 uur. Er is dan live muziek, kijk ook eens op facebook De Kroeg 
De Bilt. [MD]

Enthousiasme in De Kroeg tijdens de playbackshow.

Doorstart Quiz & Zo
Inge van Veldhuijsen neemt het stokje van Joke Peek over; vanaf begin 
mei is er een doorstart van Quiz & Zo. Inge heeft zin en expertise om 
dit op te pakken: ‘We gaan weer de hersens laten kraken met allerlei 
quizzen. Door alleen of samen met anderen de quiz te doen is men ac-
tief bezig en stimuleert men het geheugen. Tevens is het ook een leuke 
manier om anderen te ontmoeten’. 

Elke dinsdagmiddag is iedereen weer van harte welkom in de tussen-
ruimte van het Servicecentrum Maartensdijk van 15.00 tot 16.30 uur. 
De kosten zijn 3 euro (inclusief een kopje koffie of thee). Inlichtingen 
tel. 0346 214161 of servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Nieuwe sponsor voor Nova
Fietsen en korfbal, allebei beweging, allebei sport. Heel logisch dus 
dat ´De Nieuwe Fietsenmaker` sponsor wordt van Korfbalvereniging 
Nova. Sinds 2 weken hangt het geelgroene bord van de plaatselijke 
ondernemer Marc Hoogendijk langs het hoofdveld van KV Nova. 

Op de foto Marc met zijn gezin samen met Andrew van der Weerdt 
namens Nova. 
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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.

Dorresteinweg 72b Soest, 
Tel. 035-6012883

www.vaarderhoogt.nl

ALLE 
HORTENSIA’S
KASSAKORTING

25%

... ja, zeg dan 
   maar eens nee!!
Soms krijg je een aanbieding waar je gewoon géén nee 
tegen kunt zeggen. Onze hortensia’s bijvoorbeeld, die zijn 
om door een ringetje te halen zo mooi. En, zoals u weet,  
bij ‘t Vaarderhoogt van de aller-allerbeste kwaliteit.  
Dáár hebben wij nu eenmaal eeuwige trouw aan beloofd.

Kom maar kiezen uit de talloze soorten; van de macro-
phylla’s met o.a. kleurrijke Magicals, For Ever and Ever en 
de music collection, tot de schitterende paniculata’s of de 
bekende eikenblad hortensia’s Geldig t/m dinsdag 24 mei

TIP: vraag onze medewerkers 
welke hortensia’s het beste in 
uw tuinsituatie passen.

Ook elke zondag open

12.00 tot 17.00 uur

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Aspergemenu  
à la Limbourgeoise 

 
Tartaar van verse zalm met huisgerookte zalm,  

scharrel kwarteleitje en Limburgse asperges

Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse 
aspergesoep met beenham, peterselie en lente-ui

Limburgse asperges met lamsbiefstuk en  
een romige honing-tijmsaus

Verse Hollandse aardbeien met witte chocolademousse, 
aardbeien en huisgemaakt aardbeienijs

3 gangen € 35,00 of 4 gangen € 39,50Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de gemeente

De Bilt is een bijzonder kookboek samengesteld met
persoonlijke verhalen en recepten van inwoners
uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank • Readshop

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

Toendra

€ 1,75

ons heerlijke maandbrood met pompoenpitten,
geroosterde tarwekiemen en
zonnebloempitten
van € 1,95

Overheerlijk
met aardbeien

Slagroom
TrakTeerTaarT

€ 8,95

maartensdijk - den dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE HELE SANDWICH_
& GERRY WEBER COLLECTIE

 

NU
30%
KORTING
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Overzichtstentoonstelling 
Kunstkring BeeKk in Lichtruim

door Walter Eijndhoven

Van heinde en verre kwamen de Biltse kunstenaars naar Het Lichtruim in Bilthoven 
toegestroomd. Woensdag 11 mei was de dag dat zij een aantal van hun kunstwerken konden 

inleveren voor de expositie. Bezoekers van Het Lichtruim krijgen zo alvast een voorproefje van 
wat hen te wachten staat tijdens de Kunstroute op 21 en 22 mei. 

Tussen 9.00 uur en 10.00 uur kon-
den leden van de Kunstkring hun 
schilderijen, kommen, schaaltjes en 
beelden inleveren bij het verzamel-
punt in Het Lichtruim. Het thema 
van 2016 was goed te zien, overal 
overheerste de kleur ‘rood’. Op elk 
schilderij of beeld dat werd inge-
leverd was wel iets roods te zien. 
Kunstkringlid Aljona Belyaeva uit 
Bilthoven is er al vroeg bij en po-
pelt van ongeduld om haar schilde-
rij ‘Oud kasteel’ in te leveren bij het 
verzamelpunt. Samen met Susan 
van Duijkeren exposeert zij aan de 
Haydnlaan 47 in Bilthoven. 

Belyaeva vertelt: ‘Al bijna vanaf 
het begin ben ik erbij. Het is altijd 
weer leuk om mee te doen met de 
Kunstroute. Voor dit jaar heb ik 
mijn schilderij ‘Oud kasteel’ mee-
genomen, een abstract schilderij, 
naar kasteel Marburg in Duitsland. 
Natuurlijk heb ik nog veel meer 
schilderijen, dus ik hoop dat velen 
bij Susan en mij een kijkje komen 
nemen’. 

Schopschijf
Bart Keizer uit Maartensdijk expo-
seert, samen met Paul Werner aan 
de Groenekanseweg 15, met kera-
miek en is één van die andere leden 
die een speciale schaal van aarde-
werk komt inleveren in Het Licht-
ruim. De schaal is geheel wit, maar 
met een rood lint er omheen, vol-
doet het toch aan het thema ‘rood’. 
Keizer vertelt: ‘Al 23 jaar zit ik in 
het vak. En nog steeds vind ik het 

geweldig om bezig te zijn met klei. 
Deze schaal is gemaakt van een 
soort modderige klei. Door het reli-
ef in de klei, moet de schaal diverse 
processen doorlopen, voordat hij de 
oven in kan op een temperatuur van 
duizend graden. Daarna wordt hij 
nog een tweede keer gebakken’. 

Zo’n schaal maken, kost nog best 
veel tijd. Minimaal twee uur. En 
alles op de schopschijf, net als de 
ambachtslieden vroeger hun potten 
en schalen bakten. Keizer vervolgt: 
‘In de Domkerk in Utrecht staat een 
heel mooi doopvont. Ik was zo on-
der de indruk van de vorm van dit 
doopvont, dat ik er één heb nage-
maakt, en dat is deze geworden’. 

Kunstroute
Ook dit jaar organiseert Kunst-
kring BeeKk dus weer een kunst-

route. Geïnteresserden zijn van 
harte welkom op 25 adressen in De 
Bilt, Bilthoven, Groenekan en Lage 
Vuursche. Liefst 62 kunstenaars 
willen hun werk graag laten zien en 
erover vertellen. Er zijn niet alleen 
schilderijen, maar ook beelden, 
kommen, schalen, tassen, glaswerk 
en foto’s te zien. Op vrijeschool 
Het Zonnewiel in De Bilt, op het 
adres Weltevreden 6, kunnen kin-
deren zelf aan de slag met allerlei 
kunstactiviteiten, maar kunt u ook 
werken bewonderen van een aantal 
kunstenaars. 

Zaterdag 21 mei om 10.00 uur, 
wordt de route door wethouder 
Hans Mieras geopend, in Het Licht-
ruim. Hier is de overzichtstentoon-
stelling nog tot 29 juni te bekijken. 
Voor meer informatie: www.kunst-
kringbeekk.nl

Biltse kunstenaars op de trappen in Het Lichtruim in Bilthoven.

Steeds Beter schittert met drie eenakters
door Guus Geebel

Voor een uitverkochte theaterzaal van Het Lichtruim speelde toneelvereniging Steeds Beter op 
zaterdag 14 mei drie eenakters. De eenakters worden gewoonlijk alleen op festivals gespeeld, 

maar door er meerdere te spelen kon een avondvullend programma worden gebracht. 

Het is dit jaar zeventig jaar geleden 
dat de toneelvereniging werd opge-
richt onder de naam: Wij hopen op 
Steeds Beter. Destijds waren er ze-
ven toneelverenigingen in De Bilt. 
Steeds Beter, zoals de naam later 
werd, is als enige overgebleven. De 
avond begon met ‘De paden op, de 
lanen in’. De eenakter is geschre-
ven door Anneke Iseger die er ook 
een rol in speelt. Andries en Pieter 
(Warner Belger en Bert Blanken-
steijn) maken een wandeltocht in 
Drenthe en ontmoeten daar de zus-
ters Coby en Hanna (Anneke Iseger 
en Els Verzu). Als een van de dames 
haar enkel verzwikt komt er van 
wandelen niets meer en ontstaan 
allerlei komische situaties. Bege-
leid door accordeonist Cees Pauw 
werden ook liedjes gezongen. Frits 
Blankensteijn regisseerde het stuk. 

