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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Begeleid itnessen 
na kanker!

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

De commissie onderzocht de ge-

loofsbrieven van 23 leden en con-

stateerde dat die in orde waren. 

Vanwege de hertelling konden de 

4 gekozenen van de VVD nog niet 

worden benoemd. Johan Steke-

lenburg van de SP werd benoemd 

omdat Charlotte Offenberg de be-

noeming vanwege verhuizing naar 

Amsterdam niet heeft aangenomen. 

Op 26 maart werden de stemmen 

van de twee stembureaus in een 

openbare bijeenkomst herteld. Bij 

die telling bleek in beide bureaus 

1 stem meer te zijn uitgebracht. 

Die kwam echter niet bij de heer 

De Jong Schouwenburg terecht. In 

de einduitslag komt daardoor geen 

verandering. 

Onderscheidingen

Raadsleden die niet terugkeren 

zijn: Anne Doedens, Henric de 

Jong Schouwenburg, Hans Los en 

Natasja Steen (VVD), Marcus van 

der Mast, Anne Brommersma, Jaap 

Nieuwenhuize en Tanja van Ditz-

huijzen (Groenlinks&PvdA), Ellen 

Thier, Rens Kersten en Ruud Wou-

tersen (D66), Hans Brilleman (Bilts 

Belang), Henk van den Broek en 

Gitta van Eick (CDA) en Etiënne 

van Buren en Maaico Maarsen 

(SP). Rens Kersten en Henk van 

den Broek werden benoemd tot lid 

in de Orde van Oranje Nassau. Voor 

de vele maatschappelijke functies 

die hij heeft bekleed ontvangt Rens 

Kersten tevens de Erepenning van 

de gemeente De Bilt. De dames Van 

Eick, Brommersma en Thier, en de 

heren Nieuwenhuize, Van Buren, 

Woutersen en Brilleman ontvangen 

als waardering voor hun inzet de 

Chapeaupenning van de gemeente 

De Bilt. 

Prins Heinrich muts

Burgemeester Gerritsen constateert 

dat bij de grote dossiers de meer-

derheden vaak groter waren dan 

de optelsom van de fracties van de 

coalitiepartijen. Hij dankt de raad 

voor de goede samenwerking die 

hij als voorzitter heeft ondervon-

den. Rens Kersten noemt hij een 

ervaren en betrokken raadslid. ‘Het 

mooiste van jouw raadslidmaat-

schap vond ik de manier waarop ik 

je regelmatig in het dorp zag met 

je karakteristieke prins Heinrich 

muts. Met een pijp in de mond en 

de iets aan de hand zag ik je dan in 
gesprek met inwoners overal in de 

gemeente. Je was dertig jaar lang 

een echt straatslid.’ Henk van den 

Broek noemt de burgemeester het 

goedlachse raadslid van het CDA. 

Gerritsen gaat ook in op zijn maat-

schappelijk activiteiten, met name 

de herinrichting van het Noorder-

park. 

Cavia

‘Niemand heeft jou kunnen betrap-

pen op een kwade agenda’, zegt de 

burgemeester over Anne Doedens. 

Hij noemt hem een politieke terriër, 

een hartstochtelijk politicus met 

liefde voor het lokale bestuur. Ruud 

Woutersen noemt hij bestuurlijk, 

wars van gedoe en zeer bewust van 

de taak waar de raad voor staat. Van 

Etiënne van Buren vond de burge-

meester dat hij en Maaico Maarsen 

heel bestuurlijk optraden zonder de 

rode gloed te verliezen. Gerritsen 

herinnert zich dat Gitta van Eick 

een keer afwezig was vanwege de 

ziekte van een huisgenoot, een ca-

via. ‘Het zegt iets over je karakter, 

de zorg die je niet alleen hebt voor 

je medemens.’  In Hans Brilleman 

ontdekte de burgemeester al gauw 

een hart voor De Bilt. ‘Jij hield ons 

vaak een spiegel voor.’ Gerritsen 

genoot van de momenten met Jaap 

Nieuwenhuize. ‘Als jij sprak, dan 

sprak je met gezag. Je wist waar het 

over ging.’ Over Ellen Thier: ‘Elke 

raad heeft een Ellen Thier nodig. 

Als we een raadslid van buiten de 

raad zouden kennen, dan stonden 

gemeenten hier te dringen om jou 

op te halen.’ Anne Brommersma, 

constateerde Gerritsen, hield niet 

van politieke spelletjes. Zij stelde 

zich open op. ‘Wat jij zei deed er 

toe.’ Tanja van Ditzhuijzen, Marcus 

van der Mast en Maaico Maarsen 

waren na een eerder afscheid op-

nieuw raadslid geworden en wer-

den nu voor een tweede keer uitge-

zwaaid. Gerritsen dankt ook de tien 

commissieleden. 

