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Burgemeester pleit 
voor blijvende Mathildedag

door Guus Geebel

Op dinsdag 14 maart werd met een gevarieerd programma in de Mathildezaal van het Biltse 
gemeentehuis Mathildedag gevierd. Een groot aantal vrijwilligers uit de gemeente was aanwezig 

bij de huldiging van een aantal van hen. Naast voordrachten was er een zeer gewaardeerd 
optreden van het smartlappenkoor Sterk Spul uit Maartendijk.

Burgemeester Bas Verkerk vertelt in 
zijn welkomstwoord hoe het open-
baar gezag zich in deze gemeente 
ontwikkelde en de rol die Mathilde 
speelde bij de ontstaansgeschiede-
nis van De Bilt. Op 14 maart 1122 
vond de schenking door de Duitse 
keizerin Mathilde plaats van de 
gronden van het huidige De Bilt 
aan het nieuwe klooster Oostbroek. 
Utrecht en Holland maakten toen 
deel uit van het Duitse Keizerrijk. 
Op 14 maart wordt daarom in de 
gemeente al jarenlang Mathildedag 
gevierd. Die dag eert de gemeente 
in haar naam de vele vrijwilligers 
die hier actief zijn. De burgemees-
ter onderstreept het belang van vrij-
willigers. ‘In het woordenboek staat 
dat een vrijwilliger iemand is die 
iets doet uit vrije wil. Maar dat is 
maar een deel van het verhaal, want 
iemand die iets doet voor een ander 
doet dat belangeloos. Maar je kunt 
ze ook overvragen zoals dat soms 
gebeurt bij mantelzorgers.’ De bur-
gemeester vraagt daar aandacht 

voor. Het belang van vrijwilligers 
wil hij met deze openbare feeste-
lijke bijeenkomst benadrukken. Hij 
pleit daarom voor een comité van 
aanbeveling om het uitreiken van 
de Mathildeprijs weer in te voeren.

Nieuwe vormen
Ook oud-burgemeester Alexander 
Tchernoff zoomt in op de vrijwil-
ligers in onze gemeenschap. ‘Deze 
mensen vragen niet om erkenning, 
maar je realiseert je op zo’n dag 
dat op verschillende plaatsen in de 
gemeenschap mensen zich identi-
ficeren met de gemeente De Bilt. 
Ze zetten zich ervoor in en tonen 
hun betrokkenheid.’ Hij noemt het 
goed dit naar buiten toe te laten 
zien, maar ook naar elkaar. Tchern-
off ziet dat bijvoorbeeld na grote 
bezuinigingen bij de plantsoenen-
dienst bewoners zelf het onderhoud 
ter hand zijn gaan nemen. Zo ont-
staan nieuwe vormen van betrok-
kenheid. Hij noemt in dit verband 
het initiatief rond De Vierstee. Ook 
gaat hij in op de schaalvergroting 
die op alle terreinen plaatsvindt. De 
Mathildedag, die al vele jaren be-
staat, noemt hij ‘een gouwe ouwe’ 
en hij hoopt dat deze dag in welke 

vorm dan ook nog een lange traditie 
mag beleven.  

Huldiging
Burgemeester Verkerk huldigt met 
bloemen een groot aantal vrijwilli-
gers. Mevrouw Wijmenga-Romijn 
heeft de belbus en boodschappen-
plusbus in de gemeente opgezet. 
Mevrouw De Groot-van der Kuil 
was jarenlang bestuurslid van de 
christelijke ouderenbond PCOB 
en was verantwoordelijk voor de 
activiteitencommissie. Mevrouw 
Wil Versteeg verzorgt sinds 2012 
de invoer van gegevens van nieuwe 
deelnemers in de programma’s van 
Stichting Eet Mee en zet zich in 
voor de Wereldwinkel. Mevrouw 
Wahazid Tesfamaria schenkt op de 
woensdagochtend koffie in restau-
rant Bij de Tijd in De Bilt en zij is 
zeer behulpzaam. Mevrouw Otten 
is al sinds haar jonge jaren vrijwil-
liger/mantelzorger voor mensen 
om haar heen. Jarenlang heeft zij 
haar buurvrouw verzorgd. Nu doet 
ze mantelzorg, voornamelijk voor 
haar vader en een vriendin met MS. 
Daarnaast was ze jarenlang actief 
betrokken bij de restauratie van de 
grote kerk in Westbroek. Zij be-
zoekt Westbroekers die het moeilijk 
hebben, chronisch ziek zijn, of op 
ander wijze haar hulp en steun kun-
nen gebruiken.

Waardering
Vera Broekhuizen, Richard Rothe, 
Jos van Beerschoten en Pauline 
Motshagen, die niet aanwezig kon 
zijn, zijn van de Boodschappenplus-
bus. Het team bestaat uit 18 vrij-
willigers, chauffeurs, begeleiders 
en een team van vier dat de dage-
lijkse gang van zaken regelt. Ellen 
Proost en Irene Hoppesteyn hebben 
vanuit het Jongerenwerk Mens De 

Bilt voor het tweede jaar het pro-
ject Musickids opgezet en begeleid. 
Dit heeft geleid tot voorstellingen 
in Figi in Zeist en twee scholen in 
Maartensdijk. Zij zijn de drijvende 
kracht achter dit project. Mevrouw 
Zagt is al vanaf 1998 betrokken als 
vrijwilligster bij de bezoekservice 
dementie. Zij is vaak te vinden in 
het Alzheimercafé. De burgemees-
ter dankt haar en hoopt dat zij dit 
nog lang kan doen. Mevrouw Zagt 
vindt het fijn dat zij de mensen die 
zij bezoekt beter begrijpt omdat ze 
zelf al wat ouder is. Elly Broekstra 
en Marlies Willems zijn coördina-
tor van Informeel Huisbezoek. Het 
doel daarvan is ouderen te informe-
ren over regelingen, voorzieningen 
en activiteiten in de gemeente. Zij 
adviseren bij het vinden van eigen 
oplossingen en het signaleren van 

situaties waar hulp noodzakelijk is.

Voordrachten
Karel Beesemer noemt het een voor-
treffelijke zaak dat de Mathildedag 
nieuw leven wordt ingeblazen. Ter 
gelegenheid van Mathildedag heeft 
hij een boekje met citaten samen-
gesteld. Het boekje kwam tot stand 
door de reproafdeling van de ge-
meente De Bilt en alle aanwezigen 
kregen een exemplaar. Beesemer 
draagt een aantal citaten uit het 
boekje voor en overhandigt het eer-
ste exemplaar aan de burgemeester. 
Daarna draagt mevrouw Dijkstra 
een zelfgeschreven gedicht voor dat 
past bij Mathildedag. Het gedicht 
De Wilgen van Adema van Schel-
tema wordt op theatrale wijze voor-
gedragen door mevrouw Verkuil. 
Teus Spelt vertelt tenslotte over de 
totstandkoming van de Mathildetuin 
bij de Dorpskerk in De Bilt.

Voor Mathildedag 2017 bestond heel veel belangstelling.

Smartlappenkoor Sterk Spul uit Maartendijk werd erg gewaardeerd.

Oud-burgemeester Alexander Tchernoff tijdens zijn voordracht.

Beëdiging en installatie 
burgemeester 

De heer Sjoerd Potters is benoemd tot burgemeester van de gemeente De 
Bilt. Op dinsdag 4 april wordt hij tijdens een buitengewone raadsverga-
dering beëdigd en geïnstalleerd, waarna er  gelegenheid is om persoonlijk 
kennis te maken met de heer Potters en hem te feliciteren. Potters werd 
op 21 februari als kandidaat burgemeester gekozen door de gemeenteraad. 
Johan Slootweg, voorzitter van de vertrouwenscommissie gaf toen aan blij 
te zijn om deze krachtige en betrokken persoon te kunnen voordragen. Op 
basis van de aanbeveling van de gemeenteraad en de voordracht door de 
minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Koning nu besloten om Sjoerd 
Potters te benoemen als burgemeester van de gemeente De Bilt. De verga-
dering is vanaf 16.00 uur live te volgen via http://raadsinformatie.debilt.
nl. Aansluitend is er van 17.30 uur tot 19.00 uur een receptie op het ge-
meentehuis in Bilthoven. Een ieder die kennis wil maken met de nieuwe 
burgemeester is daar van harte welkom.
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KIJK OP PAGINA 11 T/M 22



 De Vierklank 2 22 maart 2017

‘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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/03 • 10.30u - Ds. H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/03 • 09.30u - ds. A. Beens

26/03 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/03 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/03 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
26/03 • 10.30u - pastor G. Weersink 

m.m.v. Gregoriaans koor

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
26/03 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

26/03 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

26/03 • 10.00u - Ds. G. de Fijter
26/03 • 19.00u - Ds. A.D.J. Wessels

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/03 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk
26/03 • 19.30u - Ds. G. H. 

Landman,Taizédienst  

Pr. Gem. Opstandingskerk
26/03 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
26/03 • 10.30 uur - Eucharistieviering, 

pastor F. Zwarts, Ecclesiakoor

V.E.G. De Bilt e.o.
26/03 • 10.30u - Spreker Bert Niehof

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/03 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort 

Herv. gemeente Blauwkapel 
26/03 • 15.30u - Ds. L. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk
26/03 • 10.00u - Ds. A. Vlietstra

26/03 • 18.30u - Ds. J.C. den Toom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/03 • Samendienst (om 09.30u) in en 
met Ontmoetingskerk Maartensdijk

26/03 • 19.00u - Vesper 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/03 • 10.00u - ds. G.J. van de Top
26/03 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

22/03 • 19.30u -
ds. A.J. Britstra, Bijbellezing

26/03 • 10.00u + 18.30u -
ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
26/03 • 09.30u - ds. A. Altena, 

Samendienst met
Kapel Hollandsche Rading

26/03 • 17.00u - de heer P.J. Rebel met 
muzikale medewerking van Sound4life

St. Maartenskerk
26/03 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink  

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/03 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
26/03 • 18.30u - De heer J. Schep 

PKN - Herv. Kerk
26/03 • 10.00u + 18.30u -

ds. M. van der Zwan
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Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

 Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
 Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt;
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 En dat melden in mijn lied,
 ‘k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht,
 Zingen daar ik Hem verwacht,
 En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 Tot den God mijns levens heffen.

 Psalm 42 vers 5

Verdrietig om het verlies, maar dankbaar voor de fijne en goede 
jaren die wij samen mochten hebben, geven wij u er kennis van dat 
de Heere uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve zorgzame 
man, broer, onze zwager en oom

Jan Kazius
Geboren te Maartensdijk Overleden te Utrecht
op 21 september 1927 op 14 maart 2017

 Uit aller naam:
 Aaltje Kazius-Berkhof

Maertensplein 4
3738 GJ Maartensdijk

De begrafenis heeft maandag 20 maart jl. plaatsgevonden
op de Hervormde Begraafplaats te Groenekan.

“We hebben het zo mooi gehad, 
het had eindeloos mogen duren.”

Vanochtend toen de zon op kwam is mijn lieve vrouw, onze 
lieve moeder, zus en oma rustig ingeslapen

Birte Ingeborg 
van der Kooij-Simonis

echtgenote van Maarten van der Kooij

 Rotterdam,  † Bilthoven,
3 april 1947 14 maart 2017

Maarten
   Hilde en Arjan, Klaas, Marjolein
   Harmen en Debby, Evi, Tijn

Elise Simonis
Erik Simonis

Correspondentieadres:
1e Brandenburgerweg 97
3721 ME Bilthoven

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden. De opgenomen 
dankdienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (zoek 
op De Bilt en vervolgens Opstandingskerk, 18 maart 2017).

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 25 maart wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. U 
wordt verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Zaterdag 25 maart zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring oud papier in. Wilt u het 
oude papier vóór 8.00 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Engelstalig concert

Algemeen zangkoor Maartens-
dijk organiseert op 25 maart a.s. 
een Engelstalig klassiek concert 
in de H.Michaelkerk in De Bilt 
op de Kerklaan. Het begint om 
20.00 uur. Kaarten incl. koffie + 
programma bij de voorverkoop-
adressen: Primera Maartensdijk, 
Maertensplein, Bilthovense Boek-
handel, Julianalaan 1 Bilthoven en 
boekhandel Bouman, Hessenweg 
De Bilt. Of via www.zangkoor-
maartensdijk.nl en aan de kassa.

PvdA en verkiezingen

Ook na deze verkiezingen kan 
men nog terecht bij de Overdag-
bijeenkomsten van de Partij van de 
Arbeid donderdag 23 maart, 9.45 
uur bij J. Akse, J. Romankwartier 
10 te Bilthoven. Het onderwerp is: 
‘Uitslag 2e Kamerverkiezingen’, 
ingeleid door Carla van Rest oud 
voorzitter PvdA gewest Utrecht. 
Tevens is nieuws uit de gemeen-
teraad door Krischan Hagedoorn, 
fractievoorzitter PvdA. Leden en 
niet-leden zijn van harte welkom. 
Informatie via tel.: 030 2286903, 
030 32282813 of 030 2201295.

WVT-activiteiten

Vrijdag 24 maart is er bij WVT 
een vrije inloopavond waarbij het 
gezellig samen zijn voorop staat. 
Men kan gezellig binnen komen 

voor een bakje koffie of thee, spel-
letjes komen spelen, dansen, in de 
zithoek televisie kijken of gewoon 
lekker bijkletsen met vrienden of 
buren. Open vanaf 19.30 uur. Zon-
dag 26 maart is er bij WVT een 
High tea met heerlijke zelfgemaak-
te zoete en hartige lekkernijen. De 
High tea is van 14.30 tot 16.30 uur. 

Deelnemers Mahjong gezocht

Mahjong is zowel een gezel-
schapsspel als een denksport spel. 
Het spel is vrij makkelijk aan te 
leren. Als er een groepje en een 
leraar is, kan er worden gestart. Er 
zal gespeeld worden in restaurant 
Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamer-
lingh Onnesweg 14, De Bilt. Aan-
melden via contactpersoon tel. 06 
26791069 of Bureaudienst Mens 
De Bilt tel. 030 7440595 service-
centrumdebilt@mensdebilt.nl

Reanimatiecursus in M’ dijk

Stichting Reanimatieonderwijs 
Zuidoost Utrecht organiseert 
samen met het Rode Kruis De Bilt 
een cursus Reanimatie & AED 
(Automatische Externe Defibril-
lator). De cursus duurt 2 avonden 

van 3 uur en wordt gehouden op de 
donderdagen 23 + 30 maart 2017, 
van 19.30 tot 22.30 uur in het Rode 
Kruis Gebouw aan de Kievitlaan 
81A in Maartensdijk. Kijk naar de 
voorwaarden van de aanvullende 
ziektekostenverzekering; moge-
lijk worden deze (deels) vergoed. 
Meer info op www.maartensdijk.
reanimatieonderwijs.nl of 06 
81579738. Aanmelden via www.
webshopreanimatieonderwijs.nl.

Lotgenotenbijeenkomst

Vrijdag 24 maart houdt de Cliën-
tenraad Sociale Zaken De Bilt van 
14.00 tot 16.00 uur een informele 
bijeenkomst in het WVT-gebouw 
Talinglaan 10 in Bilthoven. De bij-
eenkomst is bestemd voor cliënten 
die via de RSD een bijstandsuit-
kering ontvangen of in het bezit 
zijn van een U-Pas. Tijdens deze 
bijeenkomst bestaat de mogelijk-
heid met lotgenoten te praten of 
vragen te stellen aan leden van de 
Cliëntenraad. Wie persoonlijk een 
vraag met leden van de Cliënten-
raad wil bespreken kan daarvoor 
een afspraak maken op 06 2782 
0782 of mail naar clientenraadde-
bilt@yahoo.com. 
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Een plek om te herdenken...

In mijn gesprekken met mensen, 
die hun uitvaart willen voor-
bereiden, komt het onderwerp 
‘cremeren of begraven’ vaak aan 
bod. Zo was ik een tijdje geleden 
bij iemand in Zeist die voor een 
begrafenis koos, omdat ze haar 
kinderen een plek wilde geven 
om na haar uitvaart naar toe te 
kunnen gaan. Om daar nog even 
stil te staan bij haar leven, als 
bezinning. “Bij een crematie heb je 
dat niet”, zegt ze.

Ik begrijp dat en vertel dan van 
het overlijden van mijn vader, in 
juni al weer vijf jaar geleden. Hij 
is gecremeerd in Zwolle (in crema-
torium Kranenburg) en samen 
met mijn moeder en de gezinnen 
van mijn zus, broer en mijzelf 
hebben we zijn as verstrooid op 
een grasveld achter het crematori-
um. Vlak bij een boom. 

Nog ieder jaar ontmoeten we 
elkaar daar op zijn sterfdag. 
Samen met mijn moeder wande-
len we naar dat plekje. We zetten 
bloemen in een vaas en staan 
er een tijdje stil. Ieder met eigen 
gedachten. Het geeft ons troost en 
hoop. Na afloop wandelen we nog 

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat 298 inzittenden van vlucht MH17, op 17 juli 2014, zijn 
omgekomen. Een onmetelijk verlies voor nabestaanden en inwoners uit alle landen, die slachtoffers 
betreuren, met hen sympathiseren en grote betrokkenheid tonen. De Stichting Nationaal Monument 
MH17 wil deze gevoelens een plek te geven door een bos in de vorm van een groen lint aan te leggen waar 
298 bomen de herinnering aan slachtoffers levend houden. 

wat rond en aansluitend zijn we 
bij elkaar. We praten over Pa en 
dat doet ons goed. Op die wijze 
hebben wij ook ons eigen plekje.

Met as kun je veel doen. Van 
verstrooien, bewaren in een urn 
(die in vele vormen en maten 
verkrijgbaar zijn) tot en met 
verwerking in een assieraad. Alles 
om te herdenken. De afgelopen 
week hoorde ik nog een mooi 
voorbeeld van asverstrooiing. 

De overledene had altijd gewerkt 
in de wegenbouw. Zijn zoons 
waren hem daar opgevolgd op de 
machine waarmee asfalt wordt 
gelegd. Zij hebben na de crematie 
de as van hun vader in de voor-
kant van een rijdende asfalt-
spreidmachine gestrooid, waarna 
het asfalt vanuit de vrachtwagen 
daar overheen is gestort. Het 
stukje weg dat op die manier tot 
stand is gekomen vormt voor 
de nabestaanden een plek om te 
herdenken. Passend bij de overle-
dene en verzorgd door zijn zoons. 
Ik vind dat indrukwekkend. 

Door te herdenken houden we 
onze overleden dierbaren dichtbij.

Ik wil u graag onze lezing in 
de Woudkapel over de (bijna-)
doodervaring aanbevelen. Uit het 
fysieke lichaam treden, bewust 
blijven en door een tunnel gaan, 
naar het licht. De lezing vindt 
plaats aanstaande maandag 27 
maart van 20.00 tot 21.30 uur in 
Gebouw De Woudkapel, Beetho-
venlaan 21 (hoek Sweelincklaan) 
3723 JG  Bilthoven. Vanaf 19.30 
uur kunt u genieten van een kopje 
koffie/thee. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. U mag 
mij rechtstreeks bellen om u aan 
te melden: 06 – 51 24 77 43.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

Welwillend oor gedeputeerde voor 
busverbinding

door Guus Geebel

In het Utrechtse provinciehuis nam gedeputeerde Jacqueline Verbeek op 15 maart 789 
handtekeningen in ontvangst. Herman Kramer startte de handtekeningenactie nadat hij in het 

Vervoerplan 2017 las dat lijn 78 op zondag en ’s avonds niet meer door de
Leijen en Centrum 2 gaat rijden.  

De gedeputeerde vertelt dat de ver-
voerder ieder jaar een vervoerplan 
opstelt waarvoor de provincie de 
uitgangspunten vaststelt. Daar-
bij wordt ook gekeken naar de 
reizigersaantallen. ‘De provincie 

Utrecht vindt het van belang dat het 
voorzieningenniveau op peil blijft. 

De vraag is of openbaar vervoer 
het enige is dat we hebben, of dat 
we meer naar maatwerkoplossin-

gen moeten kijken. We zien dat er 
weinig gebruik gemaakt wordt van 
deze lijn, maar voor degene die er 
gebruik van maakt heeft het een 
belangrijke vervoerswaarde om er-
gens te komen.’ 