De verrassende eenakter Blind Date 
werd gespeeld door Adrie Zwa-
nenberg, Hans Frederiks en Anke 
van Doleweerd. Erica Vorderhake 

schreef het stuk en deed de regie. 
Met de derde eenakter won Steeds 
Beter afgelopen januari het jaarlijk-
se Eenakterfestival in Baarn. Het 
stuk ‘Een Bloedstollend Slot’ werd 
geschreven door Anneke Iseger en 

onder regie van Frits Blankensteijn 
gespeeld door Marijke de Wilde, 
Anke van Doleweerd, Anneke Ise-
ger, Cindy Donselaar en Diederick 
Vollenga. Na de geslaagde optre-
dens was er een daverend applaus.

Een scene uit ‘De paden op, de lanen in’.

Beatles bij 
Bouwman Cultuur Café 

Loes, Joke en Riet zijn drie zussen van in de zestig.
Ooit vielen ze als een blok voor de muziek en de charmes 

van John, Paul, George en Ringo. Op een stralende 
lentedag reizen ze vol goede moed en met al die Beatles-
hits in hun hoofd naar het Beatles Museum in Alkmaar 

om er nog één keer de tijd van hun leven te hebben.

‘De Beatles-zusjes’ is een hartverwarmend verslag van dit bijzondere 
dagje uit maar ook een reis terug naar de jaren zestig. Een voorstel-
ling vol Beatles-songs, herinneringen en hartenkreten, die de Hollandse 
Beatlemania op intieme wijze tot leven wekt. Bedoeld voor al die meis-
jes van toen, die er van droomden om ooit met hun favoriete Beatle te 
trouwen.

Theo Hendriks
Theo Hendriks werd in 1959 geboren in Utrecht. Daar groeide hij op 
met zijn drie zussen, en droomde hij van een carrière als zanger van 
The Beatles. Maar omdat zijn vader elektricien was, werd hij elektro-
technisch ingenieur. Via bassist van Poison Ivy, programmeur van de 
PDP-11 en copywriter bij FHV/BBDO ontdekte hij wat hij het allerlief-
ste deed: eigen verhalen vertellen. Hij is storyteller voor organisaties, 
spreker op congressen en auteur van boeken over storytelling zoals No 
Story No Glory en Change the Script. Daarnaast vertelt hij als harts-
tochtelijk Beatles-fan verhalen over zijn familie en zijn Beatles-zusjes 
op allerlei podia in Nederland.

De ontmoeting is op vrijdag 20 mei, aanvang 19.30 uur bij Bouwman 
Cultuur Café, Hessenweg 168 in De Bilt. Entree kost 5 euro. Graag 
vooraf reserveren tel. 030 2200112 of info@bouwmanboeken.nl.

Expositie BeeKk in Traverse
Wethouder Hans Mieras opende vrijdag 13 mei in de Mathildezaal 
van gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven de expositie van Kunstkring 
BeeKk. Dit jaar bevat de expositie schilderijen van de BeeKk leden 
Aline Adriani, Philip Duyster, Cees van Es, Emmy de Jong en Ike 
Smitskamp. Verder assemblage van Peter van Ardenne, keramiek van 
Paul Werner  en objecten van Carl Möller en Minke Koopmans. Voor 
verdere informatie over deze Kunstenaars kijk op; www.kunstkring-
beekk.nl. De tentoonstelling is tijdens openingsuren van het gemeente-
huis te bezichtigen tot woensdag 20 juli 2016. 

Na de opening geniet wethouder Mieras van (kunst-)schilderwerk van 
Cees van Es. [foto Reyn Schuurman]

Open Dag Voedselbank
Dit jaar bestaat de Voedselbank vijf jaar in De Bilt. 
Niet echt iets om te vieren, maar wellicht een mooie 

gelegenheid voor geïnteresseerden om naar de Open Dag 
te komen op zaterdag 21 mei. Iedereen die eens met eigen 
ogen wil zien wat er allemaal gebeurt bij de Voedselbank, 

is van harte welkom van 12.00 tot 15.00 uur. 

Bezoekers worden ontvangen door de vrijwilligers van de voedselbank 
in het pand aan de Molenkamp 48. Zij kunnen het uitgiftepunt en het 
magazijn bezichtigen, rondgeleid worden en allerhande vragen stellen. 
Ook worden er ‘non-food’ producten verkocht tegen aantrekkelijke 
prijzen. 
De Voedselbank zou het op prijs stellen wanneer bezoekers een sym-
bolische bijdrage doen van een ‘houdbaar product’ zoals bijvoorbeeld 
een pak rijst, een pot pastasaus, blikgroente of houdbare melk. Maar 
ook andere levensmiddelen die misschien al een tijdje ongebruikt in de 
voorraadkast liggen, mogen natuurlijk worden gedoneerd. 
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BLACK ANGUS BAVETTE

Graan gevoerd, superzacht!

Een topper voor op de barbecue of in de pan
100 gram 3.00

LAMSBOUT SCHIJVEN

Lekker gemarineerd. Met een klein beentje. Voor op 

de barbecue of in de pan
100 gram 1.75

BIEFSTUK PANNETJES

Met o.a. biefstuk, kastanjechampignons, marinade en 

een lente-uitje; ca 10 min. op °170C i/d oven
100 gram 1.95

PROCUREUR LAPJES

Van het bekende Duroc varken. Zonder been; Smelt 

op de tong; ook lekker voor saté
500 gram 5.75

PULLED PORC

Het succes van 2016. Langzaam op de Green Egg 

gegaard. Lekker met bijv. onze koolsalade
100 gram 1.50

MAI THAI SATE

Van pure gemarineerde kipfilet. Lekker gemarineerd 

met onze allergeen vrije marinade
100 gram 1.50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 17 mei t/m zaterdag 21 mei. Zetfouten voorbehouden.

pagina

is ook het adres in de buurt voor

Tolakkerweg 138  •  Hollandsche Rading  •  035 577 1425  •  info@karelhendriksen.nl  •  www.karelhendriksen.nl

VIJVERS & VISSEN

Laat je vijverwater gratis testen

Goudvissen
10 stuks 

voor € 7,00

Vijver 
aanleggen?
Karel adviseert 

en helpt je 
graag!

Waarom je vijverwater testen? 
De kwaliteit van het vijverwater is bepalend 
voor het biologische evenwicht in de vijver. 
Tijdens onze vijverwatertestdag op zaterdag 
21 mei kun je het vijverwater laten testen. 
Wij analyseren het vijverwater gratis en 
geven je advies op maat. De drie belangrijk-

ste waarden zijn de pH-, GH- en KH- 
waarden. Voor een goed functionerende 
vijver dienen deze waarden optimaal te zijn.

Dus kom 21 mei langs met je vijverwater 
en laat dit door een van onze medewerkers 
gratis testen.

Drijfmanden van 
€ 16,95 voor 

€ 9,99

Visvoer grote zak 
15 liter van € 9,95 

voor € 5,95

Algweg van 
€ 14,95 voor 

€ 9,99

1432_BC_Karel_Vijvertestdag_Vierklank_def.indd   1 13-05-16   11:22

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

EEN WA S M A C H I N E  IS  MAATWERK !

De wasmachine kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De 
juiste capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te ver-
wachten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

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
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

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

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

Smaak van Italië - Kasteel de Haar

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

20, 21 en 
22 mei 
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Jaarmarkt zorgt voor opkikker
door Guus Geebel

Op zaterdag 4 juni vindt weer de jaarmarkt van Ondernemersvereniging Hessenweg-Looydijk 
plaats. Vorig jaar hebben Leonie Ceelen en Sven van der Schans van restaurant De Griffel een 
goed doel aan de dag gekoppeld. Dat was KiKa (Kinderen Kankervrij) en het bleek een groot 

succes. Dit jaar is Stichting Opkikker het goede doel. 

Stichting Opkikker verzorgt licht-
puntjes voor kinderen die langdurig 
ziek zijn. De vaak lange behande-
lingen en ziekenhuisopnames zijn 
zwaar en de kinderen kunnen niet 
zoals vriendjes en vriendinnetjes 
een gewoon leven leiden. Ook voor 
de overige gezinsleden heeft de 
ziekte vergaande gevolgen. Zo’n 
tweeduizend keer per jaar verrast 
Stichting Opkikker een langdurig 
ziek kind en hun gezinsleden met 
een onvergetelijke Opkikkerdag. 

Opbrengst
‘Deden we de actie vorig jaar nog 
alleen, dit keer hebben we het bre-
der uitgerold’, vertelt Leonie Cee-
len. ‘De fietsenmaker, de kapper, 
Etos, FC Utrecht en Gall  & Gall 
doen mee of hebben prijzen voor de 
loterij beschikbaar gesteld. Stich-
ting Opkikker krijgt een plek voor 
De Griffel waar we spullen gaan 
verkopen. Alles wat kinderen bij 
ons nuttigen gaat die dag naar het 
goede doel en ook de opbrengst van 
de loterij is voor de stichting.’ 