Slotwoorden

De vertrekkende raadsleden krij-

gen daarna nog de gelegenheid 

het woord te voeren. Rens Kersten 

haalt herinneringen op uit zijn lange 

periode als raadslid. Anne Doedens 

heeft traditiegetrouw een gedicht. 

Voor alle fractievoorzitters heeft hij 

een spiegel om af en toe eens goed 

naar zichzelf te kijken. Hij geeft ze 

ook een cent met de boodschap op 

de centen te letten. Henk van den 

Broek heeft in zijn afscheidswoor-

den weer veel humor verwerkt. 

‘Cees Beringen vroeg mij af en toe 

het woord te doen met de toevoe-

ging, van jou pikken ze meer dan 

van mij.’ Hans Brilleman heeft het 

raadswerk met veel plezier gedaan 

en wil nog wel doorgaan als com-

missielid. Etiënne van Buren: ‘Acht 

jaar geleden had de SP een goede 

verkiezingsleus. Een beter De Bilt. 

We wonnen toen twee zetels en ik 

heb overwogen onze partijnaam te 

wijzigen. Hadden we dat maar ge-

daan. Ik kwam naïef, enthousiast en 

met veel idealen in de raad. De eer-

ste vier jaar hebben mijn naïviteit 

wat weggenomen, de tweede vier 

jaar mijn enthousiasme en ik wilde 

graag mijn idealen houden.’

Oudemannengemopper

Maaico Maarsen heeft in de raad 

veel moeten luisteren naar oude-

mannengemopper. ‘Maar gelukkig 

ging na aloop de bar open.’ Hij 
hoopt dat de nieuwe lichting wat 

minder oude koeien uit de sloot 

gaat halen en sneller tot besluit-

vorming komt. Anne Brommersma 

heeft lovende woorden voor de 

voorzitter. Zij dankt ook de grifie 
die het papierloos werken voor el-

kaar heeft gekregen. ‘Ze waren er 

altijd en heel productief. Bovenal, 

altijd vriendelijk. Ook is er dank 

voor het college, de ambtenaren en 

de bodes.’ Anne Brommersma doet 

een oproep aan de elf raadsleden 

die overblijven. ‘Vier jaar geleden 

wilden we beginnen met een andere 

vergaderstijl, maar het is een stille 

dood gestorven. Vooral door de 

mastodonten die ervoor zorgen dat 

er in de cultuur niet zo veel veran-

dert.’ De vertrekkende raadsleden 

werden nog toegesproken door de 

fractievoorzitters Poot, IJssennag-

ger, De Boer, Jansen en Van Hulst.

Werkzaamheden aan overweg 

Om de veiligheid van de overweg voor langzaam verkeer te vergroten, 

wordt deze week een andere kleurstelling en bestrating aangebracht. 

Hiervoor wordt donderdag 3 april de overweg tussen 9.00 uur en 17.00 

uur volledig afgesloten. De omleidingsroutes voor (brom-)ietsers lo-

pen dan via de Klaphekweg en Leijenseweg. Voetgangers kunnen gedu-

rende de afsluiting gebruikmaken van de voetgangerstunnel direct naast 

het station. Speciaal voor de mindervalide passanten wordt er op 3 april 

om de +/- 15 min. een busje ingezet van Huize het Oosten, Busstation, 

Vinkenplein en visa versa. 

Raad voor het laatst 
in oude samenstelling bijeen

door Guus Geebel

Een commissie uit de gemeenteraad besloot dinsdag 25 maart op basis van de

opgemaakte processen-verbaal de gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig te verklaren.

De raad ging akkoord met het advies van de commissie om het verzoek van de heer 

De Jong Schouwenburg om hertelling te honoreren voor de twee stembureaus

waar verschillen waren. Dat waren de bureaus in De Groene Daan en Jagtlust.

Op 26 maart werden de stembureaus De Groene Daan en Jagtlust herteld. 

Dit leidde niet tot verandering.

V.l.n.r. Rens Kersten, Hans Brilleman, Gitta van Eick, Ruud Woutersen, 

Anne Brommersma, Ellen Thier, Maaico Maarsen, Anne Doedens, Tanja 

van Ditzhuijzen, Etiënne van Buren, Jaap Nieuwenhuize en Henk van den 

Broek. Knielend Marcus van der Mast. 