Toelichten
Jacqueline Verbeek waardeert de 
inzet die gedaan is om de handteke-
ningen te verzamelen.

‘We zijn nu in een fase waarin we 
alles aan het afwegen zijn. Daar is 
de zienswijzeprocedure voor be-
doeld.’ Zij neemt de handtekenin-
gen graag in ontvangst en spreekt 
met de indiener af  dat voordat een 
besluit over het vervoerplan wordt 
genomen ze graag een keer naar De 
Bilt komt om een eventuele keuze 
toe te lichten. ‘We hebben nog niets 
in beton gegoten, het is een denk-
richting, daarom halen we reacties 
op en dit zijn er heel veel.’

Andere mogelijkheden
‘We denken bij openbaar vervoer 
nu heel erg aan trein, tram of bus, 
maar je zou eigenlijk de vervoers-
vraag centraal willen stellen. Naast 
openbaar vervoer heb je in bepaal-
de gebieden de belbus rijden, maar 
dat is wat anders dan de buurtbus 
die Syntus aanbiedt. Daarnaast heb 
je de regiotaxi. We kijken of we als 
provincie onze aanvullende rol bij 
deze vervoersmogelijkheden nog 
beter kunnen uitvoeren. We willen 
dat het openbaar vervoer betaalbaar 
blijft, maar willen ook het voorzie-
ningenniveau op peil kunnen hou-
den. Voor de sociale component is 
vervoer heel belangrijk.’

advertorial

Onder toeziend oog van gemeenteraadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer overhandigt Herman Kramer de 
handtekeningen aan gedeputeerde Jacqueline Verbeek. 

VVD ook in De Bilt 
weer grootste partij

door Guus Geebel

De gemeente De Bilt had bij de Tweede Kamerverkiezingen op 
15 maart een opkomstpercentage van 87,74 procent. In 2012 
was dat 82,67 procent. Omdat binnen de gemeente in ieder 

stembureau gestemd kan worden zijn de percentages per wijk of 
dorp niet zuiver te geven. Het stembureau in De Bremhorst had 

bijvoorbeeld een opkomstpercentage van 105,55 procent. 

Als de inwoners van de gemeente De Bilt de Tweede Kamer gekozen 
zouden hebben, dan zou een coalitie van VVD, D66 en CDA op 80 
zetels kunnen steunen. De Bitse kiezers hadden de VVD dan 40 zetels 
bezorgd, waarmee de partij ook dan de grootste geworden zou zijn. Het 
betekende vergeleken met de uitslag van 2012 wel een verlies van 10 
zetels. De  PvdA kwam dan net als landelijk uit op 9 zetels, 21 minder 
dan bij de vorige Kamerverkiezingen. De PVV zou 13 (+3) zetels in De 
Bilt hebben gekregen en het CDA 16 (+5).  D66 zou 6 zetels winnen 
en nu op 24 uitkomen. GroenLinks kreeg dan 17 zetels, een winst van 
12. De  ChristenUnie en de SGP kregen van de Biltse kiezers net als in 
2012 elk 5 zetels. De SP kwam nu op uit op 9 (-1) zetels. De Partij voor 
de Dieren verdubbelde het aantal en kreeg nu 6 (+3) zetels. 50PLUS 
zou weer 3 zetels gekregen hebben. De nieuwe partijen DENK en Fo-
rum voor Democratie zouden van de Biltse kiezers respectievelijk 1 en 
2 zetels krijgen. Van de deelnemende partijen die het niet haalden kreeg 
de Piratenpartij met 91 de meeste stemmen. StemNL kreeg als enige 
partij geen enkele stem.

De Biltse stemmen vertalen naar de gemeenteraad is niet mogelijk. De 
partijprogramma’s zijn dan op lokale situaties afgestemd en met Beter 
De Bilt, Bilts Belang en de fractie Schlamilch in de raad komen de 
partijen ook niet overeen.

Eigen werk bij 
Fotoclub

Bij Fotoclub Bilthoven e.o. bekijken en bespreken de leden op maan-
dag 27 maart foto’s die door de leden zelf zijn gemaakt. De avond met 
eigen werk is ook interessant voor mensen met belangstelling voor fo-
tografie. Men is dan ook van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij 
te wonen. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in zalen-
centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

Deze foto van Museum Oud Amelisweerd is gemaakt door een van de 
leden van fotoclub. 
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Lamsboutschijven

Kipschnitzels

Zweistraatjes

Runderentrecote

Gehaktspeciaaltjes

500
GRAM 9.98

100
GRAM 1.98

500
GRAM 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 maart
t/m woensdag 29 maart

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslooksalade
Hammousse
Filet americain

Gegrilde spekrollade ham/kaas
Gerookte achterham 
Gebraden rosbief

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98VERS GEBRANDE 

CASHEWNOTEN

Noten & pinda's

OMA’S RIBLAPPEN

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 5.75

HEERLIJKE OUD 
SNIJDBAAR

BOEREN STALKAAS

500
GRAM 5.98 

500
GRAM 6.98 NU

VOOR 7.50 

Lekker voor het weekend!

5
STUKS 5.-

6 HALEN=
5 BETALEN

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
1

KILO 11.- 2
KILO 20.-

GRILLWORST + 
LEVERWORST

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

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

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERSE

Smaak-Aardbeien
PER BAK 

1.98

GROTE HOLLANDSE

Kropsla
NU 

0.79

VOLOP HOLLANDSE

Asperges
DAGELIJKS VERS!!!

GRATIS 
GESCHILD

Geldig op maandag 27/3, dinsdag 28/3 en woensdag 29/3

VERS GEWASSEN

Hollandse Andijvie
FIJN OF GROF

400 GRAM

1.39

Hollandse 
Komkommers

2 VOOR

0.99

Kalfsschotel
MET GROENTEN EN GEBAKKEN 
AARDAPPELEN OF RIJST

100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Kip-voorjaarsschotel
MET GROENTERIJST

100 GRAM

1.25

Pasta
MET ASPERGES EN ZALM

100 GRAM

1.49

Witlof 
ham-kaasschotel

100 GRAM

0.99

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Chipolata-taart
NU

12.50



Nog een keer 
sluipverkeer

Gemeenteraadslid Peter Schlamilch wil het sluipverkeer in De 
Bilt snel aanpakken. Het gemeenteraadslid is betrokken bij 

burgerbeweging Forza! en signaleert dat de invoering van het 
Verkeerscirculatieplan De Bilt te lang op zich laat wachten.

‘In 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot het invoeren tot het VCP 
De Bilt, die de Asserweg in De Bilt wil aansluiten op de Biltse Rading’, 
aldus Schlamilch. ‘Ik wil, dat daarmee nu vaart wordt gemaakt. Dan 
kan ook worden begonnen met het belangrijke tweede deel, namelijk 
het invoeren van eenrichtingverkeer op de Dorpsstraat, Blauwkapelse-
weg en Looydijk in De Bilt. Be-
woners zitten daar al heel lang op 
te wachten en het verkeer wordt 
steeds drukker. Fietsers komen 
in de knel, geluids- en fijnstof-
overlast nemen toe: er moet iets 
gebeuren!’

De vertegenwoordiger van frac-
tie Schlamilch: ‘Ik heb al in 2014 
een motie ingediend om het een-
richtingverkeer snel in te voeren, 
maar die werd toen verworpen. 
Nu het verkeer nog drukker is 
geworden en de werkzaamheden 
aan de A27 aanstaande zijn, gaan 
we het nogmaals proberen. We 
hopen dat er nu wél een meerder-
heid voor is te vinden.’
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advertentie

VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

€ 10,- per M2 
(vraag naar de voorwaarden)

Onduidelijkheid over 
kwijtschelding belasting 

door Guus Geebel

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt constateert dat bijstandsgerechtigden die tot nu toe 
kwijtschelding kregen van gemeentelijke belasting dit keer een aanslag kregen. Loeky Weinberg 
is lid van de cliëntenraad. Zij kreeg op 25 januari een brief waarin dit werd meegedeeld en op 
27 januari lag de aanslag in de bus. Het eerste gedeelte moest vóór eind februari betaald zijn. 

‘Dat soort bedragen kunnen mensen gewoon niet betalen.’

Loeky Weinberg en Tonny Bitter, 
voorzitter van de Cliëntenraad So-
ciale Zaken De Bilt zeggen hiermee 
overvallen te zijn. Loeky Weinberg: 
‘Het blijkt dat bij de BghU (Belas-
tingsamenwerking gemeenten en 
hoogheemraadschap Utrecht) een 
andere norm gehanteerd wordt over 
het vermogen dat cliënten mogen 
hebben. Een alleenstaande in de bij-
stand mag 5.000 euro hebben, voor 
een gezin is dat 10.000 euro. Iedere 
gemeente mag de kwijtschelding 
zelf invullen. ‘Dat is heel verwar-
rend. De gemeente De Bilt legt 
de norm om voor kwijtschelding 
in aanmerking te komen op 2.000 
euro, dat is aanmerkelijk lager dan 
de norm van de RSD (Regionale 
Sociale Dienst) en de wettelijke 
norm.’ Loeky noemt als voorbeeld 
iemand die in de loop van de ja-
ren van zijn uitkering 3.000 euro 
gespaard heeft. Die heeft dan een 
vermogen boven de 2.000 euro en 
krijgt geen kwijtschelding van de 
gemeentelijke belasting. En dat 
bedraagt voor een alleenstaande al 
ruim 500 euro. 

Kwijtschelding
‘Tot nu toe kreeg je automatisch 
kwijtschelding als je in de bijstand 
zat. In de brief van 25 januari deel-

de de RSD mee dat de kwijtschel-
ding op een andere manier verloopt 
en de BghU schreef dat de normen 
nu anders zijn, en dat er opnieuw 
kwijtschelding moest worden aan-
gevraagd. De RSD schreef er ook 
nog bij dat als je in aanmerking wil 
komen gebruik kunt maken van de 
formulierenbrigade. Daarvoor moet 
je dan naar Zeist. Als je eventueel 
in financiële problemen zou komen, 
kun je naar de schuldhulpverlening 
gaan. Waar halen ze het vandaan’, 
verzucht Loeky Weinberg. ‘Willen 
ze mensen in de bijstand ook nog in 
de schuldhulpverlening hebben.’ Ze 
werd daar heel boos om. 

Informatie
Tonny Bitter vindt het absurd dat 
mensen niet tijdig zijn geïnfor-
meerd dat het anders geregeld gaat 
worden. Van het Landelijk Infor-
matie Centrum, waarover wethou-
der Hans Mieras in de raad sprak, 
hebben ze nooit gehoord. Loeky 
Weinberg vindt het logisch dat er 
gecontroleerd wordt. Dat is de taak 
van de RSD. De taak van de BghU 
is het uitvoeren van de opdracht 
van de gemeente. Eind vorig jaar 
wist de RSD al dat de BghU het op 
een andere manier ging uitvoeren. 
Zij vraagt zich af waarom mensen 

toen niet meteen zijn geïnformeerd. 
‘We zijn op onderzoek uitgegaan. 
Uiteindelijk geeft de gemeente de 
opdrachten. Die wijst naar de RSD 
en die zegt weer dat de BghU het 
uitvoert. De cliëntenraad heeft op-
heldering gevraagd bij wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen. Die 
heeft pas geantwoord nadat er in de 
pers een publicatie was verschenen 
waarin stond dat we al op 1 februari 
een brief hadden gestuurd.’ 

Duidelijkheid
De cliëntenraad wil duidelijkheid 
over alle zaken die de cliënten 
aangaan en wil dat mensen tijdig 
geïnformeerd worden, met een dui-
delijke uitleg waarom een en ander 
gebeurt. De gemeentelijke belasting 
wordt alleen in De Bilt en Utrechtse 
Heuvelrug op deze wijze toegepast. 
‘Bij de gemeente wordt gezegd dat 
het landelijk is, maar dat is niet zo. 
Het is een besluit van de gemeente. 
Waarom moet dat op deze manier.’ 
Begin februari is Loeky Weinberg 
in verweer gegaan maar zij heeft tot 
nu toe nog niets gehoord. ‘Als ik 
geen kwijtschelding krijg moet de 
belasting in een keer betaald wor-
den, terwijl ik altijd volledige vrij-
stelling kreeg.’ 

Motie
Loeky Weinberg: ‘Als het dit jaar 
anders is moet er een wijziging 
geweest zijn. Die is met de Cliën-
tenraad nooit besproken. De RSD 
zei dat de BghU hen had benaderd 
om te zeggen dat normaal de BghU 
inzage kan krijgen bij de RSD. De 
BghU zegt dat dit wettelijk niet 
meer mag. Maar wij hebben als 
bijstandsgerechtigden ooit onze 
handtekening daarvoor gezet. Ons 
doel is in ieder geval dat de cliënten 
eerder en beter geïnformeerd wor-
den en dat dit teruggedraaid wordt. 
In de commissie Burger en Bestuur 
op 16 maart stelde Krischan Hage-
doorn (PvdA) hier vragen over en 
hij kondigde samen met Groen-
Links een motie aan voor de raad 
van 30 maart.Tonny Bitter en Loeky Weinberg willen beter geïnformeerd worden. 

Energie-inspectie woning
trekt veel belangstelling

De campagne ‘De Bilt op weg naar energieneutraal’ gaat de tweede ronde in. Woensdag 15 
maart vielen de campagnebrieven op de mat bij huiseigenaren in Groenekan en Bilthoven-Zuid. 

De eerste brievenronde in februari in De Bilt leverde veel reacties op. 

Eigenaren van wat oudere wonin-
gen worden uitgenodigd om deze 
te laten inspecteren door energie-
adviseur Susteen. Woningen ge-
bouwd voor 1976 brengen vaak 
onnodig hoge stookkosten met 
zich mee.

Op donderdagavond 23 maart is 
er een informatiebijeenkomst voor 
belangstellenden in het WVT-ge-
bouw, Talinglaan 10 in Bilthoven. 
Het programma start om 19.30 uur.

Campagne
De campagne gaat in de loop van 
2017 gefaseerd door de gehele ge-
meente. In totaal zijn 150 woning-
verbeterplannen beschikbaar tegen 
een scherp gereduceerd tarief. De 
gemeente en BENG! komen zo tege-
moet aan de ambitie van veel eigena-
ren om hun huis nog energiezuiniger 
te maken. De Rijksoverheid heeft 
momenteel een aantrekkelijk sub-
sidieaanbod voor huiseigenaren die 
meerdere maatregelen willen treffen. 

Belangstelling
BENG!-bestuurslid Helma van de 
Veerdonk licht toe: ‘De eerste in-
formatiebijeenkomst in februari 
trok veel belangstelling. Inmiddels 
zijn de woninginspecties in volle 
gang. 
We hopen ook in deze tweede ronde 
weer veel woningeigenaren te hel-
pen. Mooi is dat Susteen samen-
werkt met een drietal lokale bedrij-
ven die geadviseerde maatregelen 
naar wens kunnen uitvoeren.’

Energieadviseur beantwoordt vragen van huiseigenaren op de 
informatiebijeenkomst. (foto Jenny Senhorst)

Geef OZB-stijging 
terug aan burger

De politieke beweging Forza De Bilt is geschrokken van de feitelijke 
OZB-verhoging over 2017. In een persbericht, dat de gemeente op 9 
maart heeft uitgegeven staat dat zij de onroerendezaakbelasting heeft 
verhoogd met maar liefst 10,41% per 1 januari 2017. ‘De gemiddelde 
stijging in Nederland was slechts 1,88%, dus De Bilt heeft een stijging 
die bijna 6 keer zo hoog is,’ zegt gemeenteraadslid Peter Schlamilch, 
voorman van Forza. ‘Dit is volgens het CBS de grootste OZB-stijging 
in de provincie Utrecht. Bovendien werd in de begroting voor 2017 
nog gesproken van een stijging van slechts 4,8% voor woningen. Ik ga 
opheldering vragen over deze percentages, want dit is extreem’.

Verband
Het college legt een verband met de gedaalde inkomsten uit de riool- en 
afvalstoffenheffing, maar dat vindt Schlamilch zeer oneigenlijk. ‘Wan-
neer de kosten voor de burger op de riool- en afvalstoffenheffing een 
keer meevallen, dan moet de gemeente dat voordeel niet meteen gaan 
terugpakken met een hogere OZB, zegt Schlamilch. ‘Wettelijk gezien 
mag dat ook helemaal niet, maar nu gebeurt dat via een achterdeur dus 
toch. Bovendien is het een drogredenering: als de inkomsten dalen is 
dat omdat feitelijke kosten ook dalen. Daar heeft onze begroting he-
lemaal geen last van.’ Schlamilch vindt dat het voordeel direct aan de 
burger moet worden doorgegeven en gaat het college met een motie 
vragen om deze explosieve stijging van de OZB terug te geven door 
volgend jaar de OZB te verlagen.De beweging Forza roept inwoners op 
hun klachten of opmerkingen over de gemeentebelastingen te melden 
via info@forzadebilt.nl. 
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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.

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)

Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…
Riksja-project in De Bilt
Op 10 maart is de afdeling De Bilt van de Fietsersbond in samenwerking met MENS De Bilt
gestart met het project Fietsen Alle Jaren. Vrijwilligers maken ritjes met inwoners van
gemeente De Bilt die zelf niet meer kunnen of durven te fietsen om hen het gevoel terug te 
geven van de wind door hun haren. Dit kan helpen iets te doen aan het isolement en de een-
zaamheid onder ouderen en mindervaliden. Meehelpen?
Mail Wim Mastop: wjmastop@xs4all.nl.

Computerhulp
Heeft u een vraag over uw tablet, mobiel of laptop? Kom dan met apparaat naar de Pieter de 
Hooghflat of Servicecentrum De Bilt. Twee leerlingen van de Werkplaats helpen en geven tips. 
Ze nemen de tijd om alles rustig uit te leggen. Op woensdag 22 en 29 maart van
15.30-17.00 uur in de Pieter de Hooghflat, De Hooghlaan 2 Bilthoven. 
Aanmelden: 06-10318790 of info@pieterdehooghflat.nl.

In april en mei op woensdagmiddag van 15.30-17.00 uur in Servicecentrum De Bilt.
Aanmelden 030-7440595 of servicecentrum@mensdebilt.nl.

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

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken

mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92

LENTEBROOD

PASSIESLOF
Nieuw!
Een heerlijke sloffenbodem met passie bavaroise

€ 8,50

rozijnenbrood gevuld met
de lekkerste kersen nu

€ 4,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

De Vierklank bezorger worden?
Deze wijken zijn nog beschikbaar

Wijk 12: Frans Halslaan - Rembrandtplein - Vermeerlaan -
 Vermeerplein - Hobbemalaan - Terborchlaan -
 Albert Cuyplaan - v.d. Helstlaan
Wijk 32: Per direct. Heel Lage Vuursche
 (Koudelaan - Eikenlaan - Dorpstraat - Kloosterlaan
 - 300 Roedelaan - Karnemelksweg -
 Hoge Vuursche weg - Beukenhof, Slotlaan)
Wijk 105: Julianalaan 102 t/m 282, Paltzerweg
Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 115: Lassuslaan, Strausslaan, Sweelincklaan 62-115,
 Verhulstlaan 
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan,
 Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan,
 Ockeghemlaan
Wijk 122: Per 5 april. Clara Peeterslaan, Jan Gossaertlaan,
 Joos van Clevelaan, Cornelia de Rijcklaan 
Wijk 181: Emmalaan, Kloosterlaan, Oude Bunnikseweg,
 Prinsenlaan, Universiteitsweg, Wilhelminalaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan -
 De Hooghlaan - Albert Cuyplaan -
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
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Andiamo Trio bij Gluren
bij de Buren 

‘En mocht ik nog iemand vergeten zijn te beledigen: bij dezen mijn excuses!’
Een typisch citaat van Johannes Brahms, de componist wiens

explosieve karakter evenzo explosieve muziek voortbracht.

Dat werd duidelijk toen het Andiamo 
Trio, bestaande uit Marieke van der 
Lee (klarinet), Dionne Nijsten (cello) 
en Stein van Eden (piano) Brahms’ 
klarinettrio opus 114 inzette: een 
feest van passie en emotie stroomde 
door de huiskamer van de hartelijke 
bewoners aan de Soestdijkseweg-
Noord. Die hun huiskamer hadden 
opengesteld voor Gluren bij de Bu-
ren.