Leonie is blij dat nu ook andere on-
dernemers meedoen. ‘Het is nu nog 
een klein clubje en als het dit jaar 
een succes wordt willen we de actie 
volgend jaar groter gaan opzetten. 
We merkten aan de leuke reacties 
van het winkelend publiek dat de 
koppeling met een goed doel goed 
werkt.’ Het prijzenpakket is dit jaar 
uitgebreider dan vorig jaar en Le-

onie verwacht daarom een grotere 
opbrengst. ‘We verloten Efteling-
kaarten, FC Utrecht sponsort kaar-
ten voor een thuiswedstrijd en Gall 
& Gall stelt drank beschikbaar.’ 

Initiatief
‘We wilden net als vorig jaar een 
Nederlandse organisatie die heel 
dicht bij kinderen staat steunen.’ 
Leonie vertelt dat een medewerk-
ster van De Griffel als goede doel 
spontaan Stichting Opkikker noem-
de. ‘We hebben contact met de 
stichting opgenomen en troffen heel 
enthousiaste mensen. Ze stuurden 
meteen materiaal. Hoe mooi kun je 

het hebben.’ Ze noemt het werk van 
Stichting Opkikker een prachtig 
initiatief. ‘Iedereen kent wel ergens 
een kind dat ernstig ziek is en is 
op de hoogte van de wissel die dat 
trekt op een gezin. Hoe mooi is het 
dan om zo’n kind, maar ook ouders, 
broertjes of zusjes, even één dag te 
laten voelen dat het niet alleen om 
het ziekenhuis gaat. Als je ziek bent 
draait het leven vaak alleen nog 
maar om cijfertjes.’ Leonie hoopt 
op een succesvolle actie en dat an-
dere ondernemers zich bij de orga-
nisatoren gaan aansluiten. ‘Als we 
er met zijn allen de schouders onder 
zetten gaat het zeker lukken.’

Leonie Ceelen en Sven van der Schans bij het kunstwerk van Jits Bakker 
in de zaak.

Fairtrade aan de weg
door Walter Eijndhoven

Ondanks dat de gemeente De Bilt al vijf jaar Fairtrade Gemeente is, werd op donderdagmiddag 
12 mei, ter hoogte van de skatebaan aan de Biltse Rading, het eerste Fairtrade bord geplaatst 
door burgemeester Arjen Gerritsen. Dankzij diverse sponsoren zullen op meerdere plaatsen, 

aan de buitengrens van de gemeente, borden worden geplaatst. 

De Bilt mag zich dit jaar voor het 
vijfde jaar achtereen ‘Fairtrade 
gemeente’ noemen. Henk Zandv-
liet, voorzitter van de werkgroep 
Fairtrade gemeente, vertelt: ‘Sinds 
2010 heeft onze werkgroep als 
doelstelling de gemeente in een 
echte Fairtrade gemeente te trans-
formeren. Wij willen zoveel moge-
lijk consumenten, bedrijven en or-
ganisaties benaderen en hopen dat 
zij uiteindelijk overstag gaan om 

Fairtrade producten te kopen, dat 
wil zeggen producten, waar zij een 
eerlijke prijs voor betalen’. Fair-
trade staat voor eerlijke handel. Dat 
betekent dat producenten in ont-
wikkelingslanden een eerlijke prijs 
krijgen voor hun product. En dat de 
omstandigheden waarin zij werken 
menswaardig zijn. Dus ook geen 
kinderarbeid, geen extreem lange 
werktijden en aandacht voor mili-
euvriendelijke productieprocessen. 

Sponsors
Zandvliet vervolgt: ‘Vijf jaar gele-
den zijn wij op zoek gegaan naar 
sponsors en dat is ons goed gelukt. 
Veel winkels, bedrijven, scholen, 
sportverenigingen, kerken en maat-
schappelijke organisaties binnen De 
Bilt hebben zich reeds aangemeld. 
Daar zijn we erg trots op’. Het logo 
van Fairtrade gemeente stond voor-
heen op de gemeentelijke website. 
Begin dit jaar verdween het logo 
echter van de website en werd ge-
zocht naar een andere manier van 
profileren. Gelukkig was een aantal 
sponsors (Bilthoven Biologicals, 
MENS De Bilt, Warande Wooncen-
trum Schutsmantel en Eko Plaza de 
Bilt en Bilthoven) bereid een deel 
van de kosten op zich te nemen. 
Samen met de gemeente konden op 
deze manier echte borden worden 
aangeschaft.
De vraag naar Fairtrade producten 
wordt steeds groter. Er is alle reden 
om daarmee door te gaan. Middels 
diverse activiteiten zal, in de Fair-
tradeweek in oktober/ november, 
hieraan meer aandacht worden be-
steed. Arjen Gerritsen onthult het bord.

Informatieavond
over plannen A27

In het H.F. Witte Centrum zijn op 30 mei de plannen te 
zien voor de veranderingen aan de snelwegen A27 en A12. 

Burgers van De Bilt kunnen tussen 16.30 en 20.30 uur 
kennis nemen van die plannen en vragen stellen. 

Nog tot en met 20 juni liggen het ontwerptracébesluit (OTB) en het 
milieueffectrapport (MER) voor de A27/A12 Ring Utrecht ter inzage 
op diverse locaties. Er zijn informatieavonden gepland, drie in Utrecht, 
en avonden in Nieuwegein, Houten en De Bilt.

Vlotter en veiliger
Het verkeer op de wegen A27 en A12 rondom Utrecht kan in de toe-
komst vlotter en veiliger doorstromen en waar mogelijk verbetert de 
kwaliteit van de leefomgeving Utrecht, zo luidt het uitgangspunt van 
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat organiseert de komende tijd een aantal 
informatieavonden waarin iedereen direct kan reageren op de plannen. 
Alle stukken staan op www.platformparticipatie.nl

Speciale kaart
Middels een speciale informatiekaart kunnen geïnteresseerden zien hoe 
de nieuwe situatie gaat worden. Door te klikken op iconen op de kaart, 
krijgt de bezoeker een visualisatie te zien met uitleg over de maatrege-
len voor de verschillende locaties langs de A27 en A12. Ook is op deze 
kaart te zien waar nieuwe geluidschermen komen te staan en hoe hoog 
deze worden. Rijkswaterstaat heeft daarnaast een film gemaakt waarin 
het project wordt toegelicht. De informatiekaart en de film zijn te vin-
den op media.xkp.nl.

Informatieavond Zonnepanelen
Energiecoöperatie BENG! organiseert op (vanavond) woensdag 18 
mei een informatieavond over zonnepanelen in De Bilt. Alle aspecten 
rondom het zelf opwekken van energie met zonnepanelen komen aan 
de orde. De bijeenkomst wordt geleid door een deskundige en vindt 
plaats bij één van de vrijwilligers thuis. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via john@beng2030.nl. 
Deelnemers ontvangen bericht over tijd en plaats. Het is handig om de 
jaarrekening van het energiebedrijf mee te nemen. 
Energiecoöperatie BENG! organiseert maandelijks informatieavonden 
over zonnepanelen. De volgende staat gepland op woensdag 15 juni. 
BENG! streeft naar een energieneutrale gemeente in 2030. Meer infor-
matie op www.beng2030.nl.

Faunapassages onzeker
De komst van twee faunapassages tussen Utrecht en De Bilt is aller-
minst zeker. Dat schrijft het Utrechtse gemeentebestuur in antwoord 
op schriftelijke vragen van GroenLinks in Utrecht.Twee jaar geleden 
is afgesproken dat de natuurlijke doorgangen worden aangelegd bij de 
Biltse Rading en de Utrechtseweg. De passage bij de Biltse Rading ligt 
in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarvan gehoopt 
wordt dat het op de UNESCO Werelderfgoedlijst komt. Het geplande 
ecoduct zou het gebied teveel veranderen waardoor de nominatie in 
gevaar komt. Er wordt nu naar andere methoden gekeken, zegt de ge-
meente Utrecht. Maar als die te duur zijn, kan de aanleg van de passages 
heroverwogen worden. GroenLinks in de gemeente Utrecht wil juist dat 
de aanleg niet verder wordt vertraagd en stelde de kwestie daarom aan 
de orde bij het college.

Actie bloeiende bermen

In het kader van de actie ‘bloeiende bermen’ zaaiden leden van Groei 
& Bloei zaterdag 14 mei een zaadmengsel voor bijen en vlinders 
in het parkje bij de Kwinkelier en daarna een stuk berm aan de 
Groenekanseweg en Soestdijkseweg. [foto Walter Eijndhoven]
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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.

179

109 400

237

Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 mei 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Chocomel
vers pak 1 liter
van 
€ 1,38

Appel� appen
vers uit eigen oven 
3+1 gratis is 
4 stuks

Dr Oetker 
big 
american 
pizza
2 stuks

Goudeerlijk

Speltbrood 
per stuk van 
€ 2,39
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Nieuwe zonnepanelen 
op vrijeschool Het Zonnewiel 

door Walter Eijndhoven

Onder veel belangstelling vond woensdag 11 mei de officiële opening plaats van de 
zonnepanelen op vrijeschool Het Zonnewiel aan Weltevreden 6 in De Bilt. Voordat de officiële 
plechtigheid begon werd door de schoolkinderen een lied ten gehore gebracht en een verhaal 

verteld over de kracht van de zon.

‘De zonnepanelen hebben wij al in 
januari op het dak laten monteren’. 
Aan het woord is Hilde van Dru-
nen, PR-lid van vrijeschool Het 
Zonnewiel. Zij vervolgt: ‘Onze 
school heeft duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan, niet alleen 
aan de binnenkant van het gebouw, 
maar nu dus ook aan de buitenkant. 
Omdat de gemeente in 2030 ener-
gie-neutraal wil zijn, besloot onze 
school in zee te gaan met BENG!. 
In samenwerking met de gemeente 
en vele partners binnen De Bilt 
werkt zij hard aan de doelstelling 
‘voor 2030 neutraal zijn’. Heel 
toevallig is Roel, één van de ou-
ders op onze school, ambassadeur 
voor BENG!, dus een afspraak met 
deze organisatie was snel gemaakt. 
Al snel volgde het besluit om zon-
nepanelen te laten plaatsen. Op 
deze manier dragen wij, als school, 
ook ons steentje bij aan de doel-
stelling van De Bilt en kunnen wij 

‘onze eigen broek ophouden’, zo-
als Roel het zo mooi verwoordde 
tijdens de opening’. Wim Ooster-
huis, directeur van de school, vult 
aan: ‘Voorheen heette onze school 
‘Rudolf Steinerschool’, maar wij 
waren niet echt tevreden over deze 
naam en besloten de naam te ver-
anderen in Het Zonnewiel. Nu is 
de cirkel dus rond’. 

Groen
Het Zonnewiel heeft niet alleen 
‘duurzaamheid’ hoog in het vaan-
del staan, maar vindt ook de na-
tuur om ons heen belangrijk, alles 
om ons heen is met elkaar verbon-
den. Oosterhuis: ‘Wij hebben het 
geluk in een groene gemeente te 
wonen en/of te werken. Onze kids 
op school zijn dan ook vaak in de 
natuur te vinden. Zij kunnen niet al-
leen lekker voetballen op het plein, 
maar ook in bomen klimmen of 
verstoppertje spelen. Aan de ach-

terkant van de school hebben wij 
een moestuin, houden wij bijen en 
hebben wij een kippenhok, dat door 
de derdeklassers wordt verzorgd. 
De eieren worden weer verkocht. 
Op deze manier willen wij iedereen 
laten kennismaken met de wereld 
om ons heen’. 

Kunstroute
Op 21 en 22 mei opent de school 
haar deuren voor bezoekers van de 
Kunstroute. Acht kunstenaars laten 
hier niet alleen schilderijen en tas-
sen zien, maar ook keramiek en il-
lustraties. Van Drunen: ‘Ook voor 
kinderen is op school van alles te 
doen en voor de bezoeker is dat dan 
gelijk weer een mooie gelegenheid 
om onze nieuwe zonnepanelen te 
komen bewonderen’. 

Leerlingen van Het Zonnewiel 
luisteren naar een verhaal over de 
kracht van de zon.

Modeshow bij 
Winkel zonder Kassa

Op 19 mei wordt om 16.00 uur de nieuwe zomercollectie van de 
Winkel zonder Kassa, Molenkamp 48, De Bilt getoond tijdens een 
modeshow. Leerlingen van de Werkplaats organiseren de mode-
show in het kader van hun maatschappelijke stage. 

De Winkel zonder Kassa is een winkel met mooie kleding en verzor-
gingsproducten voor vrouwen die leven in ‘stille armoede’. De winkel 
is opgericht door Octavia Soering. Zij vindt het van groot belang, dat 
elke vrouw haar eigenwaarde en zelfverzekerdheid kan behouden. In 
de winkel hoeven vrouwen even niet aan hun zorgen te denken of bezig 
te zijn met overleven. Ze kunnen zich hier mooi maken en waardig 
voelen. 

Maatschappelijke stage
Van 17 t/m 19 mei lopen 78 leerlingen van de Werkplaats stage bij 
maatschappelijke organisaties in gemeente De Bilt. Twee leerlingen 
lopen stage bij de Winkel zonder Kassa. Zij helpen met het uitzoeken 
en opruimen van kleding en cosmetica en daarnaast gaan zij een mode-
show voorbereiden om de nieuwe zomercollectie te tonen. Er moeten 
modellen gevraagd worden, kleding uitgezocht, muziek geregeld etc. 
Tijdens de dag van de modeshow om 16.00 uur worden zij bijgestaan 
door een groep leerlingen van de Werkplaats, zij zullen allemaal een 
taak krijgen, zoals helpen met het aankleden van de modellen, nagels 
lakken en de catwalk voorbereiden. Belangstellenden voor de mode-
show zijn van harte welkom. Graag aanmelden via h.janssen@mensde-
bilt.nl. De modeshow is namelijk niet vrij toegankelijk voor iedereen.

Kidsfair voor kinderen 
in Abong Mbang

door Kees Diepeveen

Basisschool De Regenboog in De Bilt steunt al jaren de Stichting Kinderen van Abong Mbang: 
een stichting, die de situatie voor kinderen in het Oost-Kameroens dorp Abong Mbang en 

omgeving wil verbeteren.

Vrijdag 13 mei hield De Regen-
boog met de groepen 1 t/m 8 een 
markt voor ouders en familie om 
zelfgemaakte spulletjes en Afri-
kaanse hapjes te verkopen. Leerlin-
gen traden op met zang en dans. De 
opbrengst is dit jaar bestemd voor 
zonnepanelen.

Acties 
Het dorp Abong Mbang telt 15.000 
inwoners. De Stichting Kinderen 
van Abong Mbang bestaat al sinds 
2006. De school is door een moeder 
van een van de leerlingen en be-
stuurslid van de stichting in contact 
gekomen met dit goede doel. Direc-
teur Karin Brascamp: ‘De school 
was al op zoek naar een duurzame 
relatie met een goed doel in de zin 
van een relatie opbouwen en meer 
betekenis geven. Dat doet de school 
nu door jaarlijks een activiteit te 
organiseren en hiervoor geld in te 
zamelen’. De stichting heeft al veel 
voor het dorp Abong Mbang ge-

daan zoals kleding inzamelen, het 
lekkende dak van de plaatselijke 
school vervangen en twee extra 
klaslokalen gebouwd, maar ook 
voor slippers en tandenborstels ge-
zorgd. Ook krijgen de kinderen een-
maal per week een warme maaltijd 
aangeboden. In 2014 organiseerde 
De Regenboog een sponsorloop 
voor een nieuwe waterput. Vorig 
jaar werd een veiling georganiseerd 
zodat de school in Abong Mbang 
laptops kon aanschaffen. Dit jaar 
wordt er gespaard voor zonnepane-
len om de computers genoeg stroom 
te geven wanneer de generator in 
het dorp uitvalt. 

Afrikaans
De markt had als thema: ‘Afrika’. 
Er werden lekkere drankjes en 
Afrikaanse hapjes verkocht zoals 
geluk koekjes, evenals spulletjes 
die door de leerlingen van de groe-
pen 1 t/m 8 zelf gemaakt waren. Al 
deze werkjes hadden betrekking op 

Afrika. Ook traden de leerlingen op 
met Afrikaanse liedjes, dansjes en 
speelden kinderen op djembés. Er 
waren strip’s gemaakt over Abong 
Mjang en op het dorp gerichte ge-
dichten- en verhalenboekjes. Door 
een aantal leerlingen werd voor-
lichting gegeven over de bouw van 
een waterput. In een andere klas 
vond een presentatie over zonne-
panelen plaats. De kinderen hadden 
alle informatie via google vergaard. 

Opzet
Directeur Karin Brascamp: ‘De 
kidsfair is als een project opge-
zet waarbij in een week de markt 
georganiseerd werd. De kinderen 
kregen de gelegenheid om hun ei-
gen talenten en creativiteit in te 
zetten en te gebruiken. Dit is één 
van de kernvisies van onze school. 
Op maandag vond een feestelijke 
opening van het project plaats in 
de hal. Daarna hebben de kinderen 
met elkaar planningen gemaakt, 

taken verdeeld, afspraken gemaakt 
en geoefend”. Elke klas had zijn 
eigen bijdrage. Op alle digitale 
schoolborden waren beelden te zien 

over Abong Mbang. Een prachtige 
djembé-sessie sloot het festijn af. 
De markt heeft een bedrag opge-
bracht van rond de €1000,00. 