Schoonheid
De drie jonge musici vertolkten, 
gedreven door de buitengewone 
schoonheid van de combinatie van 
hun instrumenten en de passie voor 
de klassieke kamermuziek, met 
verve de muziek van de Hamburgse 
geweldenaar, waarna ook nog het 
zgn. Gassen Hauer Trio opus 11 van 
Beethoven volgde, een lastig stuk dat 
de instrumentalisten vakkundig voor-

droegen, waarbij vooral de pianist 
indruk maakte. Hoogtepunt was een 
kleine maar delicate klarinetsolo in 
het langzame deel, die de klarinettiste 
perfect aanvoelde: ze hief, onbewust, 
haar blik even ten hemel, daarmee 
het publiek deelgenoot makend van 
haar diepe gevoelens. Prachtig. Het 
Andiamo Trio treedt 16 april, 1e 
paasdag, op in de Koperwiek.

(Peter Schlamilch) 

Drie jonge musici met passie voor klassieke kamermuziek.

Ardjoena Soerjadi in Rustenhoven
‘De essentie van schoonheid: eenheid in verscheidenheid’, zei de grote componist Felix 

Mendelssohn en dat gold zeker voor de combinatie van klassieke meesterwerken die de pianist 
Ardjoena Soerjadi, inderdaad, broer van de meesterpianist, afgelopen zondagmiddag vertolkte.

In de schitterende omgeving van de 
18e-eeuwse buitenplaats Rusten-
hoven, gelegen naast ‘grote broer’ 
landgoed Eyckenstein, waren in 
vroeger tijden koningin Juliana en 
prins Bernhard graag te gast: in de 
zaal die nu voor concerten, ver-
gaderingen en zelfs als officiële 
trouwlocatie gebruikt wordt, heeft 
de koningin vroeger nog met vrien-
dinnen toneel gespeeld.

Met zijn grote techniek betoverde 
Soerjadi de uitverkochte zaal, aller-
eerst met Mozart en Chopin, daarna 
met enkele belangrijke werken van 
Mendelssohn, waarin zijn talent pas 
goed loskwam: met veel poëzie en 
fijnzinnig spel ontlokte hij het pu-
bliek soms zuchten van verrukking. 
Hoewel Soerjadi’s pianospel soms 

nog iets explosiever en virtuozer 
zou mogen zijn, is zijn dichterlijke 
en romantische kant een genot om 
naar te luisteren.Het volgende con-

cert in Rustenhoven vindt plaats op 
20 april a.s.: een duo met gitaar- en 
vioolspel.

(Peter Schlamilch) 

Het publiek geniet van Soerjadi’s fijnzinnige spel. (foto Idsard Bosman)

Gedichtenwedstrijd
4 mei herdenking

De gemeente nodigt alle inwoners uit om een gedicht te schrijven voor 
de nationale herdenking op 4 mei. Uit alle inzendingen wordt één ge-
dicht gekozen dat de schrijver zelf mag voordragen tijdens de herden-
king in Bilthoven. Inzenden voor 3 april naar communicatie@debilt.nl. 
In april wordt de winnaar van de gedichtenwedstrijd bekend gemaakt. 
Voor voorwaarden en verdere info: www.4en5mei.nl of contact met An-
nemiek Bovée, tel. 030 2289569 of e-mail a.bovee@debilt.nl. 

Matthäus Passion in 
Bilthoven

Op zondag 9 april om 15.00 uur vindt voor de vierde keer in de OLV -kerk 
in Bilthoven de uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian 
Bach door het Dudok Ensemble plaats. Het Hilversumse Dudok Ensem-
ble heeft als het gaat om de Matthäus Passion een stevige reputatie op-
gebouwd; de uitvoering kende steeds een grote zeggingskracht, gepaard 
aan een bijzondere intimiteit. Solisten zijn en waren steeds jonge, veelbe-
lovende professionele zangers. Solistische medewerking wordt verleend 
door Eric Jansen (evangelist), Willem de Vries (Christus), Katharine Dain 
(sopraan), Robert Kuizenga (altus), André Cruz (tenor) en Tiemo Wang 
(bas). Kaarten zijn te verkrijgen via www.dudokensemble.nl, bij de Bilt-
hovense Boekhandel, Julianalaan 1 (tel. 030 2281014) of bij Bouwman 
Boeken, Hessenweg 168 in De Bilt (tel. 030 2200112). 

Gluren bij de buren groot succes
‘De Bijbel leert ons onze buren lief te hebben, net als onze vijanden. Waarschijnlijk omdat het 

in het algemeen om dezelfde mensen gaat.’

Bovenstaande woorden van de grote 
Engelse schrijver G. K. Chesterton 
zijn vermakelijk, maar zijn niet van 
toepassing op de vele ‘buren’ die elk 
jaar hun huiskamers openstellen in 
het kader van Gluren bij de Buren, 
het sympathieke jaarlijkse weekeinde 
vol gratis huiskamerconcerten met 
verschillende muziekstijlen, exposi-

ties en verhalen. In Villa Beukenhout 
aan de Koppellaan waren o.a. leer-
lingen van de talentklas van de mu-
ziekschool, pardon, het Kunstenhuis 
te horen, zoals Famke, die enkele 
populaire hits ten gehore bracht op 
de saxofoon, met begeleiding vanaf 
een cd. Daarna bracht het Duo Yeux 
d’enfants (multi-instrumentalisten 

Anita van Soest en Ron Vonk) nog 
een aantal nummers op trompet en 
contrabas, geassisteerd door piano en 
saxofoon. Een mooie middag georga-
niseerd door Gluren bij de Buren, een 
prachtig initiatief dat hopelijk nog 
een lang leven is beschoren.

(Peter Schlamilch) 

Gluren bij de Buren in Villa Beukenhout. (foto Yvon Muller)

Bach van scratch af aan 
opgebouwd

Een mooi idee: in de passietijd in een dag een aantal koorwerken van 
Bach instuderen met zo’n 65 Bach-fanaten en een prima organist.

Afgelopen zaterdag was het zo ver: het projectkoor Midden-Nederland, 
voorheen Cantatekoor Bilthoven, organiseerde een Bach scratchdag in 
de Immanuelkerk. Ondersteund door de prima acoustiek werden 4 kora-
len uit de Johannespassion, 4 koren uit de Markuspassion en het motet 
‘O Jesu Christ, mein Lebenslicht’ ingestudeerd, en met succes. Halver-
wege de middag gingen de kerkdeuren open voor publiek en werden de 
ingestudeerde werken uitgevoerd onder de kundige en fijnzinnige leiding 
van de ervaren dirigent Herman Schimmel, daarbij begeleid door organist 
Jonathan Koopman, verbazend genoeg op de piano en niet op het prima 
orgel van de Immanuelkerk. De heldere en transparante koorklank was een 
genoegen om te horen. Een knappe prestatie en een initiatief dat voor her-
haling vatbaar is. (Peter Schlamilch) 

Een mooie uitvoering van werken van Bach. (foto Frans Poot)
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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.

399159

900 500

Goudeerlijk 
Korn brood
per stuk
van

€1,99

Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 maart 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Biefstuk
250 gram

Jeanbalmont 
wijnen
3 � essen

Tulpen
2 bossen
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Regionale 
Zonnebloemvakantieweek 

In Mechelen (Limburg) was er onlangs een vakantieweek voor Zonnebloemers 
uit Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk. 

Het vertrek was maandag 6 maart. 
Dinsdag werden de wereldtuinen 
Mondo Verde in Landgraaf be-
zocht en was er een karaokeavond. 
Woensdag was er een brunch en 

een toeristische rondtoer. Don-
derdag was een stadswandeling 
gepland in Aken in Duitsland en 
vrijdag was er in Maastricht een 
vier uur durende 4-sluizen-rond-

vaart. Zaterdagochtend na het 
ontbijt was het vertrek en een ge-
zamenlijke afsluitende lunch.

(Ineke van Baggem)

Veel belangstelling 
voor bijscholing

Maandag 13 maart was er in het paviljoen van SVMaartensdijk weer 
een bijscholing voor automobilisten 50+.Het ochtendprogramma kende 
21 deelnemers en het middagprogramma was met 24 deelnemers meer 
dan maximaal gevuld.

Burgemeester Verkerk reikte aan alle 45 deelnemers het bij de cursus 
behorende bewijs van deelname uit. [foto Reyn Schuurman]

De oudste deelnemers was de heer L.H. Kuijsten (geb. 10-01-1924). 
[foto Reyn Schuurman]

Stichting Welzijn Bewoners 
Lage Vuursche

Zaterdag 11 maart heeft de Stichting Welzijn Bewoners
Lage Vuursche weer meegedaan aan de NL Doet van het 

Oranjefonds. Ook dit jaar was er weer een mooie opkomst van 
vrijwilligers en er is door het mooie weer veel werk verzet. 

Een grote diversiteit aan werkzaamheden werd uitgevoerd. Lekkage op 
het dak van het dorpshuis werd verholpen, speelterrein opgeruimd, speel-
toestellen schoongemaakt, tegels met hogedrukspuit schoongespoten, 
heggen en struiken gesnoeid, schoonmaak werkzaamheden in de Dorps-
straat. Het resultaat was geweldig en het bestuur bedankt nogmaals alle 
vrijwilligers.

Inloop
Op donderdag 23 maart is er weer een Inloopmiddag voor ouderen. Er is 
een optreden van het zee-vrouwenkoor Waterzooi uit Driebergen. Deze 
dames en een enkele heer maken er een geweldige show van. Allerlei be-
kende liedjes komen aan bod en brengen een geweldige sfeer brengen in 
het dorpshuis. Dorpshuis ‘De Furs’ is open vanaf half twee en de middag 
begint tussen 14.00 en 14.15 uur. Het einde staat rond 16.00 uur gepland.

Volgende 
De volgende Inloopmiddag is op donderdagmiddag 6 april; dan worden 
er Paasstukjes gemaakt en ook dan zal het dorpshuis weer open zijn van-
af 13.30 uur. 

PvdA De Bilt wil begrijpelijke WMO
Binnen enkele weken buigt de Biltse gemeenteraad zich over de nieuwe verordening voor 

de lokale WMO. De PvdA in de De Bilt strijdt al drie jaar voor verbeteringen van het lokale 
zorgbeleid. Ook nu komt ze met verbetervoorstellen.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: 
‘De nieuwe verordening is zeker 
een verbetering. Zo hoeven men-
sen die in de schuldhulpverlening 
zitten niet langer een eigen bij-
drage te betalen. Wij zien echter 
nog ruimte voor verbetering. Zo 
vinden wij dat het verslag van 
het keukentafelgesprek dat goed 
gekeurd is door de cliënt meteen 
behandeld moet worden als een 
aanvraag tot zorg. Dat voorkomt 
bureaucratische vertraging. Waar-
om zouden ze nog een aparte aan-
vraag moeten indienen? Ook wil-
len wij dat mensen 10 dagen de 
tijd hebben voor het indienen van 
een persoonlijk zorgplan en niet 7 
dagen. Dat is te kort, zeker omdat 

het college zelf 14 dagen neemt 
voor de behandeling’. 

Verbetervoorstellen 
De PvdA De Bilt wil meer verbe-
teringen. Zo wil ze dat het college 
niet zonder meer zorg mag wei-
geren aan mensen die verwijtbaar 
hebben gehandeld, door bijvoor-
beeld in eerste instantie zorg te 
mijden. Van Esterik: ‘In dat geval 
willen wij dat de bewijslast bij het 
college ligt. Zij moet concreet aan-
tonen dat iemand verwijtbaar heeft 
gehandeld en geen recht meer heeft 
op zorg. Alleen op die manier is het 
belang van de cliënt geborgd. Nu is 
het te gemakkelijk verwoord in de 
verordening’.

Begrijpelijk
De lokale PvdA wil ook dat de 
WMO-verordening en daarmee 
het lokale WMO-beleid op een 
voor iedereen begrijpelijke ma-
nier opgeschreven wordt in een 
folder en op de gemeentelijke 
website. Van Esterik: ‘De WMO 
is echt ingewikkeld. Wij vinden 
het essentieel dat mensen een-
voudig kunnen terugvinden wat 
hun rechten en plichten zijn, hoe 
ze een aanvraag moeten indie-
nen, wat er dan gebeurt, wanneer 
je wel of geen eigen bijdrage be-
taald. Nu is dat vaak erg ingewik-
keld opgeschreven’. De PvdA 
dient deze voorstellen tijdens de 
gemeenteraadsvergadering in.

Fiets voor Thuiszorg 
De afgelopen 5 jaar heeft er  sa-
menwerking plaats gevonden tus-
sen Maandag en De Bilthuysen. 
Om dit lustrum een feestelijk 

tintje te geven heeft het thuis-
zorgteam De Bilthuysen een in 
Maandag-kleuren gehulde fiets 
aangeboden gekregen. Aangezien 

de medewerkers op een thuiszorg-
fiets de wijk in gaan leek dit een 
passend cadeau. 

(Sanne Pronk)

Het thuiszorgteam van De Bilthuysen is blij met de nieuwe fiets.

Een beetje regen kan de pret niet drukken.

Nieuwe vrienden Kubus
Kubus is bedoeld voor (jong-)volwassenen, die graag nieuwe vrienden 
willen maken maar die het soms lastig vinden contacten te maken. Dit 
kan bijvoorbeeld komen door een lichte beperking, autisme of niet aan-
geboren hersenletsel. Op vrijdag 31 maart is iedereen weer welkom bij 
bij WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven vanaf 18.00 uur. Eerst wordt sa-
men lasagne gegeten en daarna wordt er gesjoeld. Aanmoedigen, kijken 
of een ander spel spelen kan natuurlijk ook. Meer informatie en aanmel-
den bij Gert- Jan Poppink, gj.poppink@vvsowvt.nl , tel. 030 2284973, 
Coby Merkens c.merkens@mensdebilt.nl tel. 0346-214161of via een 
begeleider van een ondersteunende organisatie.
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De Oranje Nassau School In Bilthoven 
zoekt per 1 augustus 2017 een: 

Docent Nederlands voor 0,6 tot 1,0 fte

Docent Engels voor 0,6 tot 1,0 fte
Meer informatie over de vacature en de organisatie vindt u op de website: 
www.groenhorst.nl/vacatures

De Oranje Nassau School is een kleinschalige 
categorale MAVO en is onderdeel van Groenhorst en Aeres. De school heeft 
een lokale en regionale functie en biedt onderwijs aan zo’n 300 leerlingen.

Oranje Nassau School heet vanaf augustus 2017:

De Oranje Nassau School In Bilthoven 
zoekt per 1 augustus 2017 een: 

Docent Nederlands voor 0,6 tot 1,0 fte

Docent Engels voor 0,6 tot 1,0 fte
Meer informatie over de vacature en de organisatie vindt u op de website: 
www.groenhorst.nl/vacatures

De Oranje Nassau School is een kleinschalige 
categorale MAVO en is onderdeel van Groenhorst en Aeres. De school heeft 
een lokale en regionale functie en biedt onderwijs aan zo’n 300 leerlingen.

Oranje Nassau School heet vanaf augustus 2017:

De Oranje Nassau School In Bilthoven 
zoekt per 1 augustus 2017 een: 

Docent Nederlands voor 0,6 tot 1,0 fte

Docent Engels voor 0,6 tot 1,0 fte
Meer informatie over de vacature en de organisatie vindt u op de website: 
www.groenhorst.nl/vacatures

De Oranje Nassau School is een kleinschalige 
categorale MAVO en is onderdeel van Groenhorst en Aeres. De school heeft 
een lokale en regionale functie en biedt onderwijs aan zo’n 300 leerlingen.

Oranje Nassau School heet vanaf augustus 2017:

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

We helpen u met het kleuren 
en opfleuren van uw voorjaarstuin: 
op alle VIOLEN, zowel wandhangers als 
violen in schalen en potjes, klein- en groot-
bloemig, álle soorten, 
álle maten, krijgt u bij 
de kassa een lekkere  
lentekorting van ..........

TIP!!!

Nú!!!!!! ... is het ideale 

moment voor de aan-

plant van nieuwe  

heesters en bomen.

TIP!!!
Al ons levende groen is binnen; vaste planten, 

rhododendrons, clematissen, rozen en nog 

                        
        onvoorstelbaar veel méér!!!

25%

Oók elke zondag open

van 12.00 tot 17.00 uur

Aanbieding geldig 

t/m dinsdag  

28 maart

Wie zijn wij?
De George In der Maur Beterlopenwinkel 
heeft één missie: mensen beter laten lopen. 
Dit bereiken wij onder andere door ons 
assortiment aan dames-, en herenschoenen 
welke goed passend zijn, voetverantwoord 
modieus en voor alle leeftijden zijn.
Maar wij onderscheiden ons zonder twijfel 
door de manier waarop wij deze schoenen 
verkopen. Door onze jarenlange ervaring, 
deskundigheid en kennis van voetproblemen 
mogen wij iedere keer weer ervaren dat onze 
klanten met hun goed geadviseerde
schoenen beter lopend de winkel verlaten. 
Hier zijn wij trots op!

De functie
Als schoenadviseur is je belangrijkste taak 
het inventariseren van de voetproblemen en 
het adviseren van de juiste schoenen.
Verder ben je verantwoordelijk voor alle 
bijkomende werkzaamheden .

Zoeken wij jou?
Als jij, net als wij, pas tevreden bent bij 
het beste resultaat voor onze klanten, dan 
zoeken wij jou. Jij kunt ons team komen 
versterken als:
• Je van een commerciële 

uitdaging houdt
• Je door middel van opleidingen 

verder wilt ontwikkelen

• Je niet afschrikt van een bij vlagen 
hectische werkomgeving

• Jouw idee van een representatief 
voorkomen overeenkomt met de 
uitstraling van onze winkel

Wat bieden wij jou?
We vragen veel, maar bieden nog meer.
Wij bieden je een leuke baan in een gezellig 
en professioneel team. Verder krijg je de 
mogelijkheid om je door opleidingen aan 
de Detex te ontwikkelen tot een volwaardig 
schoenadviseur. De beloning is conform het 
cao. 

Informatie & Solliciteren
Voor meer informatie over de Beterlopen-
winkel verwijzen we naar onze website
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl. 
Voor informatie over deze vacature kun je 
contact opnemen met Wendey van Zwieten 
op tel 030-2040612. Solliciteren kan door 
middel van het insturen van een
motivatiebrief en cv naar:
sollicitaties@indermaur-beterlopenwinkel.nl
 

Ben jij die vlotte schoenverkoopster ?
Dan kun jij onze nieuwe schoenadviseur worden 

Beterlopenwinkel is voor de vestiging in Groenekan op zoek
naar een schoenadviseuse voor +/- 24 uur.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIP KARBONADES

Topper uit onze poeliershoek: lekker gemarineerd of 

naturel, ca. 25 min. braden
500 gram 3,25

RUNDERBORSTLAPJES

Ouderwets grove sudderlapjes van de Limousin; 

lekker doorregen, ca. 2 ½ uur stoven
500 gram 4,98

DAGVERSE VARKENSKOPHAASJES

Malse kleine varkenshaasjes, ook super voor saté, of 

een roerbakschotel met groente!!
500 gram 4,98

TAMME KONIJNENBOUTEN

Om te stoven. Ouderwets lekker mild van smaak en 

mooi mager, ca. 90 min. stoven
100 gram 1,35

SLAGERS GEHAKTBALLEN

Om zelf te braden. Lekker gekruid & gezouten en 

rondom gepaneerd; ook lekker uit de oven!!
3 stuks 3,30

LAMSSCHOUDER

Puur natuur uit Nieuw Zeeland, met een beentje. ca. 

90 minuten stoven; wordt niet droog
500 gram 6,00
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 20 maart t/m zaterdag 25 maart. Zetfouten voorbehouden.

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Lentesfeer bij BotaBoots
zie meer op pagina 18!