Als afsluitend onderdeel van de Kidsfair verzorgden leerlingen van groep 
7 een djembé-sessie in de hal van de school. 

Het Bruggetje collecteert 
Van dinsdag 17 mei t/m zaterdag 21 mei collecteert Stichting Peuter-
speelzaal Het Bruggetje voor het Oranje Fonds. De helft van de op-
brengst mag de Maartensdijkse peuterspeelzaal houden; de andere 
helft gaat naar sociale initiatieven in de regio. Van de opbrengst wil 
Het Bruggetje graag nieuw spelmateriaal aanschaffen voor de peuters. 
De peuters zijn in ieder geval erg enthousiast om met de groene bus te 
lopen en hopen op een goede opbrengst.                 (Marieke Emmelot)

Amélie, Biek en Ties collecteren voor de peuterspeelzaal.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 29 op 30 mei op het 
traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de buurt 
van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het 
slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en
vrijdagavond geopend

Bel voor een afspraak
0346 - 21 37 11

Maertensplein 33, 
Maartensdijk

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Onze verbouwing is bijna klaar
We hebben er een 

make-over van gemaakt!
U bent v.a. 23 mei van harte welkom 

in onze vernieuwde salon!

Fysio Fitness Visscher
Maertensplein 98

(Dijckstate)
3738 GR Maartensdijk

Tel: 0346-212412
 (Groenekan)

Tel: 0346- 212032
(Maartensdijk)

www.ffvisscher.nl
info@ffvisscher.nl

Sporten onder begeleiding bij
Fysio Fitness Visscher Maartensdijk 
Woont u in de buurt van het Maertensplein? Wilt u in beweging blijven en vindt 
u sporten in een groep fijn? Jill zorgt ervoor dat u kunt bewegen in een gezellige 

groep met de juiste begeleiding, of u nu klachten heeft of niet.
Jill houd er rekening mee!

Wat u gaat doen?
U beoefend verschillende oefeningen op apparaten. Dit duurt een uur.
U traint hiermee uw hele lichaam, waardoor dit sterker wordt.
Uw coördinatie wordt verbeterd en uw conditie. Kortom: U wordt fitter!
Deze les wordt aangeboden op maandag & donderdag
van 13:30 tot 14:30 uur.

Doet u ook mee? 
Slechts € 30,- voor een 10 rittenkaart!
Voor u nu een kennismakingactie: 
Een gratis proefles (om het te ervaren). 

Mail, bel of kom langs in Maartensdijk

App omgevingsalert
 

De gemeente De Bilt lanceerde maandag 9 mei een 
app die inwoners direct laat zien welke vergunning-
aanvragen en -besluiten er in hun buurt spelen. De 
app Omgevingsalert gemeente De Bilt is gratis te 
downloaden in de Appstore en Play Store. 

De gemeente De Bilt neemt jaarlijks honderden 
besluiten over zaken, die gevolgen kunnen hebben 
voor de omgeving van inwoners. De besluiten gaan 
bijvoorbeeld over het aanvragen en verlenen van 
omgevingsvergunningen, verkeerszaken, bestem-
mingsplannen of evenementenvergunningen. Met 
de app kunnen inwoners zelf een gebied instellen 
waarover zij op de hoogte gehouden willen worden. 

De aanvragen en besluiten binnen dat gebied zijn 
weergegeven op een kaart. Ook is het mogelijk om 
meldingen in te stellen. 

Elke gemeente is verplicht om de officiële be-
kendmakingen op digitale wijze te publiceren via 
overheid.nl. Inwoners kunnen via deze website de 
bekendmakingen rondom vergunningen, verkeers-
besluiten, bestemmingsplannen en evenementen-
vergunningen raadplegen. De app is daar nu als 
extra service aan toegevoegd.
Meer informatie over de verschillende mogelijkhe-
den om de bekendmakingen te raadplegen vindt u 
op www.debilt.nl/bekendmakingen. 

SVM D1 overtuigend kampioen
Zaterdag 14 mei ging het D1 team van SVM vol vertrouwen het veld op in Veenendaal; met 5 

punten voorsprong op de nummer 2 was het kampioenschap duidelijk binnen handbereik. 

Samen met trainers Rem-
co van den Brink, Kevin 
van Dronkelaar, trainer/
coach Franklin Klaassen 
en volop enthousiaste 
supporters langs de lijn 
werd de wedstrijd over-
tuigend gewonnen met 
1-7. Het hele seizoen 
heeft het D1 team vol 
overgave gespeeld met 
een uiteindelijk doelsaldo 
van ruim 50 goals. Be-
gin mei speelde de D1 
nog een internationaal 
voetbaltoernooi in België 
waar het team eindigde 
op een tweede plaats.

(Charlotte Nijsten) 

Boven: Frank van Breemen, Dennis van Woudenberg, Lars Mohrmann, Lucas 
van Boetzelaer, Kars van den Brink, Remy Panday, Thijs Bosman, Mondo van 
Montfoort, Kostja Omergali, Sven Kok. Onder: Senna Reparon, Costijn Stoute, 
Marius Kuijsten, Marijn van der Heijden.

(foto Henny van der Heijden)

Parkeren voor de deur
Naast de kerk

Het lijkt de V&D wel. 
Groot assortiment tassen en koffers
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden 
op www.hoogvliet.com/openingstijden. Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Acties zijn geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 mei 2016

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Alleen geldig op vrijdag 20 t/m zondag 22 mei 2016

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,

Bolletje Granen
Variatie beschuit
Pak met 2 rollen
3.38

Senseo koffi epads
2 zakken met 48 pads
10.10 - 10.30

 Pick & Mix
Krokante gehaktschnitzel, Zigeuner-
gehaktschnitzel, Boomstammetje of 
satéschnitzel
4 schalen naar keuze
12.76 - 25.96

1.001.001.001.
pak met 

2 rollen

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

7.497.497.497.
2 zakken

10.0010.0010.0010.
4 schalen

Met gratis 
BeschuitTopper

Biltse Beat Reünie 
Voor de vierde maal wordt er in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4 in De Bilt, een Biltse Beat Reünie gehouden. ‘Beethoven’, een 
van de beste coverbands van Nederland, staat garant voor een gezel-
lige avond met muziek van de jaren zestig tot nu. Albert Agterberg is 
samen met Ronald en Willem van Leeuwen de organisator. De Biltse 
Beat Reünie wordt zaterdag 21 mei van 21.00 tot 01.00 uur gehouden 
(zaal open vanaf 20.00 uur). Snacks worden verzorgd door The Local 
Heroes. Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar in het H.F. Witte Cen-
trum, of reserveren via Ronald van Leeuwen, tel 06 22692864.

Inzamelavond 
Marktdag De Bilt

Voor de Marktdag is men op zoek naar tweedehands spullen en dames-
kleding. De eerstvolgende inzamelavond is gepland op donderdag 19 
mei 2016 van 19.00 tot 20.30 uur in Wijkgebouw De Voorhof naast de 
Dorpskerk (Burgemeester de Withstraat 29a ) in De Bilt. Om organisa-
torische redenen worden geen grote meubelen, witgoed, tv’s en compu-
ters ingenomen. De Marktdag staat gepland op zaterdag 10 september. 
De Marktdag zet zich dit jaar in voor hulp voor een medische post in 
Nepal, de bouw van klaslokaal in Malawi en de bouw van wijkgebouw 
voor arme jongeren in Colombia. Met deze doelen ondersteunt men de 
allerarmsten in de wereld. Meer informatie over de marktdag vindt u op 
onze website www.marktdagdebilt.nl

Kom Keramiek Kijken
Op zaterdag 21 en zondag 22 mei 
zullen 9 keramisten in de potten-
bakkerij op de Groenekanseweg 
nr. 15 in Groenekan hun werk to-
nen. De deelnemende keramisten 
zijn; Andrea vd Meer, Anita Kerk-
hof, Renee Midavaine, Erna v Pelt, 
Bart Keizer, Karin de Haas, Sandra 
Nikkessen, Marijke Levens en Els 
Fransoo. Er zal een grote verschei-
denheid aan keramisch werk te 
zien en te koop zijn. De pottenbak-
kerij is op beide dagen van 12.00 
tot 17.00 uur geopend zijn.

Zomeravond met 
dubieuze vrienden

Theater in ‘t Groen verzorgt weer een bijzondere 
theaterbelevenis met ‘Zomeravond met Dubieuze Vrienden’. 
Een tweeluik over vriendschap en verraad, te zien op twee 

intrigerende locaties aan de Groenekanseweg te Groenekan.

‘Krabat’ is een mu-
ziektheater, gere-
gisseerd door Nelly 
van der Geest. De 
voorstelling is ge-
inspireerd door het 
boek ‘Meester van 
de Zwarte Molen’. 
De molenaar blijkt 
een meesteres in 
zwarte kunst te zijn 
die Krabat en zijn 
vrienden in de ban 
houdt. In de voorstelling ‘Judas, Beyaard en het paardenmeisje’ onder-
zoekt regisseur Timon Blok de verhouding tussen loyaliteit en verraad. In 
deze cabareteske en lichtvoetige voorstelling zullen onder andere over-
spel, Judas en Karel de Grote de revue passeren worden diverse verraders 
vanuit een nieuw perspectief bekeken. De speeldata zijn vrijdag 17 en 
zaterdag 18 juni om 20.00 uur en zaterdag 18 zondag 19 juni zijn er mid-
dagvoorstellingen die om 15.00 uur aanvangen. Toegangskaarten zijn te 
koop www.theaterinhetgroen.nl/tickets. Vanaf 23 mei zijn tegen contante 
betaling ook toegangskaarten te koop in Groenekan bij Fa. van der Neut 
en dorpsbistro Naast de Buren en verder bij Bouwman Boeken in de Bilt 
en bij de Bilthovense Boekhandel. 

Lezersactie
Voor de matineevoorstellingen is een beperkt aantal kaarten beschik-
baar. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een mail naar 
info@vierklank.nl. Geef in het onderwerp graag voorkeursdatum aan.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scootmobiel 4 wiel, batte-
rijen defect € 49,-. Tel. 030-
2290561

12 cd’s jaren ’50 country en 
jazz muziek in 1 koop € 10,-. 
Tel. 030-2203659

2 relax-fauteuils € 25,-. 
Elektrische sta-op stoel 
€ 20,-. Tel. 06-30360562

Nieuwe toilet-verhoger, wit, 
lichtgewicht, Cefindy € 25,-. 
Tel. 0346-212492

4 jaargangen zoom.nl 2012 
t/m 2015. Voor beginnend 
als gevorderde digitale foto-
graaf. Gratis af te halen. Tel. 
06-28101011

2 maanden oude honden-
bench, zwart met kunststof 
lade 92x56x62 € 40,-. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

Metalen plantenbeugel voor 
aan de muur. Potmaat 26cm 
€ 2,50. Tel. 0346-213727

Witte kinderstoel i.g.st. 
€ 20,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

1-pers. Dons dekbed 
140x220cm. Gebruikt maar 
schoon € 20,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Gratis af te halen: twijfelaar 
met matras, beide nieuw. Tel. 
0346-213591

Boek: Het samenstellen van 
kunstboeketten. Gaat over 
zijden bloemen € 6,50. Tel. 
0346-243758

Opberghoes voor een staande 
parasol. Z.g.a.n. € 12,50. Tel. 
0346-243758

Z.g.a.n. Maxi Cosy € 22,50. 
Tel. 0346-243758

Donkergroene Samsonite 
beautycase € 45,-. Tel. 
06-10119383

Thetford C-200 toiletcassette 
voor caravan z.g.a.n.(2014) 
€ 45,-. Tel. 06-55701549

2 witte kunststof of  ligbed-
den incl. kussens € 40,-. Tel. 
030-2204443

Activiteiten
Zaterdag in Dijckstate 
W E R E L D W I N K E L ! 
Fairtrade koffie, thee, lekker-
nijen en leuke cadeaus

MEEZINGAVOND a.s. 
vrijdag om 20.00 uur in de 
Vierstee voor de actie Vierstee 
2.0. Het belooft een groot 
muzikaal evenement te wor-
den waar o.a. AZM, Kunst 
en Genoegen, het Gospelkoor 
uit Westbroek, Sojater en het 
mannenkoor Sterk Spul aan 
meewerken. Er zijn voor a.s. 
vrijdag nog kaarten te krijgen. 
Zie blz. 3. 

Personeel gevraagd
VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters in 
het grondwerk of in de groen-
voorziening + Ervaren maai-
boot machinist. Voor info: 
06-47150210

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

H U I S H O U D E L I J K E 
hulp met ervaring. Tel. 
06-87026538

H U I S H O U D E L I J K E 
hulp met ervaring. Tel. 
06-84974713

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

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

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

Te huur KANTOORPAND 
200m2 met airco aan de 
Industrieweg in Maartensdijk. 
Tel. 06-54623282

Elke vrijdag vanaf 16.00 
uur MAGNETISEREN van 
alle klachten voor € 15,- 
p.p. Behandelduur: 15-20 
minuten. Praktijk Rosarium, 
Hester Visser, magnetiseur, 
Egelskop 16, Maartensdijk. 
Tel. 06-14373010

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

Moderne vrijstaande recreatievilla met 4 slaapkamers 
en 2 badkamers op golf-, water en bosresort Harderwold/
Zeewolde, unieke en centrale ligging bij het gezellige 
Harderwijk en de randmeren: met eigen aanlegplaats voor 
uw boot, vrij uitzicht op waterloop en natuurgebied, op 
loopafstand van golfbaan, natuur- en wandelgebied: tel. 
06-10631810

De SVM B1 junioren
wisten weer heel goed te scoren
vorig jaar kampioen
en dat dit jaar wéér doen
dan moet je tot de besten behoren

Guus Geebel Limerick

Repair Café 
Westbroek

Neem je kapotte spullen op zaterdag 21 mei mee 
naar het Repair Café van 11.00 tot 15.00 uur in het 
Dorpshuis, Pr. Christinastraat 2, Westbroek. Het 
Repair Café draait om repareren. In het Dorpshuis 
in Westbroek zijn vrijwilligers die handig zijn in 
het repareren van (houten) speelgoed, (kleine) 
elektrische apparaten, computers, gebruiksvoor-
werpen, kleding, etc. De vrijwilligers kunnen hel-
pen met de reparatie, weten net dat handigheidje 
waardoor het zelf niet lukte. De vrijwilligers heb-
ben ook gereedschap om te helpen de reparatie uit 
te voeren. Om mee te helpen mail naar elly.van.
welie@gmail.com. Het Repaircafé is een initiatief 
van ‘Westbroek doet’ dat allerhande activiteiten 
en evenementen organiseert in het Dorphuis van 
Westbroek. Op ’t bankje

Een echtpaar met gebruinde gezichten is zo te zien 
bezig een ochtendwandeling te maken. Een echt doel 
lijken de man en vrouw niet te hebben. Als ze mij op 
het bankje zien besluiten ze om erbij te komen zitten. Ze groeten vriendelijk 
en als ik zeg dat het bruin op hun gezichten vast niet van de Nederlandse zon 
is begint de vrouw te lachen. ‘Nee, ik denk niet dat we hier zoveel zon hebben 
als in Portugal. We zijn net na drie maanden weer terug.’ Ze vertelt dat ze daar 
een huisje hebben waar ze regelmatig verblijven. ‘In ieder geval een tijdje in de 
winter, maar nooit zo lang als dit keer. Natuurlijk is het daar ook niet altijd mooi 
weer, maar wel warmer dan hier. We zitten in een omgeving met oudere mensen 
en vooral met Belgen en andere Nederlanders trekken we veel op. We hebben 
Nederlandse televisie en het bevalt ons er altijd prima.’ De man heeft tot nu toe 
alleen wat geknikt bij wat zijn vrouw vertelt. Als ik hem vraag of hij Nederland 
niet gemist heeft schudt hij zijn hoofd. ‘Nee hoor, we blijven toch wel op de 
hoogte. De verbindingen via de computer zijn tegenwoordig zo gemakkelijk en 
we hebben wifi. Af en toe krijgen we bezoek uit Holland. In de voorjaarsva-
kantie was onze jongste dochter met haar zoon van elf er nog een weekje. Die 
jongen was wel blij dat ze weer naar huis gingen want hij miste zijn vriendjes. 
In de zomer is dat anders want dan zijn er veel leeftijdgenootjes van hem.’ Het 

echtpaar gaat al sinds de man met de vut ging regelmatig naar Portugal. ‘Eigenlijk doen we daar meer samen 
met de andere bewoners dan we hier doen. Je komt elkaar ook veel gemakkelijker tegen omdat je veel gau-
wer naar buiten gaat.’ Nieuwsgierig vraag ik wat ze met hun huis hier doen als ze zo lang in het buitenland 
zijn. ‘Dit was de eerste keer dat we zo lang weggeweest zijn. Meestal gaan zo’n week of vijf, zes en dan 
houdt mijn jongste dochter de zaak in de gaten. Die woont vlakbij. Dit keer zijn we wat langer gebleven 
omdat onze zoon gescheiden is en woonruimte nodig had. Zo lang wij weg waren had hij ons huis voor zich 
alleen en nu woont hij weer even met ons. Maar dat duurt niet lang want hij gaat volgende maand naar een 
eigen flat. Het is gelukkig geen vechtscheiding en hun twee jongens woonden al niet meer thuis. Ze gaan 
allemaal nog heel goed met elkaar om en mijn zoon en zijn ex zijn zelfs nog een weekje samen op vakantie 
geweest’, zegt de vrouw. Ik zie dat ze aarzelt om nog meer te vertellen, maar dan gaat ze toch verder. ‘Ik 
heb de scheiding van mijn zus meegemaakt, maar wat daar allemaal gebeurde wil je niet weten. Ik dacht die 
twee willen elkaar nooit meer zien, maar sinds een jaar gaan die ook weer met elkaar om. Ze had hem op een 
gegeven moment een kaartje gestuurd met zullen we de strijdbijl maar begraven. Twee dagen later stond hij 
met een bos bloemen aan de deur en nu gaan ze vaak samen ergens naar toe. Het was altijd een heel gedoe 
met verjaardagen en andere feesten, maar dat is nu allemaal over.’ Met een glimlach zegt ze tegen haar man: 
‘Ik denk niet dat jij weg zal lopen. Ten eerste loop je niet meer zo hard en ik denk niet dat je het beter kan 
krijgen.’ Hij knikt minzaam, want hij vindt het inderdaad wel goed zo.