Blessed by
Comfort
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KEERPUNT LICHT EN DONKER
Wanneer de lente z’n intrede doet kantelt de verhouding tussen dag en 
nacht. Rond 21 maart zijn de dag en de nacht ongeveer even lang. Daarna 
worden de dagen niet alleen langer, ook de zon krijgt meer kracht. En dat 
maakt dat mensen vrolijk worden en zin krijgen om weer van alles te onder-
nemen. Al zal de voorjaarsschoonmaak anno 2017 niet meer hoog op het 
prioriteitenlijstje staan, een gegeven is wel dat huis, tuin, lijf en garderobe 
juist in aanloop naar de zomer extra aandacht krijgen. In deze lentespecial 
treft  u dan ook voornamelijk informatie aan die daarop aansluit. En met het 
nieuwe leven dat aan alle kanten openbarst wordt het lentegevoel compleet.

Er valt de komende tijd weer volop jong spul te ontdekken. 

TUINTIPS VOOR MAART
Het voorjaar zit in de lucht. Veel 
bloembollensoorten bloeien nu 
volop, het gras begint te groeien 
en dotters, primula’s en forsythia 
laten hun vrolijke kleuren zien.

Met bloeiende bloembollen op pot 
brengt u direct wat kleur in uw voor-
jaarstuin. Of kies juist voor de vrolijke 
violen. Pasen is een mooi moment 
om met het hele gezin gezellig in 
de tuin aan de slag te gaan en sa-
men het voorjaar te proeven. Pak de 
plantschop en ga bijvoorbeeld een 
moerasje beplanten, zomerbloemen 
zaaien of bomen en struiken planten.

SNOEIEN, SCHEUREN EN MESTEN
Maart is een goede maand om te snoeien. Zo kunt u nu uw struikrozen en 
leirozen snoeien, maar ook voor heideplanten en mahoniestruiken is dit het 
juiste snoeimoment. En natuurlijk is maart zeer geschikt om te planten en 
verplanten.
Als bepaalde vaste planten niet meer zo goed uitlopen en minder bloeien, 
kunt u ze delen of scheuren. Ook dat kunt u in deze maand doen. Voeding 
is heel belangrijk voor een gezonde tuin, dus vergeet vooral niet te mesten.

OP TIJD BEGINNEN
De natuur ontwaakt, dus… de slakken ook. Begin met bestrijden voordat ze 
uw planten te pakken hebben. Gebruik ecologisch verantwoorde slakkenkor-
rels, dan brengt u andere dieren en mensen niet in gevaar.

[COR VAN VLIET HOVENIERSBEDRIJF]

Lentekriebels zorgen bij de meeste 
mensen voor een plezierig voorjaars-
gevoel. Anderen krijgen te maken 
met voorjaarsmoeheid, maar die gaat 
meestal gauw over. Nu de natuur zich 
vernieuwt willen mensen dat ook, dus 
komen er nieuwe kleren, een ander 
kapsel, maar vooral stralende gezich-
ten om aan het lentegevoel nog meer 
glans te geven. We gaan weer over op 
de zomertijd en het blijft  steeds langer 
licht. Met hogere temperaturen komen 
er ook weer  ‘rokjesdagen’. Aanvankelijk 
met bleke benen, maar die kleuren ook 
gauw weer bij. Met Pasen zien we er al-
lemaal weer op zijn Paasbest uit.

WINTER
Kijken we terug op de afgelopen winter 
dan constateren we dat de rayonhoof-
den in Friesland niet in actie hoefden te 
komen. Een Elfstedentocht zat er niet in. 
Wel werden Sven Kramer en Ireen Wüst 
wereldkampioen allround schaatsen. 
De winter was met in De Bilt een gemid-
delde temperatuur van 3,8 graden aan 
de zachte kant. De normale tempera-
tuur is 3,4 graden. December was een 
zachte, zonnige en rustige maand. Be-
gin december was er vorst in de nacht 
en vlak voor de jaarwisseling bleef het 
de gehele dag vriezen. Januari was met 
1,6 graden de koudste januarimaand 
sinds 2010. Eind januari werd het tot 

en met de eerste week van februari wis-
selvallig en zacht. Daarna bleef het op 
sommige plaatsen de hele dag vriezen. 
De gemiddelde temperatuur in februari 
was in De Bilt 5,1 graden. Normaal is 
dat 3,3 graden. Bij Maastricht werd het 
op 15 februari zelfs 17,1 graden. 

LENTE 
Het was een droge winter. Er viel gemid-
deld 141 mm neerslag, 67 mm minder 
dan het langjarig gemiddelde. Decem-
ber was met 23 mm tegen normaal 80 
mm zelfs zeer droog. Ook januari was 

met 57 mm tegen normaal 73 mm aan 
de droge kant. In februari viel met 61 
mm weer wat meer dan de normale 
hoeveelheid van 55 mm. In de nacht 
van 11 op 12 februari viel in een brede 
strook over het midden van het land 5 
tot 10 centimeter sneeuw. Op 23 febru-
ari was er zware storm met windstoten 
rond 100 km per uur. Aan de kust wer-
den windstoten tot 115 km per uur ge-
registreerd. Het KNMI gaf voor de zeer 
zware windstoten code oranje uit. De 
zon scheen 230 uur tegen normaal 196 
uur. 

LENTEGEVOEL
LAAT IEDEREEN WEER STRALEN
Op 1 maart begon de meteorologische lente en zo langzamerhand komt alles weer 

tot bloei. Krokussen en narcissen komen weer tevoorschijn en laten op veel plaat-

sen in de gemeente hun kleurenpracht zien. Nog even en het frisse lentegroen komt 

weer aan de bomen en dan zien we mensen weer met een andere blik de wereld 

inkijken. Voor De Vierklank reden om een Lentespecial uit te brengen met veel tips 

om het lentegevoel te versterken.
[DOOR GUUS GEEBEL]

Lentebloemen als voorbode van een prachtige zomer.

Voor de lente kunnen we helaas geen voorspelling doen,
maar met deze Lentespecial willen we u heel veel aanreiken

om er een prachtig seizoen van te maken. 

Violen brengen aan het begin van het 
voorjaar direct wat kleur in de tuin.
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Het jubileum is afgelopen jaar groots 
gevierd door o.a. een spectaculaire Ko-
ningsdag te organiseren voor heel het 
dorp en met een grootse feestavond 
hebben we laten zien dat we naast leuk 
tennissen ook goed een feestje kunnen 
organiseren. 

Tennisschool Paul de Bruin die groot 
en klein de kneepjes van het tennis bij 
brengt en elke zomer een geweldig Ten-
niskamp voor de jeugd op poten zet, 
samen met een stel vrijwilligers. Iets 
waar de jeugd jaarlijks naar uitkijkt en 
wat naast veel tennis, heel veel plezier 
oplevert. Een club waar naast competi-

tie en toernooien heel veel activiteiten 
zijn om aan mee te doen ook als je niet 
zo competitief bent ingesteld. Gewoon 
gezellig spelen met een maatje of tij-
dens toss ochtenden en avond met een 
groep gewoon lekker een balletje slaan 
zonder echte wedstrijd druk.

Een sport die ook prima te combine-
ren is met een andere sport, je kunt het 
doen wanneer je wilt en bijvoorbeeld 
in de rustige periode van jouw eerste 
sport lekker in conditie blijven met re-
gelmatig een lekker potje tennis. Voor 
de jongste jeugd wordt er gewerkt met 
Tenniskids, een methode waarbij kin-

deren op een heel speelse wijze op ie-
der niveau kunnen spelen, oefenen en 
in groepsverband aan wedstrijden mee 
doen. Prachtig om te zien hoe snel die 
jonge gasten het spelen onder de knie 
krijgen. Al heel wat talenten zijn boven 
komen drijven bij deze club.

Zomer en winter kan er gespeeld wor-
den op de banen in Maartensdijk, 7 da-
gen in de week is er ruimte op de banen 
om te spelen. Als lid ontvang je een pas 
waarmee je de baan op kan. Op www.
tautenburg.nl meer informatie over 
deze sfeervolle Maartensdijkse Tennis-
club.

TV TAUTENBURG 45 JAAR TENNIS IN MAARTENSDIJK

Een prachtige accommodatie aan de Dierenriem met 6 verlichte kunstgrasbanen en 
een minibaan waar de jeugd zich tussendoor op kan vermaken.

In 2016 bestond TV Tautenburg uit Maartensdijk 

45 jaar. Wat begon in een houten keetje aan de  

Bernhardlaan is in de loop der jaren uitgegroeid naar 

een prima geoutilleerde tennisclub en een onlangs 

volledig opnieuw ingerichte kantine die er werkelijk 

om door een ringetje te halen uit ziet. Een club die 

staat als een huis.

Een club
die staat

als een huis.

De zomer komt eraan, en dat betekent dat de zon weer volop 
gaat schijnen. Bereid je nu al goed voor, zodat je klaar bent als 
het zomerseizoen aanbreekt. 
Tot snel in onze vernieuwde showroom!

De Holle Bilt 25   |   3732 HM De Bilt   |   (030) 220 38 84   |   www.ambiance.nl/debilt   |   debilt@ambiance.nl

DE ZOMER KOMT ERAAN!
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‘De meeste deelnemers aan onze trai-
ningen komen om gezond en fi t te 
worden of te blijven. In overleg met de 
deelnemers stellen we een trainings-
programma op dat is afgestemd op 
de wensen en mogelijkheden van de 
deelnemer. Middels een intake die wij 
afnemen wanneer de mensen zich aan-
melden weten we wat voor een pro-
gramma we kunnen aanbieden’ aldus 
fysiotherapeut Rob Karstens van het 
Beweegcentrum.

Als het gaat om gezond blijven dan is 
Karstens heel duidelijk. ‘Sporten tus-
sen vier muren dat kan prima maar als 
de lente in aantocht is en de weersom-
standigheden zijn prettig dan adviseer 
ik de mensen om vooral naar buiten te 
gaan en daar te gaan bewegen in de 
vrije natuur. Dat is hier al een beetje 
een trend. Wandel een half uur per dag, 
ga fi etsen of hardlopen. Buiten sporten 
of bewegen is niet alleen goed voor je 
lijf, het is ook goed voor de geest. Je 
maakt je hoofd vrij, je geniet, je ademt 
frisse lucht in, je ruikt de natuur terwijl 

je aan je gezondheid en energieniveau 
werkt’ aldus Karstens. En voegt hij daar 
aan toe: ’ook voor mensen in fysiothe-
rapeutische trajecten waarbij bewegen 
en trainingsopbouw erg belangrijk is, 
adviseren we zo veel mogelijk om dit 
buiten te doen’.

Om verantwoord te bewegen kunnen 
deelnemers van de praktijk tips mee 

krijgen. Er zijn legio mogelijkheden om 
aan je gezondheid en fi theid te werken. 
Dat kan zeker ook in groepsverband. In 
elke plaats zijn er wel wandel-, fi ets-, of 
hardloopgroepen waarbij gezelligheid 
en fi t blijven gecombineerd worden. 
Wanneer de lente in aantocht is komen 
de lentekriebels en worden deze groe-
pen allemaal weer actief. 

[KEES DIEPEVEEN]

BUITEN BEWEGEN IS BEST VOOR JE LIJF
Dat beweging goed is voor de mens is alom bekend. En vooral als je ouder wordt 

gaat dit gegeven nog meer op. Tenminste een half uur per dag wandelen is goed 

om gezond te blijven. In de winterperiode zijn er veel mensen die een sportschool 

bezoeken om fi t en gezond te blijven. 

DORPSWINKEL KASTANJEHOEVE 
HEEFT ALLES VOOR HET VOORJAAR
Omdat er geen winkels meer waren in Tienhoven, Oud-Maarsseveen en 
Westbroek zijn Peter Jan en Jeannette Timmer in januari 2015 met een 
dorpswinkel in hun boerderij ‘Kastanjehoeve’ begonnen.

Dorpswinkel de Kastanjehoeve aan de Looydijk in Tienhoven heeft  inmiddels 
een uitgebreid assortiment.

Gestart werd met ambachtelijke producten, brood, vlees, vruchtensappen, 
cadeauartikelen, laarzen, klompen, werkkleding, alles voor in en om het huis, 
ijzerwaren, tuingereedschappen e.d. Bij de start zijn ook de producten van 
Bertus Saarloos uit Tienhoven overgenomen. Dit betreft  alles voor de boe-
ren en tuinders uit de wijde omgeving zoals, reinigingsmiddel, buisfi lters, 
koe halters, afrasteringmateriaal, alles voor de schapenhouderij en nog veel 
meer. 

In 2016 werd begonnen met de verkoop van boeren(room)ijs in de maanden 
mei t/m september. Onder het genot van een ijsje zijn de dieren die nog op 
de boerderij zijn ook te bewonderen. Sinds eind 2016 is ook het assortiment 
van Schuurman uit Westbroek (de molen) toegevoegd en zijn dus ook o.a. 
dier-/veevoeders, hooi, stro en meststoff en bij de Kastanjehoeve te vinden. 

Groenekanseweg 9 3737AA Groenekan 0346-211213 

Geldig 22 maart t/m 15 april 2017 
Zo lang de voorraad strekt 

149,95 

4,95 

8,99 

10,95 
Drukspuit 
5 liter 

Bats 
Type 000, steel 100 cm 

1600 gram 
Houthakkersbijl 

20,95 

Startklaar voor het voorjaar 

49,95 

Felco   

Snoeischaar 2 

 2,79 4,99  

32,99 

4

Onkruidbrander 

2,99 

Gieter 
met broes, groen 5 liter 

Wolf-garten 
Elektromaaier 
Type A 340E, 1400W 
Maaibreedte 34cm 

Tuinplank Nieuwe collectie  
voorjaarskleding 
Div. jassen 
en vesten 

Aktieprijs 

12,95 

39,95 

Geschaafd, 
1.6x14x400cm 

100 ml (50m2) 

Dimanin  
ultra sterk 
Groene aanslagreiniger 
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Verwijder bladeren en afdekmateria-
len die de planten tegen de vorst be-
schermd hebben. Maar houd vliesdoek 
en noppenfolie nog even stand-by in 
verband met eventuele nachtvorst. 
Knip oude stengels van vaste planten 
af. Deel vaste planten die te groot ge-
worden zijn en plant alvast zomerbol-
len binnen in potten en breng ze aan 
de groei. Vlinderstruik, rozen en laven-
del en ook heesters die na juni bloeien 
kunnen nu worden gesnoeid. En blijf 
wieden, want niet alleen de planten 
groeien, ook het onkruid. 

GAZON
Verticuteer het gazon en verwijder het 
mos. Nog geen gazon of kale plekken 
erin, dan kun je na het verticuteren gras 
inzaaien. Zodra het gras weer begint te 
groeien zal je ook weer moeten gaan 
maaien. Steek voor een piekfijn resul-
taat de graskanten af.

MOESTUIN
Zelf je groenten, kruiden en fruit kwe-
ken is leuk. Heb je geen tuin, ook in pot-
ten en bakken op het balkon of in de 

vensterbank kun je moestuinplantjes 
kweken. Het nu voorzaaien van zaadjes 
vergroot de kans dat ze uitgroeien tot 
sterke moertuinplanten. Start buiten 
pas met zaaien wanneer de bodem vol-
doende is opgewarmd. Gebruik even-
tueel vliesdoek bij kans op nachtvorst
Bemest gazon, border, moestuin en 
hagen. Zij kunnen voor het nieuwe 
groeiseizoen nog best wat voeding ge-
bruiken. Maak de vijverpomp en het 

filter schoon en installeer deze weer. 
Hang nestkastjes op als je dit nog niet 
gedaan hebt.

Combineer voorjaarsbloembolletjes 
met viooltjes en vergeet-mij-nietjes in 
potten en bakken en zet deze goed in 
het zicht op het terras of tuintafel. En 
haal het voorjaar alvast in huis met een 
mooie bloesemtak of bosje tulpen. 

[RIANNE VAN DER NEUT]

VOORJAAR...
MAAK NU JE TUIN STARTKLAAR
Het is maart en het voorjaar gaat weer beginnen. Tijd om lekker aan de slag te gaan 

in de tuin. Er zijn al heel wat onderhoudsklusjes die je nu kunt doen.

Prima tijd om weer lekker aan de slag te gaan in de tuin.

SCHOENREPARATIE & SLEUTELSERVICE

Lenteacties
Uw winterjassen en mantels 

schoon in de kast voor de
volgende winter!

• Alle jassen/windjack/mantel
stomen of wassen

nu € 10,- 
• Alle schoenreparaties

10% korting
• Tweede kopie van uw sleutel

voor maar € 2,-
Acties geldig van 22 maart t/m 1 april 2017

Korter/langer maken
Nieuwe ritsen inzetten
Innemen en uitleggen
Vermaken op maat
Nieuwe voering
Gordijnen op maat/langer/korter 
maken
Stoff eren

Stomen/reiniging
Strijken
Wassen
Mangelen
Leer/suède reiniging
Tapijtreiniging

Nieuwe zool inzetten 
Nieuwe hak inzetten 
Lijmen
Nieuwe rits in laarzen
Stikwerk
Oprekken

Tel: 030 - 752 53 62 - Planetenbaan 27 - 3721 KA Bilthoven

www.k.splanetenbaan.nl
Open: Ma - Do 08:30 tot 18:00, Vr 08:30 tot 19:00, Za 08:30 tot 17:00

EERSTE TOERTOCHT
Zondag 26 maart organiseert de Biltse Motorrijders Vereniging,  
BMV, haar eerste toertocht van 2017; de openingsrit. De motorrijders 
verzamelen om 11.00 uur bij café Buiten aan de Hessenweg in de Bilt. 
Om 11.30 uur zullen de rijders vertrekken voor de allereerste rit van het 
seizoen.

De BMV organiseert dit jaar 8 toertochten. Tevens bestaat de club dit jaar 20 
jaar. Om dit 2e lustrum te vieren zal er in mei een mooie toertocht gereden 
worden, richting Brabant, waar de motor wordt omgeruild voor een solex 
bromfiets, voor een mooie tocht door de omgeving. Na afloop word er lekker 
gegeten bij café Buiten. Deze toertocht en het eten is alleen voor leden.

In juni organiseert de club, ook alleen voor leden, een buitenland vierdaagse. 
Dit jaar gaat deze richting Duitsland. Kortom weer genoeg mooie ritten voor 
het komende seizoen. Mocht u een motor hebben en een keertje mee willen 
rijden, schroom niet en pak die motor om de unieke sfeer van deze club te 
beproeven. Dit kan bij alle ritten, behalve bij de lustrumrit en de buitenland 
vierdaagse. Elke toertocht wordt er, begeleid door een voorrijder, vertrokken 
in 2 groepen. Een sportieve en een toeristische groep. 

Wilt u meer weten over deze gezellige club, kijk dan op www.bmvmotor.nl of 
u kunt bellen naar de pr medewerker Jan Verheul, tel. 06 51348650.

10 april
Gratis open Maartensdijks recreanten 
tafeltennis en badminton toernooi

Neem het op tegen mensen uit ons dorp, je straat,
je familie, je vrienden, je buurman, je buurvrouw, een 
vriend, een vriendin of wie je maar wilt.

Kom samen of alleen naar dit recreanten toernooi.
Onze eigen leden zijn natuurlijk ook van de partij.
Doe mee op maandagavond 10 april om 20:00 uur in 
de Vierstee aan het ‘Re� ex open recreanten toernooi’. 
Voor iedereen boven de 18 jaar. We hebben ook een 
echte tafeltennis robot staan tegen wie je het mag 
opnemen.

Badminton is overigens de snelste racketsport met 
smashes van 350 km/u. Kijk op:
https://www.youtube.com/watch?v=2csZdE-LKIs

Voor tips en trucks zullen er trainers aanwezig zijn.
Er staan leuke prijzen klaar en het belooft een
gezellige avond te worden. 

Aanmelden is welkom maar is 

niet noodzakelijk. Mail naar: 

info@badmintonmaartensdijk.nl

of bel/app naar Frans de Wit:

06 - 52 411 627. Kijk op:

www.badmintonmaartensdijk.nl

of Facebook BC Re� ex
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Het tuincentrum is weer helemaal inge-
richt op het komende voorjaar, met een 
lentefrisse look. Bij veel tuinliefhebbers 
kriebelt het weer om de handen uit de 
mouwen te steken en wat is dan leuker 
om bij een tuincentrum langs te gaan 
om in te kopen, en de auto of fietstas-
sen volgestouwd met planten, huis-
waarts te keren.