Maerten
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PARKEERVERBOD

Als gevolg van bovengenoemde 
wielerronde zijn op zaterdag 21 
mei a.s. tijdelijke verkeersmaat-
regelen getroffen ten aanzien van 
de Prins Bernhardlaan, Prinses 
Marijkelaan, Koningin Juliana-
laan, Prinses Beatrixlaan, Fazant-
laan en Valklaan, voor zover tot 
het parkoers van de wielerronde 
behorend. In verband hiermee is 
het verboden om tussen 15.00 en 
22.00 uur op genoemde wegen 
voertuigen te parkeren. De or-
ganisatie verzoekt u om tijdig de 
straat autovrij te maken.

46e Maartensdijkse Acht
Komende zaterdag, 21 mei, wordt voor de 46e keer de jaarlijkse wielerronde “Maartensdijkse 

Acht” gehouden. Op het programma staan wedstrijden voor de Nieuwelingen en Amateurs. Om 
17.00 uur klinkt het startschot voor de Nieuwelingen voor een wedstrijd over 50 kilometer. De 

Amateurs starten om 19.00 uur voor hun wedstrijd over 70 kilometer.

Op het vertrouwde 1.600 meter 
lange parcours in Maartensdijk 
worden de wedstrijden verreden. 
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.

Ronden
Om 17.00 uur starten de Nieuwe-
lingen voor hun wedstrijd over 
31 ronden. In deze categorie, met 
jongens die dit jaar 15 of 16 jaar 

worden, wordt weer een levendige 
strijd verwacht. Daan Kool, Wessel 
Krul en Ivar Immerzeel stonden de 
afgelopen weken al op het podium 
en zijn dus in vorm. De vraag is wie 
van het deelnemersveld het beste 
overweg kan met het bochtige par-
koers in Maartensdijk.

Honderd
Het maximale aantal van honderd 
deelnemers heeft zich ingeschre-
ven voor de Amateurwedstrijd. 
Onder hen de oud-winnaars Al-
lard Epping (2015, 2013 en 1998), 

Eddy Hermsen (2010), Bob Jonk-
heer (2007) en André van Reek 
(2004). Lars Rietveld en Wesley 
Steekers hebben eerder ook in 
Maartensdijk op het podium ge-
staan. Maarten Schavemaker was 
vorig jaar lange tijd in de aanval 
maar werd in de finale teruggegre-
pen. Gaat hij voor een revanche? 
Albert van Riessen, de nummer 
twee van vorig jaar, grossiert mo-
menteel in podiumplaatsen. Het 
belooft zaterdag een spannende 
wedstrijd te worden.                 

 (Jan Westbroek)

Gelijkspel voor TZ
Na twee overwinningen, stond TZ gelijk op de ranglijst 
met KVS de tegenstander van afgelopen zaterdag. Een 

belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie dus. In 
Maartensdijk had KVS destijds gewonnen met 15-18. De 
ploeg uit Scheveningen wordt geplaagd door blessures en 

heeft het inmiddels een stuk lastiger. 

In de eerste helft waren de doelpunten heel duur. De stevige wind en de 
regen hadden invloed, maar het spel van beide ploegen was niet over-
tuigend. Na de vakwissel bij 1-1 duurde het heel lang voordat er ge-
scoord werd. KVS nam een voorsprong en kwam vlak voor rust op 4 – 
2. Eén minuut voor de rust scoorde TZ toch nog de aansluitingstreffer.
In de tweede helft was het aanvankelijk KVS dat verder uitliep. TZ 
speelde een versnelling te langzaam en nam vooral niet de goede kan-
sen. KVS profiteerde en kwam 14 minuten voor tijd op een 10-6 voor-
sprong. Je zou verwachten dat de wedstrijd gespeeld was, gezien de 
moeite met het scoren, maar niet was minder waar. KVS lukte het niet 
om de wedstrijd op slot te gooien en TZ vond uiteindelijk meer spi-
rit. Op 10-8 viel Geert Drost in en dat bracht meer duidelijkheid. Er 
werden langere aanvallen gedraaid en Nawal Legouit maakte via een 
omdraaibal de aansluitingstreffer. De verdediging van TZ stond goed 
en onderschepte meerdere malen de bal waardoor één minuut voor tijd 
Anouk van Breda via een afstandschot de 10-10 op het bord zette.

Nieuwe sponsor DOS
Computerhup Midden-Nederland heeft sinds deze maand een reclame-
bord langs het DOS-veld. Eigenaar Homayun Sharifi is met zijn bedrijf 
gespecialiseerd in het oplossen van problemen met computer, laptop, 
tablet of printer.

Homayun naast het bord.Biltse Recreatie Tennisweek
De 22e editie van de Biltse Recre-
atie Tennisweek is dit jaar van za-
terdag 16 juli tot en met zaterdag 
23 juli. Elk uit de gemeente De Bilt 
afkomstige tennisliefhebber (18 +) 
kan meedoen met het mix- en/of 
dubbeltoernooi. Inschrijven is mo-
gelijk tot en met zaterdag 28 mei; 
inschrijfformulieren zijn online 

verkrijgbaar op de websites van de 
vijf organiserende tennisverenigin-
gen FAK, Helios, TOSS, Meyenha-
gen en WVT. 

De Biltse Recreatie Tennisweek 
is in de eerste plaats een gezellig-
heidstoernooi voor jong en oud. 
Maar er wordt natuurlijk wel fa-

natiek om de winst gestreden. De 
wedstrijden worden gespeeld bij 
de vijf deelnemende verenigingen. 
Elke partij duurt een uur en elke 
deelnemer speelt vijf wedstrijden 
per categorie. De week wordt op 
zaterdag 23 juli afgesloten met een 
slotfeest bij TOSS (vanaf 16.30 
uur). 

Komende zaterdag trekt weer een lang gerekt lint wielrenners door de 
straten van Maartensdijk tijdens de jaarlijkse wielerronde.

Uitslag Wedvlucht 
De duiven van de liefhebbers van PV De Bilt vlogen dit weekeinde 
terug vanuit het Franse Pont-Sainte-Maxence, over een gemiddelde af-
stand van 360 km.
De uitslag was J.A. de Rooy 1, Comb Steenbeek & Zn 2, 8 en 10, Ron 
Van Veggel & Zn 3, 6 en 9 en Comb. Van Grol & Zn 4, 5 en 7.  

Zomerbridge van start 
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert wederom dertien donder-
dagavonden een Zomerbridge-reeks vanaf donderdag 2 juni tot en met 
donderdag 25 augustus in het dorpshuis, Dennenlaan 57 te Hollandsche 
Rading. Voorzitter Rob van der Blonk: ‘In dit mooie onderkomen zijn 
er ruimere mogelijkheden voor alle bridgeliefhebbers in de regio ook 
in de zomerperiode, wanneer er bij hun club mogelijk een zomerstop 
is. Ook thuisbridgers, die mogelijk eens aan het bridge in clubverband 
willen snuffelen zijn van harte welkom’. 

Bij voorkeur van tevoren aanmelden via mail bij bchollandschera-
ding@gmail.com of telefonisch bij Trees van Doorn tel. 030 2292078 
voor 17.00 uur op de dag/avond zelf en in het uiterste geval rond 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. 

SVM in mineur
Ook in de laatste wedstrijd van het 
seizoen 2015-2016 in en tegen Hoe-
velaken ‘draait het niet’ bij SVM. 

De 16 jarige Lars Liersen maakt 
zijn debuut in een haperende ma-
chine. De eerste helft is het aanzien 

nauwelijks waard. De bezoekers 
benaderen het Hoevelakense doel 
eenmaal middels een vrije schop 
van Marcel Melissen. Hoevelaken 
komt in de 26e minuut alleen op 
doelman Robin ten Boden, maar 
deze weet de Maartensdijkse goalie 
nog te pareren. De rust wordt door 
beide teams met de brilstand (0-0) 
bereikt. 