 ‘Als vroeg in maart de zon maar even 
schijnt, krijgt de ware tuinliefhebber 
het direct op z’n heupen. Als tuincen-
trum moeten wij daarop voorbereid 
zijn. Wij hebben dan ook ons uiterste 
best gedaan om, voor het voorjaars-
seizoen begint, weer alles up-to-date 
te hebben’, vertelt Karel Hendriksen. Hij 
vervolgt: ‘Wij hebben onder andere de 
tafels verbreed, zodat onze klant meer 
keuze heeft uit verschillende planten en 
dergelijke. Ook pasten wij onze routing 
weer aan, elk jaar is dat iets anders’. 

TRENDS
Net als andere tuincentra, gaat ook 
Karel Hendriksen mee met de laatste 
trends. In het vroege voorjaar bieden 
zij alweer de eerste violen aan, niet al-
leen in (zinken) bakken, maar ook in 
grote hangzakken, in diverse kleuren. 
Hendriksen: ‘klopt, maar dat is niet het 
enige hoor. Wat ook erg in is, zijn tuin-
kruiden, om over het eten te strooien, 
of in de thee. Wij verkopen bijvoorbeeld 
citroenverbena, voor in de thee. Dit 
kruid staat bekend om zijn genees-
krachtige eigenschappen bij nervosi-
teit en slapeloosheid. In Nederland 
kan zo’n struik tot 60 centimeter hoog 
worden. Elke dag kun je een topje van 
deze plant nemen, heet water erop en 
je hebt heerlijke citroenthee. De plant 
kan nu al naar buiten’. 

KRUIDEN
In deze tijd zijn ook de Italiaanse krui-

den weer volop verkrijgbaar: rozemarijn, 
kerry, lavendel, salvia en tijm. Ook deze 
kruiden kunnen in potten in de keuken 
staan. ‘Iedereen kent lavendel wel, als 
hij ooit eens in Zuid-Frankrijk is geweest, 
of in Italië. Van die enorme velden, met 
paarse struiken’, vertelt Hendriksen. Hij 
vervolgt: ‘Lavendel zijn er niet alleen in 
paarse, maar bloeit ook in witte en roze 
kleuren. Ook in Nederland past de plant 
in iedere tuin en kan prima in de pot. 

Ook tijm is een Zuid-Europese soort. 
Wist je dat in Nederland ook drie soor-
ten voorkomen? Van de bloemen en 
bladeren kan ook weer thee worden ge-
maakt. Bovendien is ook dit kruid goed 
voor de luchtwegen, voornamelijk tegen 
hoesten en symptomen van astma’. 

POPULAIR
Natuurlijk heeft Karel Hendriksen Tuin-
centrum haar bezoeker nog veel meer 

te bieden: Tuingereedschappen, barbe-
cues, dierbenodigdheden, kamerplan-
ten, voor ieder weer wat wils. Volgende 
week komen de eerste margrieten weer 
binnen en ook de eerste groenten zijn 
binnenkort weer te koop. Populair is 
ook de framboos. Hendriksen: ‘De fram-
boos is inderdaad in opmars. Vooral de 
pot met vier soorten frambozen is erg in 
trek. Elke dag kun je je eigen frambozen 
plukken. Lekker toch?’ 

Karel Hendriksen Tuincentrum aan de Tolakkerweg in 

Hollandsche Rading is weer helemaal gericht op het 

komende voorjaar. Niet alleen met een uitgebreide 

collectie tuin- en kamerplanten, maar ook voor sfeer-

artikelen, gereedschappen, dierbenodigdheden en al-

lerlei tuingereedschappen bent u bij hen aan het goe-

de adres. 
[WALTER EIJNDHOVEN]

Violen in velerlei kleuren.

VOORJAAR BIJ KAREL HENDRIKSEN TUINCENTRUM

Word jij de nieuwe
Rafael Nadal

of de Serena Williams?
Of wil je gewoon tennissen met je vrienden, word dan lid van de 
Tennisvereniging Tautenburg.

Speciaal voor jou heeft de tennisvereniging een mooi aanbod: 
Als je nu lid wordt krijg je van ons een waardebon van € 25,-  
te besteden bij Tennis-Direct. Als je gelijk voor 2 jaar lid wordt krijg 
je nog eens extra 50% korting op de contributie van het eerste 
jaar en mag je kiezen uit een waardebon van € 25,- of 3 gratis 
groepstennislessen bij onze zeer ervaren tennisleraar Paul de 
Bruin.

Meld je nu aan via onze internetsite: www.tautenburg.nl. Deze 
aanbieding geldt niet voor leden jonger dan 9 jaar. Voor kinderen 
die jonger zijn dan 9 jaar hebben we een speciaal lidmaatschap 
voor maar € 35,-.

TV Tautenburg
Dierenriem 6a
Maartensdijk

www.tautenburg.nl

NIEUWJAARS-
BORREL, START 
UITVERKOOP EN 
BEKENDMAKING 
BESTE BOEK 2016 op 
14 januari 2017 om 
16.00 uur.
 

Voor al onze activiteiten 
tijdens de boekenweek.

Zie onze website.

Bilthovense Boekhandel  Julianalaan 1 - Bilthoven
www.bilthovenseboekhandel.nl  info@bilthovenseboekhandel.nl  tel 030-2281014

Bouwman Boeken Hessenweg 168 - De Bilt
www.bouwmanboeken.nl  info@bouwmanboeken.nl   tel 030-2200112 

Koopzondag 2 april
Uitreiking eerste exemplaren 

Moord en Doodslag
bij Bilthovense Boekhandel

aan oud-politievoorlichter  
Klaas Wilting en burgemeester  

Verkerk door schrijvers 
Marijke van der Vrugt en Anne Doedens

9 789462 491823 >

www.walburg
pers.nl

2014_ART_Omslag_Moord en doodslag_150x230(FC).indd   1-3

15-11-16   16:16

Uitreiking eerste exemplaren 

bij Bilthovense Boekhandel

Marijke van der Vrugt en Anne Doedens

Uitreiking eerste exemplaren 

bij Bilthovense Boekhandel

Marijke van der Vrugt en Anne Doedens
Anne Doedens en Marijke van de Vrugt

aanvang 14.30 uur 
entree gratis

Boekenweek 2017  

Verboden Vruchten
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VEILIG OP PAD
Met de Paasvakantie voor de deur is het voor veel kampeerders weer de 
gelegenheid om volop te genieten van de voorpret bij de voorbe-
reidingen op het nieuwe seizoen en alles aan een controle 
te onderwerpen. Twee zaken zijn voor iedere caravan-
bezitter van belang: comfort op vakantie en veilig-
heid op weg naar de plaats van bestemming.

Voor de veiligheid is de BOVAG-onderhoudsbeurt, 
uitgevoerd door vakmensen een aanrader. O.a. 
Caravanbedrijf Nieuw Maarsseveen in Tienhoven 
verzorgt deze onderhoudsbeurten, maar heeft  tevens een 
ruim gesorteerde kampeerwinkel. 
U kunt u terecht voor al uw 
kampeerartikelen maar 
ook leuke hebbedin-
getjes voor in en 
om uw huis, zoals 
vogelhuisjes en 
andere acces-
soires zijn er te 
vinden.

Met de Paasvakantie voor de deur is het voor veel kampeerders weer de 
gelegenheid om volop te genieten van de voorpret bij de voorbe-
reidingen op het nieuwe seizoen en alles aan een controle 
te onderwerpen. Twee zaken zijn voor iedere caravan-
bezitter van belang: comfort op vakantie en veilig-
heid op weg naar de plaats van bestemming.

Voor de veiligheid is de BOVAG-onderhoudsbeurt, 
uitgevoerd door vakmensen een aanrader. O.a. 
Caravanbedrijf Nieuw Maarsseveen in Tienhoven 
verzorgt deze onderhoudsbeurten, maar heeft  tevens een 
ruim gesorteerde kampeerwinkel. 
U kunt u terecht voor al uw 
kampeerartikelen maar 
ook leuke hebbedin-
getjes voor in en 
om uw huis, zoals 

OPEN DAG
TV HOLLANDSCHE RADING
Op 2 april organiseert TV Hollandsche Rading aan de Charles Weddepohllaan 3 een open 
dag. De perfecte kans om de liefde voor tennis te delen met vrienden, familie, collega’s en 
dorpsgenoten of juist om kennis te maken met de leukste sport ter wereld. 

Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom op ons prachtig tennispark om een balletje te slaan. 
Rackets en ballen zijn aanwezig, passend schoeisel (gym- of tennisschoenen) is gewenst.

Om 14.15 uur start een tennis clinic voor de jeugd en om 14.45 uur mogen volwassenen de baan 
betreden om door Richard van Diermen de fi jne kneepjes bijgebracht te krijgen. Om 15.30 uur is 
er een demonstratiewedstrijd tussen de Clubkampioenen en ‘the Next Generation’. Vanaf 16.30 
wordt de open dag afgesloten met een borrel en hapjes. Aanmelden als lid van TV Hollandsche 
Rading wordt tijdens de Open Dag extra aantrekkelijk gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.
tvhollandscherading.nl

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis | Snelle levering

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Hessenweg 194 B
3731 JN  De Bilt
Telefoon: 030 221 00 07

*geldig van 22 maart t/m 1 april 2017

Openingstijden: 
ma 13:00 - 18:00
di t/m do 09:00 - 18:00
vr 09:00 - 20:00
za 09:00 - 17:00

Hehenkamp herenmode

10 DAGEN
FEESTELIJKE KORTING*

WOENSDAG 29 MAART
EXTRA LANG GEOPEND

VAN 9.00 - 20.00 UUR

VANAF 16.00 UUR BENT U VAN HARTE WELKOM
OM MET ONS HET GLAS TE HEFFEN

OP ONS 10-JARIG BESTAAN

OLYMP OF JACQUES BAREAU
OVERHEMD KORTE MOUW

+ KATOENEN M.E.N.S. PANTALON

VAN € 209,90

NU

€ 159,00
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Op de boerderij van de familie Lam, 
Korssesteeg 1 in Westbroek is er tussen 
10.00 en 16.00 uur van alles te beleven 
voor jong en oud. Ook bij Museumboer-
derij Vredegoed, Heuvellaan 7 in Tien-
hoven/Oud Maarsseveen is er Lam-
metjesdag, van 10.00 tot 16.00 uur. Op 
het boerenbedrijf van de familie Lam 
worden voornamelijk melkkoeien en 
hobbymatig schapen gehouden. Hier 
kunnen kinderen al spelenderwijs leren 
over het boerenbedrijf. Ze kunnen knuf-
felen met een makke koe, kuikentjes en 
lammetjes aaien of de kalfjes voeren. 
Maar ook een rondje op een shetland 
pony rijden, een (biest)pannenkoek 
eten en spelen in het strodoolhof.

VREDEGOED
Bij boer Bert van der Tol op de boerde-
rij krijgen sommige lammetjes de fles; 
daar mogen de kinderen bij helpen. De 
stallen met lammetjes zijn hier gratis te 
bezoeken. Consumpties en een rond-
leiding door de museumboerderij zijn 
tegen betaling. De koeien, schapen en 
lammetjes staan in de stal, dus ook bij 
minder mooi weer gaat de Lammetjes-
dag gewoon door. Entree voor de Lam-

metjesdag is gratis en er is voldoende 
parkeergelegenheid op het erf (Tienho-
ven) en in de berm (Korssesteeg).

TRAKTATIE
Op de boerderij in Westbroek krijgen 
bezoekers [zolang er beslag is] een 
heerlijke, versgebakken biestpannen-

koek met limo voor de kinderen, koffie 
of thee voor de ouders; gratis aange-
boden door de ANV. Men kan ook lid 
of donateur worden van de Agrarische 
Natuurvereniging; vraag de boer of 
boerin er gerust naar; zij vertellen er 
graag meer over! Voor meer informatie:  
www.anvnoorderpark.nl

LAMMETJES DE FLES GEVEN 
De eerste lammetjes zijn geboren en dan is het weer tijd voor de jaarlijkse Lamme-

tjesdag op zaterdag 25 maart, georganiseerd door de Agrarische Natuurvereniging 

[ANV] Landschap Noorderpark.

De eerste lammetjes dartelen alweer buiten.

AMBIANCE ZONWERING DE BILT
De lente is aangebroken en de zomer is niet ver weg meer. Dat betekent 
dat het nu de hoogste tijd is om het buitenleven weer op te pakken en 
om te genieten van de zon.

Je kunt dan maar beter goed voorbereid zijn, zodat je deze zomer beschermd 
bent tegen de felle zon. Wij beschikken nu over een compleet nieuwe doek-
collectie voor al onze buitenzonwering. Wil je graag binnen zonwering? Met 
de speciale aluminium coating op Verosol en Luxaflex raambekleding blijft 
het tot een aantal graden koeler binnen. 

Velen kennen ons al jaren als Jansen de Bilt zonwering, en wij hebben sinds 
2016 een nieuwe naam. U kunt van ons dezelfde service en expertise ver-
wachten. Wist je dat wij ook showrooms hebben in Hilversum, Bussum en 
Laren. Daarnaast hebben wij een groter assortiment. Zo hebben wij garage-
deuren, shutters en Luxaflex raamdecoratie aan onze collectie toegevoegd. 
Bovendien voorzien wij uw huis ook graag van pvc vloeren, laminaat, gordij-
nen en tapijt. In ons filiaal in Hilversum vind je de volledige wooncollectie. 

[MARTIJN DE WILD]

Het is lente er komt blad aan de bomen

bloemen zijn weer tevoorschijn gekomen

er klinkt vogelgeluid

de klok gaat vooruit

en weer waar we ‘s winters van dromen

Guus Geebel

LIMERICK

Leveren van prijs per m3

Zand € 17,50

Grond € 22,50

Potgrond € 45,00

Grind € 80,00

Gemalen mest € 35,00

Gedroogde mestkorrels 25 kg € 9,50 3 voor € 25,00

Bemeste tuinaarde 25 L € 1,75 6 voor € 10,00

Potgrond 40 L € 3,75 3 voor € 10,00

Culterra mestkorrel 5 kg € 9,50

Culterra mestkorrel 25 kg € 22,50

Kalkkorrels 10 kg € 5,50

Droog (open)haardhout € 65,00

Verhuur* van:

Mini graver 70 cm breed € 100,00 per dag

Kleine shovel 110 cm breed € 120,00 per dag

* excl. machinist

Bomen zoals:

Taxus vanaf 40/50 cm à € 5,00 t/m 200/225 cm à € 40,00

Laulier vanaf 80 cm à € 4,00 t/m 200/225 cm à € 35,00

Coniferen vanaf 60 cm € 3,00 t/m 180/200 cm € 17,50

Beuken vanaf 60/80 cm à € 0,90 t/m 200/250 cm € 8,00

Vele soorten grote en kleine loof-. sier-, fruitbomen en struiken

Vaste planten zoals:

Pachy Sandra € 0,85 p/s

Granium St. Ola € 0,85 p/s

Max Frei € 0,85 p/s

Nw. Weteringseweg 34 - Groenekan  //  Tel. 06-54751296  //  www.vanvliettuinservice.nl

Voor al uw tuinwerkzaamheden zoals:
-  Snoeien van bomen, hagen en planten/struiken
-  Weghalen van bomen
-  Inplanten en verplanten
-  Straatwerk
-  Houten werken

(bijv. schutting, blokhut, speeltoestellen, overkapping)
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BUITENSPELEN
OP HET SCHOOLPLEIN
De Bosbergschool in Hollandsche Rading heeft een uitstekende bestemming gevonden 
voor het geld dat ze van de Jumbo Jelle Farenhorst ‘Sparen voor je School’-actie mochten 
ontvangen. In totaal werd er door Jumbo in Maartensdijk een budget van 7500 euro ver-
deeld onder de 5 deelnemende basisscholen.

Naar gelang het aantal gespaarde punten ontvingen de scholen een bedrag dat besteed kan wor-
den aan spel- en leermaterialen. Basisschool Maarten Luther King uit Maartensdijk ontving de 
meeste punten van klanten van Jumbo en ontving hierdoor een bedrag van bijna 2700 euro. De 
Bosbergschool ontving € 1.126,92 euro en kon daarvoor o.a. een mooi buitentoestel aanschaffen 
voor op het schoolplein. 
voor de leerlingen van de 1126,92 euro welke de school mocht ontvangen tijdens de Jumbo Jelle 
Farenhorst (Maartensdijk) spaaractie.[HvdB]  

Op het schoolplein van de Bosbergschool in Hollandsche Rading is tot grote vreugde van de  
kinderen dankzij de Jumbo spaaractie inmiddels een Wiebel Robinia geplaatst.

 

Open Dag – TV Hollandsche Rading 
Zondag 2 april 14.00-17.00 uur  
 
Of je nu al een tijdje speelt of juist wilt starten. Tennis is 
een uitdagende verenigingssport voor jong en oud. 
Gezond, ontspannend en je kan spelen wanneer het jou 
uitkomt. Kom zondagmiddag 2 april naar onze club!  

Out� ts Boots Accessories

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u. (en op afspraak)

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

Maiden Lane • Alchemist • Riani • Caroline Biss • Milestone • Minetonka • Anokhi • Mosh Mos • Gestuz • Passigatti • Silver

Lentesfeer bij BotaBoots
De nieuwe collectie is binnen!
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Er zijn aardig wat voetproblemen op te 
noemen: Aangeboren problemen waar-
aan je meestal geen schuld hebt zoals 
bijvoorbeeld verkeerde drukverdeling 
van de voetstandafwijking, platvoeten, 
holle voeten, zwakke knieën, enkels of 
rug. 
Bij problemen die optreden bij overbe-
lasting, te laat vervangen van schoe-
nen, het dragen van niet goed passend 
schoeisel of overgewicht, kunnen zich 
na verloop van tijd been- heup- en/of 
rugklachten aandienen.Bij jicht, een 
pijnlijke aandoening aan de voet, kun 
je baat hebben van de ronde voeten-
vorm van wandelschoenen en de hoge 
teensprong waardoor het afwikkelen 
als vanzelf verloopt.

ALS GEGOTEN
Een goede wandelschoen met een 
hoge teensprong, een ondersteunen-
de verbinding van de hielas naar de 
voorvoet en een memory foam in de 
schacht levert een perfect passende 
schoen op. Door de lichaamstempe-
ratuur past het geheugenschuim zich 
perfect aan op de vorm van de enkel 
en hiel. Dit geeft een optimale pasvorm 

zonder drukpunten of knelling en zo zit 
de schoen als gegoten.

WANDELEN IS GEZOND
Wandelen is goed voor alles. Je hart, 
bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, bot-
ten en spieren, gewicht en geheugen, 

ze gaan er allemaal op vooruit. En niet 
te vergeten: je humeur wordt er beter 
van. En dat allemaal door heel simpel 
elke dag minstens een half uur te lopen. 
Met goede wandelschoenen en sokken 
wordt het allemaal nóg prettiger.

[GEORGE IN DER MAUR BETERLOPENWINKEL]

WANDELEN EN LOPEN MET PLEZIER
Lopen is voor de meesten van ons een dagelijkse bezigheid, maar wat doe je als je 

voeten niet meer mee willen werken? Dan kan lopen een ware martelgang worden. 

Vaak doet een goede wandelschoen wonderen.

Medewerkers van de Beterlopenwinkel adviseren graag.

Het krachtigste
accutuingereedschap
nu bij Hubo Bilthoven
Black & Decker introduceert
54V DualVolt tuingereedschap waarmee 
het werken in de tuin, zonder hinderlijke 
kabels of zware machines op benzine, 
een stuk aantrekkelijker wordt. Ideaal 
voor wie een grote of onderhouds-
intensieve tuin heeft. Het veelzijdige 
assortiment bestaat uit een heggen-
schaar, bladblazer, grasmaaier en 
grastrimmer, elk ontworpen om slordige 
gazons, overwoekerde tuinen of
ambitieuze renovaties moeiteloos aan 
te pakken. Dankzij de kracht van 54V 
kunnen tuiniers tot 30% meer doen met 
één acculading. 

Profiteer nu van de Black & Decker 
Cashback actie. Tot wel €60,- retour 
van uw aankoop.