De tweede helft is SVM ook niet 
in de wedstrijd geweest. Er was 
een invalbeurt voor de 15-jarige 
Tim Bösker: het inzetten van beide 
jongelingen toont aan dat SVM van 
een jongere lichting het nodige mag 
verwachten. Hoevelaken maakt in 
de tweede helft drie doelpunten, 
waardoor de Maartensdijkers het 
seizoen in mineur en met een 0-3 
nederlaag afsluiten. 

Deze aanval van Hoevelaken weten 
de Maartensdijkers nog af te slaan. 
[foto Nanne de Vries]
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Het nieuwe zwembad is te duur
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt gaat voor teveel geld een te klein zwembad bouwen
waar naar alle waarschijnlijkheid niet iedereen gebruik van kan maken.

Dat is de in een uitgebreid persbericht aangegeven conclusie van een Biltse delegatie,
na een bezoek aan het Culemborgse zwembad De Waterlinie. 

Het gemeentebestuur van De Bilt 
had de verschillende gebruikers-
groepen voorgesteld om eens in 
Culemborg te gaan kijken, vooral 
om te kijken hoe ze in het Gelderse 
bad de zogeheten klapwand gebrui-
ken. Door het gebruik van een der-
gelijke wand kunnen twee verschil-
lende temperaturen in hetzelfde bad 
tot stand worden gebracht.

Beweegbare bodem
Vrijdag 6 mei hebben de vertegen-
woordigers van de gebruikersgroe-
pen (Biltse Sport Federatie, Actie-
comité Behoud zwembad, Stichting 
Samen Verder, BZC Brandenburg, 
Ouder&Kind zwemmen en Fi-
broswim) van zwembad Branden-
burg een bezoek gebracht aan het 
2521-zwembad in Culemborg. Ro-
bert Havekotte: ‘Wij werden met 
alle vriendelijkheid en openheid 
ontvangen door de penningmeester 
van de Stichting Zwembad Culem-
borg en de bedrijfsleider van het 
zwembad. Zij gaven ons informatie 
en wezen op de verschillen: Cu-
lemborg maakt gebruik van twee 
beweegbare bodems. In het Biltse 
plan is maar in één beweegbare 
bodem voorzien. Ook is het bad in 
Culemborg zo’n dertig procent gro-
ter dan het bad waar de Biltse poli-
tiek ‘ja’ tegen heeft gezegd. Daar-
door blijft er in De Waterlinie, ook 
na het installeren van de klapwand, 
voldoende ruimte over voor twee 
groepen gebruikers. Of dat in De 
Bilt straks ook gaat lukken is even 
de vraag’.

Klapwand
De Biltse delegatie vindt dat de 
Biltse politiek een aantal zaken 

heeft onderschat. Zo duurt het een 
half uur voor de klapwand overeind 
staat en weer neergelaten wordt. 
Gedurende die periode kan het bad 
niet worden gebruikt. Bovendien 
vermengt het koude zich dan met 
het warme water. Daardoor blijft 
de temperatuur geruime tijd gemid-
deld te hoog. Dat betekent dat er 
bij het maken van een rooster strak 
gepland moet worden en dat er veel 
potentiële gebruikerstijd verloren 
gaat door het installeren en later 
weer neerhalen van de klapwand.

Stichting Water
In De Bilt heeft Stichting Water 
lange tijd gepleit voor een nieuw 
en groot bad in De Bilt. De poli-
tiek heeft dat plan afgeschoten 
omdat het te duur zou zijn. Drij-
vende kracht achter Stichting Wa-
ter was oud-waterpolotopper Ro-
bert Havekotte. Hij en de andere 
vertegenwoordigers van de Biltse 
zwemdelegatie vergelijken in het 
persbericht uitgebreid de cijfers 
van Culemborg met die van De Bilt 
en concluderen dat het exploitatie-
tekort in De Bilt straks groter is dan 
in Culemborg terwijl het bad juist 
veel kleiner is. Havekotte: ‘Ook al 
schatten wij de kans klein, dat de 
politiek nog op haar schreden te-
rugkeert; toch houden wij een plei-
dooi om nog eens naar de plannen 
te kijken’.

Verbazing 
Het bezoek aan het Culemborgse 
bad bracht louter verbazing. Ge-
bruiker Hugo van Usen van Stich-
ting Samen Verder: ‘We zijn ver-
baasd dat Culemborg drie banen 
heeft met verwarmd water en wij 

maar twee. Nog meer verbaasd zijn 
wij dat dit zwembad is gebouwd 
met een tekort van 275.000 euro 
per jaar. In De Bilt is er een tekort 
van 369.000 euro per jaar. Hoe kan 
dat?’ 

Goed rooster
De gebruikersgroepen twijfelen 
ernstig of het nieuwe zwembad 
straks aan de eisen voldoet en of 
iedereen er in kan. Havekotte op-
nieuw: ‘Op toezeggingen als een 
rooster waaruit blijkt dat iedereen 
in het bad terecht kan krijgen we 
geen respons. De wethouder heeft 
later wel aangegeven dat iedereen 
er in kan, maar niet zoveel als nu. 
Wij vragen de wethouder nu eens 
echt antwoord te geven op onze 
vragen, zoals toegezegd. Wanneer 
we nog steeds aan het lijntje gehou-
den worden zullen we de bevolking 
opnieuw gaan informeren en vra-
gen te reageren, via onze website, 
facebook en twitter. Met als doel de 
politiek in beweging te krijgen en 
zich niet meer te verschuilen achter 
het coalitieakkoord’. 

Vergelijk
De gemeente De Bilt vindt dat een 
vergelijk niet mogelijk is. ‘De kos-
ten bij nieuwbouw en exploitatie 
van een zwembad worden beïn-
vloed door veel factoren. Dit maakt 
het lastig om de exploitatiekosten 
van zwembaden met elkaar te ver-
gelijken’, aldus gemeentewoord-
voerder Phyllis Maarsman. ‘Wij 
hebben zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de wensen van ge-
bruikers’. Het nieuwe zwembad 
moet eind volgend jaar in gebruik 
worden genomen.

Het laatste woord over de toekomst van zwembad Brandenburg is nog 
niet gesproken aldus Robert Havelotte, Johan L’Honoré Naber en Lea 
van der Poort. [foto Reyn Schuurman].

Nieuwe hoofdcoach SCHC
Michiel van der Struijk wordt de nieuwe hoofdcoach van Heren 1 van 
hockeyclub SCHC. Hij heeft een contract voor één jaar getekend met 
een optie voor een tweede jaar bij de Bilthovense hoofdklasser.

Van der Struijk volgt Albert-Kees Manenschijn op die naar Rotterdam 
vertrekt. Hij komt over van Braxgata Heren 1, dat uitkomt in de Belgi-
sche ereklasse. Voorheen was hij actief bij Kampong Heren 1 als hoofd-
coach. Met beide teams bereikte hij de playoffs. Hij blijft daarnaast 
bondscoach van Nederlands Jongens B.

Talentvol
Michiel van der Struijk: ’SCHC heeft een jonge, talentvolle spelers-
groep. Ik denk dat ik met mijn ervaring als coach van talentvolle jeugd 
en op topniveau in België en Nederland met deze groep een volgende 
stap kan maken. Ik hoop natuurlijk dat SCHC in de Hoofdklasse blijft, 
maar ook als dat onverhoopt niet lukt ga ik de uitdaging graag aan’. 
Dirk de Broekert, bestuurslid tophockey SCHC: ‘Met Michiel van der 
Struijk hebben we een coach aan 
boord die zich herkent in onze vi-
sie en verder kan bouwen op het 
fundament dat nu gelegd is’. 

DOS D1 Kampioen
 
Zaterdag 14 mei won DOS D1 in een zeer spannende wedstrijd van 
nummer twee Antilopen. In de laatste minuut werd het winnende doel-
punt gemaakt. De 5-4 overwinning was voldoende voor het kampioen-
schap voor DOS.

De spelers met hun coaches Rowdy Hennipman en Mathijs de Rooij. 

FC De Bilt D3 kampioen

Woensdag 11 mei werd FC De Bilt 
D3 kampioen door de wedstrijd 
tegen Kampong op overtuigende 

wijze (3-0) te winnen, waardoor 
met nog één wedstrijd te gaan een 
voorsprong van 4 punten op naaste 

concurrent Seastum (Zeist) werd 
behouden.

Uiteraard vieren de spelers en trainers / coaches na afloop een feestje. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
18-05
Do.

19-05
Vr.

20-05

Kalfsentrecote v.d. grill 
met tartaarsaus

of
Kabeljauwfilet op de huid gebakken 

met kappertjessaus
of

Tortilla met tomaat, rucola, pesto 
en mozzarella

€ 10,-

Woe.
25-05
Do.

26-05
Vr.

27-05

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vis-, vlees- 
en vegetarische gerechten

€ 10,-

V.a. 1 mei nieuwe openingstijden!
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