• Grasmaaier
• Grastrimmer
• Heggenschaar
• Bladblazer

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 
www.hubobilthoven.nl

Tot wel

SPINNEN
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur. Dit wordt gedaan onder leiding van vrijwilligers van  
Het Utrechts Landschap (HUL) en Instituut voor Natuureducatie en 
Duurzaamheid (IVN) De Bilt.

Woensdag 29 maart wordt verteld over spinnen en hun gewoonten. na de in-
formatie binnnen wordt het tijd om buiten op zoek te gaan naar de grootste 
spinnewebben. Bij terugkomst krijgt iedereen wat lekkers met limonade en 
wordt er geknutseld.
De leeftijdsgroep is van 6 t/m 10 jaar. Het is om 14.30 uur bij Paviljoen Beer-
schoten aan De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden kan per email tot en met 
zaterdag 25 maart via kindernatuuractiviteiten@gmail.com. Er kunnen maxi-
maal 10 kinderen per middag worden aangemeld. Bij minder dan 4 aanmel-
dingen gaat de middag niet door.

[TREES ALTHUES]

De knutseltafel bij Paviljoen Beerschoten.
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Looydijk 18, 3612 BG  Oud-Maarssenveen/Tienhoven
Tel: 0346-281869 info@dorpswinkelkastanjehoeve.nl

www.dorpswinkelkastanjehoeve.nl

U kunt hier terecht voor verschillende 
soorten dier- en veevoeders,

ambachtelijke producten, 
heerlijk Limousin vlees, 

vers ambachtelijk brood, boerenkaas, 
vruchtensappen, cadeauarti kelen,

meststoff en, laarzen, klompen
en werkkleding

In de zomerperiode hebben wij
overheerlijke Boeren(room)ijs

De samenleving wordt gestuurd door 
cijfers, cijfers en nog eens cijfers. Alles 
moet meetbaar zijn. Van het Centraal 
Planbureau aan de politiek, tijdspro-
tocollen in de zorg, of je gezondheid 
volgen met behulp van een app. Beide 
sprekers lieten hun gehoor continu 
nadenken over vragen als: doen over-
tuigingen en opvattingen er niet meer 
toe? Mag je ook een besluit nemen zon-
der meetbaar argument? Wat winnen 
of verliezen wij met een toenemende 
vraag naar meetbaarheid? Welk effect 
heeft vereiste efficiëntie op creativiteit? 
Dat nadenken hierover werd steeds las-
tiger met de wedervragen die Haring op 
de luisteraars afvuurde. 

BAS HARING
‘Wetenschap wordt door de meesten 
onder ons gezien als iets van de cij-
fertjes en harde gegevens’, vertelt Bas 

Haring, bijzonder hoogleraar in Leiden, 
wetenschapsfilosoof en schrijver. Hij 
vervolgt: ‘En toch ben ik het daar niet 
mee eens. Binnen wetenschappen 
spreken wij vaak over kwaliteit. Maar 
wat is dat eigenlijk? Dan moeten wij 
eerst een definitie opstellen, met wat 
kwaliteit eigenlijk inhoudt. Pas dan 
kunnen wij kwaliteit vaststellen voor X 

of Y. Is kwaliteit meetbaar bij bijvoor-
beeld klassieke muziek? Is Jantje Smit 
beter dan Bach? Persoonlijk vind ik 

Bach van meer kwaliteit dan Jantje 
Smit, maar meneer A houdt meer van 
Jantje Smit’. 

OORDELEN
En zo liet Haring de geïnteresseerden 
een uur lang nadenken over objectieve 
- en subjectieve oordelen en over de 
eventuele kwaliteit van Jantje Smit of 

Bach. Daarna werd de blik gericht op 
de Amerikaanse huizenmarkt. Het ob-
jectieve oordeel dat een huis X mooi , 

groot of ruim is, is niet meer dan een 
persoonlijke mening, volgens Haring. 
Hij vertelt: ‘Ook hier is iets objectief 
vaststellen heel moeilijk, want wat is 
ruim? Wat is mooi? Wat is groot? Dit kan 
voor iedereen een andere betekenis 
hebben’. Aan het eind van zijn betoog, 
ging Haring in op het stemmen voor de 
VVD, tijdens de laatste verkiezing. Ve-
len stemden op deze partij, omdat de 
Nederlandse economie met twee pro-
cent groeide, maar wat nu als deze met 
eén procentpunt zou krimpen? Haring: 
‘Voor vele Nederlanders is dit bijna niet 
voelbaar, behalve misschien voor de 
minima in ons land’. En zo liet Haring 
de geïnteresseerde toehoorder soms in 
verwarring achter. 

MARK MIERAS
De tweede spreker was Mark Mieras, 
hersenonderzoeker en wetenschaps-
journalist. Hij ging in op vragen als: 
welk gevolg heeft toenemende wens 
tot meetbaarheid en efficiëntie op 

onze creativiteit? En doet creativiteit er 
nog wel toe? ‘Ik ben vooral nieuwsgie-
rig naar het grote onbekende’, vertelt 
Mieras. Waar vind je nog onbekende 
plaatsen? Toen Amundsen als eerste 
op de Zuidpool stond, was die plek niet 
onbekend meer. Zo ook was het gesteld 
met bijvoorbeeld het Higgsdeeltje. Ge-
lukkig reageerde dit deeltje anders dan 
men had gehoopt, zodat ook tijdens 
het onderzoek naar het Higgsdeeltje 
nog veel onbekend blijft’. Door creatief 
te denken hopen wetenschappers veel 
te ontdekken. 
Mieras: ‘Als ik een fiets van een helling 
duw, rijdt deze steeds sneller van de 
helling af, dat is een normale natuur-
kundige wet. Toch weten wij niet of 
deze fiets uiteindelijk naar rechts of 
naar links valt. Toch gaan er stemmen 
op dat deze fiets via een ‘eigen wil’ naar 
links of naar rechts valt. Kijk, dat noem 
ik nu creatief, of out of the box denken. 
Geweldig toch dat er vrije geesten be-
staan die zo durven denken?’ 

Zondag 19 maart woonden zo’n veertig belangstellenden de lezing ‘Meetbaar, 

winst of verlies?’ bij, gegeven door twee bekende sprekers: Bas Haring en Mark 

Mieras. Beide heren hebben hun sporen verdiend in de wetenschappelijke wereld. 

Zij werden bijgestaan door Gerard Zwart, die met een creatieve piano-improvisatie 

de start aan interactie gaf.
[DOOR WALTER EIJNDHOVEN]

VAN LENTEGEVOEL
TOT MEETBARE TEMPERATUREN

Bas Haring (l) en Mark Mieras (r) gaven hun gehoor veel stof tot nadenken.

Wat winnen of verliezen wij
met een toenemende vraag

naar meetbaarheid?
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De afgelopen jaren is die start van het 
weidevogelseizoen geen reden tot 
feest, want het gaat al jaren slecht met 
de weidevogels. Het eerste kievitsei 
symboliseert voor Landschap Erfgoed 
Utrecht daarom ook de grote zorg, die 
nodig is om de weidevogels als kievit, 
grutto en scholekster te beschermen. 
Gelukkig zetten duizenden vrijwilligers, 
boeren en andere partijen zich al jaren 
in om de weidevogels te beschermen. 

VRIJWILLIGERS
Ieder jaar zijn daarvoor nieuwe vrijwilli-
gers nodig. Landschap Erfgoed Utrecht 
(Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 
25 in De Bilt) organiseert daarom eind 
maart cursussen voor beginnende wei-
devogelbeschermers. 
Wilt u dat volgende generatie ook van 
de herkenbare roep van de grutto en 
de duikvluchten van de kievit moeten 
kunnen genieten? Meld u dan nu aan 
bij een plaatselijke weidevogelbescher-
mingsgroep. Zij melden u dan aan 
voor de cursus van Landschap Erfgoed 
Utrecht.

DEZE REGIO
Er zijn ieder jaar veel nieuwe vrijwilli-
gers nodig om de nesten van de weide-
vogels op te sporen en te beschermen. 
Kijk op www.landschaperfgoedutrecht.
nl. Onder vrijwilligers vindt men een 
overzicht van alle weidevogelbescher-
mingsgroepen in de provincie Utrecht. 
Neem contact op met een plaatselijke 
weidevogelbeschermingsgroep of met 
Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 
2205534 of info@landschaperfgoed-
utrecht.nl. 

[NATALIE JOOSTEN]

WEIDEVOGELSEIZOEN VAN START
Op donderdag 9 maart vond Flip ter Heide, vrijwilliger van de Weidevogelgroep de 

Ronde Venen, het eerste kievitsei van Nederland in Mijdrecht. Het eerste kievitsei is 

een voorbode van de lente en het symbool van de start van het weidevogelseizoen. 

Tot de primaire weidevogels rekent men 
doorgaans de steltlopers kievit, scholek-
ster, grutto, tureluur (foto), wulp, kemp-
haan en watersnip. Velen beschouwen 
dit rijtje als de echte weidevogels; wa-
tersnip en kemphaan zijn echter zo zeld-
zaam dat ze ook in weilanden niet vaak 
worden aangetroffen.

Dimanin

Drukspuit

11,95   
per stuk

9,99   
per stuk

3,99   
5 voor

per stuk 1,19

Volg ons op:

Groene aanslag-
bestrijder, 500ml

6 liter voor 
groene aanslag en 
onkruidbestrijding. 9,95   

actieprijs

normaal 12,95

2,99   
3 voor

per stuk 1,19

2,99   
3 voor

per stuk 1,79

VOOR EEN GOED BEGIN 
VAN HET VOORJAAR!

Tolakkerweg 138   •   Hollandsche Rading   •   www.karelhendriksen.nl ACTIE VAN 22 T/M 28 MAART

Tuinaarde
Tuinaarde 
voor aanvullen 
en verbeteren 
van uw tuin.

Myosotis 
Ver-geet-mij-nietje
Potmaat 9

Primula Siertuin AZ
Diverse kleuren.Pak 2 kg

1559_BC_Karel_262x190_week12-def.indd   1 19-03-17   22:29
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Diensten
• Tuinontwerp
• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Tuinrenovatie

Werkzaamheden
• Boomverzorging
• Gladheidbestrijding
• Sedumdaken

Cor van Vliet hoveniersbedrijf
Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk
T 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar
enthousiaste vakmensen

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

De politieke beweging Forza De Bilt wil met spoed woningen bouwen 
op de Schapenweide, naast het RIVM in Bilthoven: ‘De wachtlijsten voor 
sociale huurwoningen zijn momenteel 9 jaar en lopen door o.a. de in-
stroom van statushouders snel op tot wel 12 jaar. De plannen om op an-
dere plaatsen bossen of weilanden op te offeren wijst Forza resoluut af, 
zeker zolang de Schapenweide ongebruikt is’.

‘Wij hebben gesprekken gevoerd met de SSW en die is erg enthousiast,’ zegt 
gemeenteraadslid Peter Schlamilch, voorman van Forza. ‘Ze hebben mo-
menteel budget voor liefst 450 woningen, maar kunnen die niet bouwen 
omdat de gemeente zo traag besluit. De gemeente is al 8 jaar bezig om na 
te denken of daar Life-science bedrijven moeten komen. Dat project loopt 

slecht en mag woningbouw niet blokkeren. Ook nu is men bezig een visie op 
te stellen, maar nu is actie nodig, want in visies kun je niet wonen. Natuurlijk 
is bedrijvigheid belangrijk, maar woningbouw moet een topprioriteit zijn’. 
Forza roept het College op te stoppen met onderzoeken: ‘Er liggen 8 voet-
balvelden klaar, het Rijk wil de grond verkopen en SSW heeft het geld. Hoe 
moeilijk kan het zijn?’

GEVAAR
Schlamilch: ‘Een groot gevaar is dat men steeds natuur wil slopen voor wo-
ningbouw; daar ben ik fel op tegen. Onze burgers houden van de bossen om 
Bilthoven en de weilanden rond Maartensdijk. Wij houden van onze natuur 
en het is een van de redenen waarom burgers hier graag wonen. Dat geven 
we niet op’. De Forza-voorman dient de komende raad een motie in om de 
natuur te behouden door de Schapenweide eindelijk te bebouwen, met zo-
wel sociale huurwoningen als koopwoningen: ‘Dat geeft onze inwoners de 
ruimte om te wonen én te recreëren’. Forza roept inwoners op hun mening te 
geven via info@forzadebilt.nl.

LENTE BIJ JAGTLUST

Zaterdag 25 maart wordt in de Ma-
thildezaal in het gemeentehuis Jag-
tlust het startsein gegeven voor de 
lustrumactiviteiten van de beide 
historische verenigingen die de ge-
meente De Bilt rijk is. De Historische 
Vereniging Maartensdijk bestaat 30 
jaar en de Historische Kring D’ Oude 
School viert haar vijfde lustrum.

Tijdens de bijeenkomst wordt de Ca-
non van Maartensdijk en De Bilt, in aan-
sluiting op de landelijke Canon van de 

geschiedenis, gepresenteerd en aange-
boden aan de gemeente in de persoon 
van de wethouder van cultuur Hans 
Mieras. Historicus Anne Doedens infor-
meert over het Digitaal Museum De Bilt. 
Leerlingen van het Groenhorstcollege 
uit Maartensdijk vertonen een korte 
film die zij o.l.v. hun docenten maakten 
over het ontstaan van Oostbroek. 

Enkele oud-burgemeesters nemen sa-
men met burgemeester Verkerk plaats 
in een forum waarin zij in gesprek gaan 

over culturele historische wetenswaar-
digheden uit de periode dat zij de ge-
meente dienden als burgervader. Vanaf 
14.30 uur is de zaal open. Het program-
ma start om 15.00 uur. Na afloop van 
het programma is er een moment van 
ontmoeting (tot 16.45 uur) en kan er 
nog wat worden nagepraat onder het 
genot van een drankje. De toegang is 
gratis.
Op website www.vanzoddetotpleister-
plaats.nl vindt u meer informatie over 
de lustrumactiviteiten.

De bloeiende krokussen in de ‘voor-
tuin’ van Gemeentehuis Jagtlust in 
Bilthoven onderstrepen de lente-
gedachte. (foto Frans Poot)

HISTORISCHE VERENIGINGEN JUBILEREN

BOUWEN OP 
SCHAPENWEIDE

‘Er liggen 8 voetbalvelden klaar, het Rijk
wil de grond verkopen en SSW heeft het geld.

Hoe moeilijk kan het zijn?’
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 1+1
 GRATIS

4.994.994.994.
4 pakken

Per liter 0.62

 50%
 korting

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
28 maart

2017

 Sallands zonnepit
2 stuks
van: 3.98
voor: 1.99

Wicky
4 pakken met 10 pakjes van 0.2 liter
7.40
Voor deze aanbieding geldt: 
Maximaal 4 keer de aanbieding per klant

Page Original toiletpapier
Voordeelpak 30 rollen
van: 10.69
voor: 5.34

Verzamelaarsbeurs 
Op 8 en 9 april vindt de VerzamelaarsJaarbeurs plaats in Utrecht. Liefheb-
bers van curiosa, antiek en tweedehands spullen kunnen hun hart ophalen. 
Verdeeld over vijf hallen bieden meer dan 2.000 deelnemers honderddui-
zenden voorwerpen aan, overzichtelijk ingedeeld op onderwerp. Zo zijn er 
bijzondere poppencollecties te vinden, maar ook speciale oldtimermodel-
len van de Fiat Club Nederland. Er zijn aparte afdelingen voor speelgoed, 
glas, aardewerk, boeken, munten, kaarten, postzegels, archeologie, platte 
zaken, fifties spullen en design woon - en interieurartikelen. 

Vast onderdeel van de VerzamelaarsJaarbeurs is bovendien de Mega Platen 
& CD Beurs. Een hemel op aarde voor liefhebbers van popmuziek met een 
gigantisch aanbod van singles, elpees, cd’s, dvd’s en allerlei popsnuiste-
rijen. Met één ticket zijn beide events te bezoeken. 

Kijk voor meer informatie en tickets op www.verzamelaarsjaarbeurs.nl. 
Openingstijden: zaterdag 8 april van 09.00 uur tot 17.00 uur en zondag 9 
april van 10.00 uur tot 17.00 uur

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een beperkt aan gratis kaarten 
beschikbaar. Stuur een email naar info@vierklank.nl om hiervoor in 
aanmerking te komen. 

Lezing over (bijna-)
doodervaring

De (bijna-)doodervaring, een indrukwekkende ervaring op de grens van 
leven en dood. Uit het fysieke lichaam treden, bewust blijven en door een 
tunnel gaan, naar het licht. De lezing gaat over een geheel nieuwe verkla-
ring van deze bijzondere ervaringen, in relatie tot de natuurwetenschap en 
levensbeschouwingen. Tijdens de lezing wordt meer verteld over de erva-
ringen rondom dit bijzondere verschijnsel.

Maureen Venselaar neemt u stap voor stap mee op een wonderlijke ‘laatste 
reis’ aan de hand van een unieke verklaring van de (bijna-) doodervaring. 
U krijgt troostvolle en prachtige vergezichten te zien over het leven na de 
dood, waarbij de grens tussen leven en dood, tijd en eeuwigheid, hier en 
gene zijde, vervaagt. Ook worden er verhalen gedeeld van mensen met een 
dergelijke ervaring.

Positieve reacties
De lezing is bestemd voor nabestaanden, (uitvaart)zorgprofessionals en an-
dere belangstellenden en heeft tot nu toe veel positieve reacties opgeleverd 
: ‘indrukwekkend en boeiend’, ‘troostvol’, ‘voortreffelijk werk’, ‘de meest 
accurate wetenschappelijke verklaring ooit’, ‘fascinerende overeenkom-
sten tussen de (bijna-) doodervaring, de natuurwetenschap en levensbe-
schouwing.’

Over de spreker
Maureen Venselaar is geesteswetenschapper en is 18 jaar geestelijk ver-
zorgster geweest. Naar aanleiding van haar praktijkervaring is Venselaar 
een 10-jarige detailstudie begonnen naar de (bijna-)doodervaring en het le-
ven na de dood. De nieuwe theorie is gepubliceerd in Nederland en de VS.

Komt u ook?
De lezing vindt plaats op maandag 27 maart van 20.00 tot 21.30 uur in 
Gebouw De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven. Vanaf 19.30 uur 
kunt u genieten van een kopje koffie/thee. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.yarden.nl/
agenda. Vooraf aanmelden is gewenst om teleurstelling te voorkomen. U 
mag ook bellen om u aan te melden: 06 - 51 24 77 43.

AZM zingt Love & Lament
Zaterdag 25 maart geeft AZM een Engels concert in de Michaelkerk 
aan de Kerklaan in De Bilt. U wordt meegenomen op een reis door 
de tijd. De titel - Liefde en verdriet – geeft het thema van het concert 
weer. De tijdperken zijn oude muziek, madrigalen, romantiek en mo-
derne muziek van o.a. Henry Purcell, Edward Elgar en John Tavener. 
Het koor wordt begeleid door  een dirigent Stephan Pas  en verder een 
piano, een kistorgel en een cello. De vaste pianist Arthur Bouma be-
speelt ook het kistorgel. Mathias Naegele bespeelt de cello. Kaarten 
incl. koffie en programma zijn te koop bij Primera Maartensdijk, Bilt-
hovense Boekhandel, en Boekhandel Bouman in De Bilt of op de avond 
van het concert in de kerk. 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal gratis kaarten be-
schikbaar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in 
aanmerking te komen. Reageer snel, de trekking vindt vrijdagoch-
tend plaats. U ontvangt sowieso bericht.



24

Ruim twee 
centimeter te 

breed! Niet erg 
handig van je!

Wie 
meet het op?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correct

inmeten en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Opmeten is lastiger
dan u denkt! 

LAAT ER GEEN GRAS 
OVER GROEIEN

BENZINEGRASMAAIER
MB 248

€ 299
i.p.v. € 369

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 B • 3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153
www.lmbvanginkel.nl

Onze gemeente kent een breed scala aan basisscholen; weet u waar u op moet letten als u
een keuze maakt voor een basisschool? 

Gaat u voor de buurtschool, kiest u juist voor een bepaalde vorm van onderwijs, gaat u af op de 
verhalen uit uw omgeving, of kiest u voor de meest populaire school (van dit moment), maar is dit 
ook automatisch de beste keuze voor uw kind?

Op dinsdag 4 april vanaf 19:30 uur is er 
In het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven

een voorlichtingsavond over het maken van een 
schoolkeuze voor uw kind(eren).

Geïnteresseerd? 
U kunt zich voor deze avond aanmelden door een 
mail te sturen aan info@kinderopvang-debilt.nl.

www.kinderopvang-debilt.nl 
info@kinderopvang-debilt.nl Telefoon: (030) 225 19 98

Welke basisschool kiest u voor uw kind(eren)?

U komt 
toch 
ook!

Agenda Dorpsraad
Agenda openbare bijeenkomst Dorpsraad Groenekan op maandag

27 maart 2017 i.s.m. Koninklijke Nederlandsche Hippische Sportbond; 
Stichting Het Utrechts Landschap en Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan Grothelaan 3 te Groenekan

1. Ontvangst met koffi e of thee
2. Vaststellen agenda en opening
3. Inventarisatie punten van aanwezigen
4. Van Ruiterspoor naar Ruiterpad langs Hooge Kampse plas.
5. Met bijdragen van de samenwerkende partners (KNHS; UL en RSG)

Punten ingebracht door de aanwezigen
6. Rondvraag

Na afl oop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om na te praten 
onder het genot van een drankje.

Dorpsraad Groenekan
Marius van den Bosch
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Schrijversontmoeting 
Dinsdagavond 28 maart vertelt schrijf-
ster Griet Op de Beeck over haar nieuw-
ste boek Gij nu. Griet op de Beeck be-
gon als dramaturg in het theater, maakte 
aansluitend grote interviews voordat ze 
doorbrak als geliefde fi ctie-schrijfster 
bij het grote publiek. In maart 2016 
maakte zij grote indruk met haar ‘Laten 
we durven-betoog’ bij De wereld draait 

door over de aanslag in Brussel. De ont-
moeting is in Theaterzaal Het Lichtruim, 
Planetenplein 2. Bilthoven op dinsdag 28 
maart van 20.00 tot 22.00 uur. Kaarten 
verkrijgbaar online via www.ideacultuur.
nl, bij Bibliotheek Idea Bilthoven en in 
de winkels bij Bouwman Boeken en De 
Bilthovense Boekhandel (indien voorra-
dig). Info: www.ideacultuur.nl 

Kunst & Genoegen Goes America
Op zaterdag 25 maart geeft muziekver-
eniging Kunst en Genoegen een voor-
jaarsconcert. Via route 66 wordt u op 
deze muzikale avond meegenomen naar 
bekende melodieën uit de Amerikaanse 
muziekgeschiedenis. Een brede variëteit 
wordt geboden in de vorm van een med-
ley van het grootste Amerikaanse King 
of popidool Michael Jackson, van Frank 
Sinatra, maar er is ook een verrassende 
harmonie-uitvoering van een nummer 
van Etallica. De avond wordt verzorgd 

door zowel het leerlingenorkest als het 
grote orkest o.l.v. dirigent/muziekleraar 
John Leenders. Het leerlingenorkest, dat 
zich vorig jaar tijdens het voorjaarscon-
cert voor het eerst presenteerde, zal dit 
jaar een groot gedeelte van het program-
ma voor de pauze verzorgen. 
Het concert is op zaterdag 25 maart voor 
de laatste keer in de ‘oude Vierstee’ en 
begint om 19.30 uur. De zaal is open 
voor publiek vanaf 19.00 uur. De toe-
gang is gratis. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 31 maart kunt u weer klaverjassen 
bij SVM. In de kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en 
meedoen kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.

Begraven of cremeren 

Het is niet een onderwerp waar gemakkelijk over 
gesproken wordt. Zelfs erover denken schuiven we 
voor ons uit. Maar juist er over geïnformeerd wor-
den, lang voordat het daadwerkelijk nodig is, kan 
heel verhelderend zijn en kan een stuk zekerheid 
en rust bieden. Daarom houdt PCB Uitvaartzorg 
een informatieavond over dit onderwerp in de Uit-
vaartwinkel aan het Uilenpad 1 te Bilthoven. Aan 
de orde komen begrippen als Begraven, Cremeren, 
Verloop van een uitvaart, Kosten van een uitvaart, 
Kan ik mijn wensen vastleggen en Uitvaartverzeke-
ring nodig of niet? De bijeenkomst is op dinsdag 4 
april 2017 om 20.00 uur in de PCB Uitvaartwinkel, 
Uilenpad 1 te Bilthoven. Voor meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl/agenda of tel. 030 2217229. 

Kidsfair 

Op zaterdag 8 april is er van 9.00 tot 12.00 uur 
weer een Kidsfair voor tweedehands kinderkleding, 
speelgoed e.d. op het schoolplein van Basisschool de 
Regenboog in De Bilt. Er zijn 30 kramen, de toegang 
is gratis. Tijdens de Kidsfair is er ook de verkoop van 
koffie, thee, limonade en taart voor het vaste goede 
doel van de school, het weeshuis in Abong Mbang in 
Kameroen. Voor meer informatie: karen@buning.net 
of kijk op www.facebook.com/kidsfairdebilt.
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Stemmen op het beste 
kinderboek uit 2016

Iedereen tussen de 6 en 12 jaar kan tot en met woensdag 19 april stem-
men op zijn of haar beste boek uit 2016. Alle kinderen die hun stem 
hebben uitgebracht, vormen samen de Nederlandse Kinderjury 2017. 
Alle stemmen beslissen welke boeken uit 2016 de prijs winnen. Er zijn 
twee leeftijdsgroepen die elk hun eigen winnaar kiezen: 6 t/m 9 jaar 
(groep 3-5) en 10 t/m 12 jaar (groep 6-8). 

Verhalen, prentenboeken, gedichtenbundels, bloemlezingen en infor-
matieve boeken doen allemaal mee zolang ze maar geschikt zijn voor 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud en voor het eerst verschenen zijn 
in 2016. De meeste van deze boeken zijn te leen in de Bibliotheek en 
te herkennen aan een Nederlandse kinderjury 2017 etiket. Via de ca-
talogus van www.ideacultuur.nl/bibliotheek kunnen boeken makkelijk 
gezocht en gereserveerd worden. 

De Nederlandse Kinderjury is de leukste boekenprijs in Nederland om-
dat kinderen zelf de winnaar bepalen. Een belangrijk doel van deze 
prijs is dat kinderen plezier hebben in lezen. Leesplezier maakt dat kin-
deren nog meer willen lezen en vergroot daarmee de taalontwikkeling 
en maakt hun wereld groter en rijker. Stemmen kan via de website van 
de Nederlandse Kinderjury www.kinderjury.nl en via de stemformulie-
ren in de Bibliotheek.              (Renée van Oeyen)

Brugklassenwedstrijd 
‘Op tijd komen’

Donderdag 16 maart was het de Dag van de Leerplicht. In de gemeente De Bilt werd in dit 
kader op twee scholen een brugklassenwedstrijd ‘Op tijd komen’ georganiseerd. Klas 1A van 

Groenhorst Maartensdijk en klas 1C van de Werkplaats in Bilthoven kwamen als winnaars uit 
de bus en werden daarom door wethouder Onderwijs Madeleine Bakker getrakteerd op gebak.

De enige spelregel was simpel 
maar doeltreffend: de klas met de 
minste te-laat-komers in de week 
van 6 tot en met 10 maart wint. 
Drie brugklassen van Groenhorst 
Maartensdijk en drie van de Werk-
plaats in Bilthoven gingen deze 
uitdaging aan. Klas 1A van Groen-
horst Maartensdijk en klas 1C van 
de Werkplaats in Bilthoven hadden 
de meeste op tijdkomers en konden 
zich verheugen op gebak.

Dag
Tijdens de Dag van de Leerplicht 
staan leerlingen, ouders en leer-
krachten stil bij het feit dat kin-
deren in Nederland het recht heb-
ben om zich te ontwikkelen en 
een diploma te halen. Om ouders 
en scholieren hiervan bewust te 
maken worden op de Dag van de 
Leerplicht in veel gemeenten acti-
viteiten georganiseerd.
Het was alweer de 14e editie van de 

Dag van de Leerplicht in De Bilt. 
Wethouder Bakker: ‘Natuurlijk 
weten leerlingen dat onderwijs be-
langrijk is voor hun toekomst. Een 
ludieke actie om de schijnwerper te 
zetten op het belang van onderwijs 
en het voorkomen van verzuim is 
juist op de Dag van de Leerplicht 
een goede zaak’. 

De winnende brugklas 1A van 
Groenhorst Maartensdijk.

Oranjeconcours De Bilt 2017
Op 27 april vindt de 36e editie van 
het Oranjeconcours De Bilt plaats. 
Dit traditioneel op Koningsdag 
georganiseerde concours is de 
startwedstrijd van het ‘groene 
seizoen’ voor Tuigpaarden, Hack-
neys, Shetlanders en Tuigpaarden 
Fries Ras. Locatie van het con-
cours is wederom het terrein aan 
de Soestdijkseweg Zuid in Bilt-
hoven, met op de achtergrond het 

Gemeentehuis Jagtlust.
Traditiegetrouw heeft het Oran-
jeconcours ook dit jaar weer een 
spectaculaire show op het pro-
gramma staan. Deze show wordt 
verzorgd door de Future Guys. 
Dit Trickriding Team uit Vorsten-
bosch weet het publiek te boeien 
met de meest spectaculaire stunts, 
die zij op volle snelheid uitvoe-
ren. Deze show is niet alleen 

geweldig om naar te kijken, ook 
wordt duidelijk hoe goed de band 
tussen mens en paard moet zijn 
om de diverse stunts uit te kunnen 
voeren.

Programma
Het programma start om 11.30 
uur. Programmaboekjes worden 
op het terrein verkocht. Er zijn 
op het terrein stoelen aanwezig. 

Ook kan er door de kinderen pony 
worden gereden op de pony’s van 
Stal van Brenk uit Groenekan. 
Het concours wordt georgani-
seerd in combinatie met het Spel-
lenfestival van het Oranjecomité 
De Bilt-Bilthoven. Entree is 4 
euro per persoon, kinderen t/m 12 
jaar hebben gratis toegang. Het 
Oranjeconcours gaat altijd door, 
ook als het regent. Na afloop van 
het concours zal er tot 21.00 uur ’s 
avonds een DJ aanwezig zijn. De 

catering zal deze dag worden ver-
zorgd door het lokale cateringcol-
lectief; de Local Heroes, zij zijn 
ook nog de hele avond in bedrijf. 
Het Oranjeconcours is te vinden 
op facebook: www.facebook.nl/
oranjeconcoursdebilt. 

Kijk ook op www.oranjeconcours.
nl, hier vindt u ook de lijst met 
bedrijven en instellingen die het 
concours ondersteunen door mid-
del van een financiële bijdrage. 

Jubileum Roefeldag 
De voorbereidingen voor de Roefeldag 2017 zijn weer in volle gang. 
Op woensdag 21 juni organiseert Mens De Bilt in nauwe samenwerking 
met de gemeente deze dag alweer voor de 20ste keer. Ook dit jaar wil 
men graag alle basisschoolkinderen uit de groepen 6,7 en 8 van de ge-
meente De Bilt de gelegenheid geven om te ‘snuffelen in de wereld van 
de grote mensen. Dit doordat ze een kijkje mogen nemen bij bedrijven, 
organisaties en instellingen zodat zij zelf kunnen ervaren wat dit werk 
in de praktijk inhoudt.

Van Dijckschool 100 jaar
Dit jaar bestaat de Van Dijckschool in Bilthoven 100 jaar. De aftrap van deze feestelijke 

mijlpaal vond afgelopen woensdag plaats. Met een film en een lustrumlied werd het 
lustrumthema onthuld: Van Dijks Gouden Eeuw. Ook maakten leerlingen

 kunstwerken ter versiering van de school. 

Het lustrumjaar eindigt in oktober 
2017 met tal van activiteiten in ka-
der van het thema, zoals creatieve 
workshops, sporten, gastcolleges 
van oud-leerlingen en muziek ma-
ken. De week van 9 tot en met 13 
oktober is de afsluitende week van 
het jubileum. In die week draagt het 
dorp Bilthoven ook 100 jaar zijn 
naam.

Reunie
Bij een lustrum hoort ook een re-
unie. Op 7 oktober is er een reü-
nistendag voor oud-leerlingen en 
-leerkrachten, maar ook voor an-
deren die de Van Dijckschool een 
warm hart toedragen. Aanmelden 
hiervoor kan via de website van de 
school: www.vandijckschoolbilt-
hoven.nl. 

Geschiedenis
De Van Dijckschool is 1917 in op-
gericht als eerste school in Biltho-
ven. Destijds heette Bilthoven nog 
De Bilt - Station. Voor de komst van 
de school liepen kinderen 3 kilome-
ter naar De Bilt om naar de basis-
school te gaan. Pikant detail: op de 
school zelf staat: anno 1916 open-
bare school voor uitgebreid L.O. 
De plannen om er een M.U.L.O. 
te stichten gingen echter niet door 
en in 1917 werd het een openbare 
lagere school. Sinds 2016 valt de 
school onder Stichting Delta en 
waait er een positieve wind door de 
school. Directeur Rob van Maanen 
kijkt dan ook met groot vertrouwen 
de toekomst tegemoet: ‘Nog eens 
honderd jaar Van Dijckschool gaat 
zeker lukken.’ 

(Ruth Kröner)

Aftrap van de feestelijke mijlpaal 
met het lustrumlied.

Schoolschaaktoernooi
Zaterdag 11 maart mochten Juul, Guido, Camiel, Douwe en Floor uit 
groep 8 van de Montessorischool in Bilthoven meedoen aan het regio-
nale schoolschaaktoernooi 2017 in Maarssen. Er deden totaal 40 teams 
mee wat betekenende dat er ca. 200 kinderen mee mochten doen aan 
deze schaakmarathon.

Na 9 schaakrondes waarin super mooie ‘potten’ werd uiteindelijk de 
17e plek veroverd. Daarmee belandde het team in de bovenste helft.
 (Julita Eysink)

Opperste concentratie tijdens het schoolschaaktoernooi.
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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  ....................................................

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

H O R L O G E - B A N D J E S 
i n c l .  a a n z e t t e n . 
Horlogebatterijtjes incl. 
inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

TWEEZITSBANKJE, 2 
fauteuils, voetenbankje, 
salontafel rond, 4 eetkamer-
stoelen, ronde eetkamerta-
fel, koelkast (bijna nieuw), 
gasfornuis, wasmachine, 2 
grote schemerlampen, kap-
stok, paraplubak, 1-per-
soonsbed, overgordijnen. 
Alles in 1 koop € 500 Tel. 
030-2290561 / 06-15530129

Auto vraagbaak van een 
volkswagen golf die-
sel modellen 1977 – 1980 
€ 10,-. Tel. 0346-243758

4 dozen met witte wand 
tegels met een werkje 
€ 12,50. Tel. 0346-243758

2 boeken over auto sport: 
Formule 1 samen voor € 8,-. 
Tel. 0346-243758

Grote verrijdbare vogelkooi 
100x60x130 cm. € 50,-. Tel. 
030-2288029

6x teakhouten eetkamerstoe-
len € 25,-. Tel. 0626550998 
Westbroek, 

Leuke hoekbox met telraam 
80x105 cm. Schuimrubber 
bodem op maat. € 8,-. Tel. 
030-2205577

Groen ledikantje met matras 
60x120 cm € 8,-. Tel. 
2205577

Gebr. Blauwe rollator € 25,-. 
Tel. 06 53441095.

Stalen, zwart, stervormi-
ge vorm anti-inbraak rek, 
bestaande uit 2 delen voor 
een voordeur, € 47,50 Tel. 
06-53441095

Geslepen spiegel, jaren 
60-70, €  45,-. Tel. 
06-53441095

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

Op kleine buitenplaats 
tussen Maartensdijk en 
Lage Vuursche zoeken 
wij een enthousiaste hulp 
bij de diverse werkzaam-
heden op het terrein zoals 
SNOEIWERK, blad oprui-
men in het najaar, enz. Voor 
½ tot 1 dag in de week. Tel. 
06-53781426.

Van Vulpen Facilitair is 
per direct op zoek naar een 
SCHOONMAAKKRACHT 
voor een school in 
Loosdrecht. Dit is voor 5 
dagen per week. School 
vakanties vrij. Meer info na 
19.00 uur. Tel 035-5827277

Personeel aangeboden
ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis 0634892915

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-87508960 

Diversen
Weghalen en SNOEIEN 
van bomen - coniferen etc. 
Leveren van bomen en plan-
ten. Tuinservice van Vliet. 
Tel. 0654751296

Geregistreerd GASTOUDER 
te Westbroek heeft 2 plaats-
jes vrij op de donderdag 
voor kindjes van 0-4 jaar. 
Komt uw kindje gezellig 
bij ons spelen? Voor meer 
informatie bel 0653510824 
of mail naar info@happylit-
tlekids.nl

B E D R I J F S R U I M T E 
gezocht voor webwinkel, 
circa 100m2, comfortabel, 
incl. 2 werkplekken, ruimte 
voor voorraad en handling 
bestellingen, internetver-
binding en basisfaciliteiten. 
Bedrijfsverzamelgebouw 
geen bezwaar. Locatie 
driehoek Maartensdijk-
Hilversum-Vreeland. Tel. 
06 24510030 / Tel. 06 
53291270

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 vrij-
blijvend prijs op! Juwelier 
Poot UURWERKMAKER. 
Tel. 0346 212120 (v.d. Top) 

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

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

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

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

Praktijk voor Voetmassage en Numerologie - Groenekan
Trakteer jezelf of iemand anders op een ontspannende voet-
massage. € 35,- (1 uur) Voetreflexologie kan ook verlich-
ting bieden bij verschillende klachten. Reserveren kan op 
www.praktijkvoorvoetmassage.nl of bel 0623526854 (Hilde 
Jansen)

Cursussen/ trainingen 
Maandelijkse workshop hormoonyoga
Zondag 2 April in KDV Vriendjes, De Bilt 10:30-12:30 
uur €20 Een cadeau voor iedere vrouw. Zorgt voor vitali-
teit, kracht en ontspanning. www.yogavoorvrouwenkind.nl 
Swaentje Van Parys 06 42519679

Yoga in Dorpshuis Hollandsche Rading
Voel de lentekriebels en doe mee met yoga! Wat levert dit je 
op? Je voelt je energieker en fitter. Spieren worden sterker, 
de ademhaling verbetert en je bent meer ontspannen. Iedere 
yogasessie eindigt met een lange ontspanning en serene rust. 
Wanneer? ma 19.30 - 20.30. Meld je aan voor een gratis 
proefles via info@soepelengezond.nl Meer info: www.soepe-
lengezond.nl of bel 06-57314774.

Tekenworkshop Geometrische patronen op zaterdag 1 
april (echt waar). Leren de rasters tekenen en inkleuren van 
de prachtige geometrische patronen uit de islamitische kunst. 
Enige achtergrondinformatie over kunst en cultuur en kleur-
gebruik. De Oude School in De Bilt van 10 tot 16 uur o.l.v. 
tekendocent Truus Kreeft. Info. en opgeven: truus.kreeft@
hetnet.nl 030-2541174

Agenda
Dorpsraad
Groenekan.
Zie pag. 24

Biedt ultieme rustzoekers 
seizoens-, maand- of toerplaats aan.

Natuurcamping
“Fazantenhof”

seizoens-, maand- of toerplaats aan.
Achter Karnemelksweg 1a – 3739 LA Hollandsche Rading (Utr)

T 06-104 848 96  www.campingfazantenhof.nl of info@campingfazantenhof.nl  

Mantelzorgcafé met Speciale Gasten 

Op dinsdag 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert Steunpunt Mantelzorg het volgende 
Mantelzorgcafé: een plek waar men even kan opla-
den en anderen kan ontmoeten in een ontspannen 
sfeer. Voor deze avond zijn Nadja van Kessel uit 
Utrecht en Gerdien Breimer uit Assen uitgenodigd. 
Zij zijn beiden mantelzorger en delen regelmatig 
hun ervaringen en verhalen via Mantelzorgelijk.
nl. Het belooft een bijzondere, gezellige en inspire-
rende avond te worden. Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
Kamerlingh Onnesweg 14 in De Bilt, aanvang 19.30 
uur. De toegang is gratis. S.v.p. voor vrijdag 24 
maart per e-mail mantelzorg@mensdebilt.nl  of tel. 
06 13071129 aanmelden.

Repair Café Westbroek

Zaterdag 25 maart van 11.00 tot 14.00 uur is er weer 
Repair Café in het Dorpshuis van Westbroek aan de 
Prinses Christinastraat. Een mooie gelegenheid om 
uw tuingereedschap even na te kijken. Ook in 2016 
organiseerde ‘Westbroek Doet’ al twee keer een 
succesvol Repair Cafe. Met hulp van vrijwilligers 
konden vele spullen weer gerepareerd mee naar 
huis. Ook kleine elektrische apparaten, computers 
(houten) meubels, kledingen speelgoed en andere 
gebruiksvoorwerpen zijn welkom. 

Taizéviering 

Zondag 26 maart om 19.30 uur is er in de Imma-
nuëlkerk in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 49 een 
Taizéviering met koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering in de sfeer van het 
Franse klooster in Taizé. Er wordt gezongen in ver-
schillende talen en er is gelegenheid om stil te zijn. 

Middagdienst in Maartensdijk

Op zondag 26 maart organiseert de 
PKN-gemeente Maartensdijk en Hol-
landsche-Rading een middagdienst in 
de Ontmoetingskerk aan de Koningin 
Julianalaan 26 in Maartensdijk. Piet-
Jan Rebel uit Utrecht gaat voor met 
het thema ‘Durf anders te zijn’. Muzi-
kaal wordt er meegewerkt door de 
band ‘Sound 4 Life’ uit Hilversum. Na 
afloop is er gelegenheid voor ontmoe-
ting onder het genot van een kop soep 
en een lekker broodje. De dienst begint 
om 17.00 uur. 

Tjerk Wagenaar in De Woudkapel

De temperatuurstijging van de aarde, 
de omgang met grondstoffen en de 
veerkracht van onze ecosystemen 
geven ons boodschappen. Onze leef-
omgeving stelt ons veel vragen over 
wie we zijn en wat zij van ons ver-
wacht. Hoe verstaan we die signalen? 
Tjerk Wagenaar, directeur van de 
stichting Natuur & Milieu spreekt 
op dinsdagavond 28 maart om 20.00 
uur over Natuur en milieu, ons geza-
menlijk huis. Na afloop van zijn 
presentatie gaat Wagenaar graag met 
de aanwezigen in gesprek over de 
verschillende scenario’s voor onze 
toekomst. 

Inzamelavond Marktdag De Bilt

Voor de Marktdag is men op zoek 
naar 2de hands spullen en dames- en 
kinderkleding. Heeft u nog spulletjes 
of dames- en kinderkleding die een 2de 
leven kunnen gebruiken? De volgende 
inzamelavond is op donderdag 30 maart 
van 19.00 tot 20.00 uur in Wijkgebouw 
De Voorhof naast de Dorpskerk (Bur-
gemeester de Withstraat) in De Bilt. 
Om organisatorische redenen is er geen 
ruimte voor grote meubelen, witgoed, 
tv’s en computers. De Marktdag staat 
gepland op zaterdag 9 september 2017. 
De Marktdag zet zich dit jaar in voor 
kinderen in ontwikkelingslanden. Meer 
informatie over de marktdag op www.
marktdagdebilt.nl

Soefibijeenkomst

Zondag 26 maart verzorgt het Soefi 
Centrum Utrecht/Bilthoven een uni-
versele eredienst in Huize het Oosten, 
ingang Jan Steenlaan 25. Bilthoven. 
Aanvang 11.00 uur. Het thema is: 
‘Onzichtbare leiding’. Het Soefisme 
is een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, res-
pect voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei. (www.
soefi.nl).
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Herboren SVM 
Een herboren SVM liet Jonathan in Zeist zaterdag 18 maart alle hoeken van het veld zien.

Zeven dagen eerder verspeelde SVM thuis nog een 4-2 voorsprong tegen het onderaan staande DVSU.

Aan de Hernhuttersingel in Zeist 
hadden de Maartensdijkers al in de 
2e minuut op voorsprong had moe-
ten komen. Jonathan deelde wel wat 
plaagstootjes uit en speelde zeker 
de eerste 20 minuten beter. Het was 
aanvoerder Diederick Hafkemeyer, 
die uit een snelle aanval na een pri-
ma assist van Mike de Kok, met een 
prachtig schot het goede voorbeeld 
gaf en de 0-1 op het scorebord zet-
te. Vanaf dat moment lukte alles bij 
het bezoekende SVM; de ene na de 
andere gevaarlijke aanval zorgde 
voor veel gevaar bij de onrustig 
spelende verdedigers van Jonathan. 

Marcel Melissen had de 0-2 op de 
pantoffel, maar miste net; even later 
tekende Mike de Kok voor de 0-2.

Uitgeteld
Na een half uur spelen zorgde een 
slim genomen vrije trap van Bj-
orn Engel voor zoveel onrust in 
de Jonathanverdediging dat Mike 
de Kok de 0-3 kon binnen tikken. 
SVM wilde en kreeg ook meer. 
Marcel Melissen bekroonde zijn 
sterke spel met de 0-4 en vlak voor 
de rust tekende Mike de Kok voor 
de 0-5; de wedstrijd en Jonathan 
waren uitgeteld. 

Onneembaar
Een ongewijzigd SVM controleer-
de ook in de 2e helft de wedstrijd. 
Iedere speler voerde zijn taak goed 
uit en als Jonathan een enkele keer 
gevaarlijk werd, bleek doelman 
Stijn Orsel deze middag een on-
neembare veste. Jammer dat SVM 
niet meer scoorde, maar gewoon de 
nul vast houden is ook goed voor 
het zelfvertrouwen. Door deze 
winst hebben de Maartensdijkers 
vanuit de degradatiezone weer zicht 
op de middenmoot. Aanstaande za-
terdag komt het iets hoger staande 
Lopik op bezoek. 

Simpele overwinning
FC De Bilt boekte jl. zaterdag een simpele overwinning op NITA uit Nieuwer Ter Aa, dat met 

een 7-1 nederlaag huiswaarts keerde. 

Nita kent een moeilijk seizoen en is 
met 9 punten terug te vinden op een 
directe degradatieplek. FC De Bilt 
begon met een valse start. Al binnen 
5 minuten pakte NITA brutaal de 
leiding. Een mooi aangesneden cor-
ner werd van dichtbij achter Jaime 
gekopt. NITA sloot de poorten en 
trok zich steeds meer terug voor het 
eigen doel. Buiten wat speldenprik-
jes maakte De Bilt het vooral zich-
zelf moeilijk. De zijkanten bleven 
onbenut en de meeste loopacties en 
passes gingen de trechter van NITA 
in. Zo konden de bezoekers in het 
eerste deel van de eerste helft mak-
kelijk op de been blijven. 

Gelijk
In de loop van de eerste helft werd 
NITA steeds meer naar achteren ge-
drukt. Dit resulteerde in een gelijk-
maker. Een corner van Jelle werd 
binnengekopt door Steven. Het luk-
te de Bilt niet meer om voor de rust 
een doelpunt te maken waardoor 

beide ploegen bij een stand van 1-1 
de kleedkamers in gingen. 
Na de rust vloog De Bilt uit de start-
blokken. Het werd daarbij al snel 
een handje geholpen door de keeper 
van NITA. Hij schatte een diepe bal 
totaal verkeerd in en dook onder de 
bal door. Hierna was het voor Tom 
een koud kunstje om de bal in het 
lege doel te schuiven. Hierna werd 
het een ware schiettent. Binnen 10 
minuten was het al 4-1. Als eerste 
was het Sander die een voorzet 
van dichtbij binnen tikte en daarna 
was het Bart die vanuit een mooie 
combinatie met Tom de keeper liet 
spartelen. 

Snelle Jelle
Wat hierna gebeurde was een uniek 
moment op sportpark Weltevreden. 
Jelle Vliek maakte na 1,5 jaar zijn 
eerste competitiedoelpunt. Jelle 
werd aangespeeld in het zestienme-
tergebied en met een snel schot pro-
beerde hij de keeper te verassen. De 

keeper kon het schot blokkeren; de 
bal schoot echter omhoog waarna 
Jelle boven alles en iedereen uit-
sprong om de bal knap binnen te 
koppen. Na de 5-1 was het feestje 
nog niet afgelopen op sportpark 
Weltevreden. NITA vond het alle-
maal wel best en gaf de gastheren 
ruim baan om er op los te combi-
neren. 

Wissel
De 6-1 kwam van de voet van San-
der. Direct na het doelpunt werd hij 
gewisseld voor Tim Elders. Tim 
is lange tijd geblesseerd geweest, 
maar gelukkig weer op de weg te-
rug. Hij vierde zijn invalbeurt al 
snel met zijn eerste competitiegoal. 
Een voorzet van Kevin kon hij ge-
makkelijk binnentikken (eindstand 
7-1). Volgende week gaat FC De 
Bilt op bezoek bij AMVJ. Tegen de 
ploeg uit Amstelveen leed De Bilt 
op 1 oktober haar laatste competi-
tienederlaag. 

Irene MB1 vijfde van Nederland
De 8 sterkste teams van Nederland (categorie 15-16 jr.) waren zaterdag 18 maart naar 

Doetinchem afgereisd om uit te maken wie er volleybalkampioen van Nederland zou worden. 
De loting was Irene niet echt gunstig gezind: Irene was in de poule ingedeeld met grootmachten 

VC Sneek en Sliedrecht Sport, het vierde team in de poule was Halley uit de Achterhoek. 

Zwakke tegenstanders kom je in 
deze fase van de competitie na-
tuurlijk niet meer tegen. Het toer-
nooi begon dan ook moeizaam 
voor Irene, al snel stonden de Bilt-
hovense meiden flink achter tegen 

Sliedrecht Sport. Door de spanning 
maakte Irene duidelijk meer fouten 
dan normaal. Vooral serverend wer-
den er veel missers geproduceerd. 
Via 12-6 werd het zelfs 21-19 ach-
ter. Vanaf dat moment nam Irene 

het heft in handen, dat alsnog leidde 
tot een 25-23 winst. De tweede set 
ging ruim naar Sliedrecht en ein-
digde deze wedstrijd in 1-1. 

Sneek
In de tweede wedstrijd stond titel-
verdediger VC Sneek op het pro-
gramma. Inmiddels hadden de Ire-
ne meiden alle schroom van zich 
af gegooid en er ontspon zich een 
spannende strijd. Irene had zelfs 
enkele setpoints. Sneek trok echter 
aan het langste eind en won de set. 
Sneek won de wederom spannende 
tweede set. Irene moest in de laat-
ste wedstrijd van deze poule van 
Halley winnen om een plaats in de 
halve finale te veroveren. 

Vijfde
Nadat de Irene meiden de eerste 
set knap wonnen was de tweede 
set allesbepalend voor plaatsing 
in de halve finale. Helaas verloor 

TZ D1 kampioen

Afgelopen zaterdag is de D1 van Tweemaal Zes kampioen geworden. 
Na een spannende competitie zijn ze op de eerste plaats geëindigd door 
te winnen met 11-7. Het kampioenschap werd vervolgens gevierd met 
een lekkere taart van Bakker Bos. (Hester Ploeg)

Wielerronde zoekt 
vrijwilligers

De organisatie van de jaarlijkse wielerronde Maartensdijkse Acht is 
op zoek naar een aantal vrijwilligers die wil helpen op zaterdag 20 
mei. Tijdens de wielerronde in Maartensdijk zijn tussen 16.00 en 
20.30 uur mensen nodig, die op de hoeken van het parkoers toezicht 
houden op een veilig verloop van de wielerwedstrijden. Ook worden 
er mensen gezocht die tussen 14.00 en 16.00 uur willen helpen bij 
de opbouw van het parkoers, zoals het plaatsen van dranghekken. 
Tot slot is er aantal mensen nodig die tussen 20.30 en 21.30 uur 
willen helpen bij het ophalen van de dranghekken. Wie wil helpen 
op zaterdag 20 mei in één van de genoemde periodes kan contact 
opnemen met Maarten van Dijk, tel. (0346) 21 22 67 of e-mail naar 
maartensdijkse8@gmail.com. 

Wielerronde Maartensdijk kan niet zonder vrijwilligers.

‘Doelman Stijn Orsel was weer aardig op dreef’ zo vond ook verdediger 
Chester Kemp. (foto Nanne de Vries)

Irene MB1 focust zich weer op de competitie. (foto Ron Beenen)

Irene die tweede set alsnog en be-
haalde daardoor de vijfde plaats. 
Desondanks was Irene coach Erna 
Everaert niet ontevreden: ‘Meer 
dan 80 clubs deden mee aan dit 
kampioenschap. Een vijfde plaats 
is voor ons dan ook een knappe 

prestatie. Helaas slaagden we er 
niet in om boven ons zelf uit te 
stijgen. We moeten ons nu weer 
focussen op de competitie, want 
daar zijn nog mooie prijzen te 
winnen’.  

(Michel Everaert)



Dorpsraad wil ruiterpad
Dorpsraad Groenekan wil zich samen met de Koninklijke Nederlandsche 
Hippische Sportbond, Stichting Het Utrechts Landschap, Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden, Gemeente De Bilt en stalhouders en gebruikers 
hard maken voor een goed begaanbaar ruiterpad langs de Hooge Kampse 
Plas. Het pad tussen de Voordorpsedijk en de Groenekanseweg wordt 
veel gebruikt door recreanten, fietsers, wandelaars en ruiters. Naast het 
fietspad is inmiddels een soort ruiterspoor ontstaan. Momenteel wordt 
bekeken of dit spoor in de berm 
een ruiterpad kan worden. Er 
hoeft dan nooit meer gebruik ge-
maakt te worden van het fietspad. 
Ergernissen tussen ruiters, fietsers 
en wandelaars behoren dan tot 
het verleden. Utrechts Landschap 
heeft aangeboden te kijken of het 
spoor, wat nu naast het fietspad 
ligt, kwalitatief verbeterd kan 
worden. Vanuit de gedachte dat 
vele kleine beetjes helpen wor-
den belanghebbenden gevraagd 
een financiële bijdrage te leveren.  
Meer hierover tijdens de bijeen-
komst van de dorpsraad Groene-
kan op 27 maart om 20.00 uur in 
de Groene Daan en op
www.dorpsraadgroenekan.nl
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Koerdische Onderwijsdelegatie 
bezoekt de Werkplaats

Dinsdag 7 maart bracht een Koerdische onderwijsdelegatie een werkbezoek aan de Werkplaats. 
De minister van Onderwijs Semira Heceli en haar twee onderwijscollega’s Yisra Derwiz en 

Rubar Mihemed waren tien dagen in Nederland om enkele onderwijsinstellingen te bezoeken.

Het drietal wilde zich laten inspi-
reren door scholen die aandacht 
hebben voor gelijkwaardigheid en 
democratisering. Tevens willen zij 
aandacht vragen voor de situatie in 
Noord-Syrië. Jodi Liefhebber van 
Stichting Altruïsm heeft deze men-
sen uitgenodigd en nam hen mee 
naar Bilthoven. 

Werkplaats
Jeroen Croes heette de delegatie, 
die werd bijgestaan door enkele 
Koerdische Nederlanders die tolk-
ten en door journalisten van de 
Koerdische televisiezender Rohani, 

hartelijk welkom op de Werkplaats. 
In de bibliotheek, die voor deze 
gelegenheid tijdelijk was omgeto-
verd tot televisiestudio, vertelden 
Jeroen Croes en Jos Heuer over de 
kernwaarden van het onderwijs op 
de Werkplaats en over Kees Boeke 
en de ontstaansgeschiedenis van de 
school. 

Contact
Yara, Sophine, Felicia en Sofie uit 
vwo 5 en vwo 6 verzorgden een 
rondleiding in de verschillende 
teams waar zij uitleg gaven over de 
manier van werken in de domeinen. 

Het was een aangename ervaring te 
ontdekken dat er in Rojava wordt 
gedacht en gewerkt op de manier 
die ook De Werkplaats nastreeft. 
Yara uit vwo 5 gaat zich de komen-
de tijd voor haar profielwerkstuk 
verdiepen in de ontwikkelingen 
in Rojava. Zij is van plan te gaan 
skypen met de leerlingen daar. Het 
ziet ernaar uit dat deze ontmoeting 
het startpunt is voor een langdurig 
contact zoals de Werkplaats dat na-
streeft in haar school-en-samenle-
vingsvisie.

(Marian Kleverkamp)

In gesprek met de werkers

Ontvangst door rector Jeroen Croes

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
22-03
Do.

23-03
Vr.

24-03

In verband met onze 
vakantiesluiting geen

“Wat schaft de pot?” menu

Woe.
29-03
Do.

30-03
Vr.

31-03

Ossenhaaspuntjes op
Oosterse wijze

of
Schotse zalm-pie

uit de oven
of

Romige pasta met
gebakken camembert

€ 10,-

Zoeken naar sporen
Zondagochtend 19 maart organi-
seerde IVN De Bilt een wandeling 
in de Leyen met als thema ‘dieren-
sporen’. Vier kinderen en zes vol-
wassenen hadden zich voor deze 
interessante wandeling aangemeld. 
Er werd met veel enthousiasme 
gezocht naar sporen om meer te 
ontdekken over de levenswijze van 
de dieren in dit Bilthovense bos. 
Braakballen van de uil en van de 
havik werden uit elkaar gehaald om 

te zien wat ze opgepeuzeld hadden; 
muizen- en vogelbotjes en -haren. 
De wissel van de das werd gevolgd 
om te zien waar hun territorium 
was (kleine poep- en piesgaatjes) 
en de slaapplaatsen van de ree wer-
den bestudeerd. 
Ook de vos had zijn gebied afgeba-
kend met zijn geur. Er werden veel 
veren gevonden naast vier ringen 
van postduiven, die door de valk 
zijn verschalkt. 

Mierenhoop
Door het kappen van bomen mid-
den in het bos ontstaat er een stuk 
licht waar de mieren hun hopen 
kunnen bouwen, welke weer een 
schuilplaats is voor andere dieren. 
Op de terugweg werd nog een wes-
pennest gezien; opengebroken door 
een das. Er waren prachtige raden 
zichtbaar; iets wat niet snel moge-
lijk is. 

(Wim Westland)

Jong en oud geniet van een prachtige en leerzame wandeling.

PWS-prijs Rijksmuseum
Anne-Kris Koomen, Laura de Vlak en Bart van Beerschoten uit vwo-6 
van de Werkplaats hebben het Rijksmuseum Junior Fellowship 2017 ge-
wonnen. Zij hebben een profielwerkstuk geschreven, dat bestaat uit een 
verslag van hun literair en historisch onderzoek én zij hebben een histo-
rische roman geschreven en uitgegeven: De Opdracht. Vrijdag 17 maart 
vond de bekendmaking van de winnaars van de waardevolle prijs plaats in 
het Rijksmuseum in Amsterdam. Alle makers van de negen genomineerde 
profielwerkstukken hebben vijf dagen workshops gevolgd in het museum. 
Tijdens de afsluitende middag toonden zij de films die zij onder leiding 
van de NTR hebben gemaakt en verzorgden zij rondleidingen, die zij zelf 
hebben samengesteld over de achttiende, negentiende en twintigste eeuw 
door het museum. 

Van Liempt
Ad van Liempt (juryvoorzitter en voormalig chef Geschiedenis van de 
NTR) prees de hoge kwaliteit van het bronnenonderzoek dat het drietal 
verrichtte. ‘Goed bronnenonderzoek is enorm belangrijk en dit hebben zij 
voortreffelijk gedaan.’ Jurylid Lotte Jensen (universitair hoofddocent his-
torische Letterkunde Nijmegen) was onder de indruk van de historische 
roman. ‘De Opdracht is zeer goed van stijl, is grappig geschreven en is 
interessant vanwege de vrij onbekende aanslag die op beeldende wijze aan 
het papier is toevertrouwd.’  (Marian Kleverkamp)

Anne-Kris, Laura en Bart namen stralend de bloemen, de studiebeurs 
van 1500 euro en het levenslange vriendenlidmaatschap van het 
Rijksmuseum in ontvangst.
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