> OPEN DAG
5 april 2014  /  10:00-13:00
Dennenlaan 59-61
Hollandsche Rading 

PSZ - SCHOOL - BSO

Maak kennis 

met ons team, 

onderwijssysteem 

en onze visie 

en missie.
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

6/4 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

6/4 • 9.3u - Ds. R.W. de Koeijer
6/4 • 18.30u - Ds. J. Belder

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

6/4 • 10.30u - Mw. M. Visch-de Bruin

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

6/4 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

6/4 • 10.30u -
Woord- en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

6/4 • 10.15 en 17.00u - Ds. P. Schelling 

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

6/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
6/4 • 19.00u - Ds. A.C. Kortleve

Pr. Gem. Immanuelkerk

6/4 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs

Pr. Gem. Opstandingskerk

6/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

6/4 • 10.30u -
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

6/4 • 10.00u - Dhr. Adri van der Masat

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

6/4 • 19.00u - Ds. P. Pannekoek

Herv. gemeente Groenekan 

6/4 • 10.00u - Proponent  G.A. van Ginkel 
6/4 • 18.30u - Ds. J.P.J. Voets

Herst. Herv. Kerk

6/4 • 10.30u - Kand. W.M. Mulder
6/4 • 18.00u - Ds. Groeneberg

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

6/4 • 11.00u - Ds. R. Alkema
6/4 • 19.00u - Vesperdienst

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

6/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
6/4 • 18.30u - Ds. W.H.Th. Moehn

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

6/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

6/4 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

5/4 • 19.00u -
Woord- en Communieviering

6/4 • 10.30u -
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

6/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

6/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
6/4 • 18.30u - Ds. D. van de Streek
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Cursus Omgaan met tablet

In de cursus Omgaan met uw 
tablet leert u in vier dagdelen uw 
Android tablet optimaal te gebrui-
ken. De belangrijkste instellin-
gen, toepassingen en applicaties 
komen aan bod. Behandeld wor-
den onder meer wifi en internet, 
email, app’s. De cursus wordt 
gegeven in samenwerking met 
Seniorweb. Bij de cursus hoort 
een uitgebreid cursusboek waarin 
u het geleerde altijd nog eens 
kunt nalezen. Meer informatie 
over de cursus kunt u verkrijgen 
via activiteiten@ideacultuur.nl 
of 030 2299003 (mw. C. Heer-
schop). Plaats en data: Biblio-
theek Idea Bilthoven, Het Licht-
ruim, Planetenplein 2 donderdag 
27 maart, 3,10 en 17 april van 
10.00 - 12.00 uur. 

Bewerk foto’s met Picasa

In de cursus bewerk foto’s 
met Picasa leert u in vier 
bijeenkomsten werken met het 
gratis fotobewerkingsprogramma 
Picasa. Zo leert u o.a. albums 
maken, foto’s bewerken en 
opslaan en krijgt u leuke en 
handige tips. De cursus wordt 
gegeven in samenwerking met 
SeniorWeb. Tijdens de lessen 
is er volop gelegenheid tot het 
stellen van vragen en zelf te 
oefenen. Bij de cursus ontvangt 
u uitgebreid cursusboek waarin 
u alles nog eens kunt naslaan. 
De cursus wordt gegeven in 
Bibliotheek Idea Bilthoven, Het 
Lichtruim, Planetenplein 2 op  
3, 10, 17 april, 8 mei steeds 
van 14.00 tot 16.00 uur. Meer 
informatie via activiteiten@

ideacultuur.nl of 030 2299003 
(mw. Heerschop) 

Cursus Word

Volg nu in uw eigen tempo een 
cursus Word in bibliotheek Idea 
Bilthoven. Met ingang van 1 
april kunt u hiervoor elke dins-
dagmiddag terecht. U werkt 
zelfstandig met een computer-
programma onder deskundige 
begeleiding van medewerkers 
van Seniorweb. U werkt in uw 
eigen tempo en in gemiddeld 7 
bijeenkomsten heeft u de gehele 
stof doorgewerkt. Vanaf 1 april 
elke dinsdagmiddag in Biblio-
theek Idea Bilthoven, Planeten-
plein 2 van 14.00 tot 16.00 uur. 
Meer informatie over deze cursus 
kunt u krijgen via activiteiten@
ideacultuur.nl of 030 2299003 
(Mw. Heerschop) 

Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 4 april a.s. wordt er in 
de recreatieruimte van Dijckstate 
een ontmoetingsdienst gehouden 
met Jan Grootendorst als voor-
ganger. De dienst wordt begeleid 
door Mw. van Noort op piano 
en de ontmoeting met God en 
met elkaar staat centraal. Na 
afloop is er nog gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken. De 
dienst begint om 19.30 uur. 

Wilt u deze dienst bijwonen en 
wilt u opgehaald of thuisgebracht 
worden, neemt u dan contact op 
met Jan Grootendorst, telefo-
nisch te bereiken onder nr. 0346 
212904.

Klaverjassen

Vrijdagavond 4 april kunt u weer 
klaverjassen bij FC de Bilt. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Laan van Weltevreden 
in de Bilt bent u van harte wel-
kom. Vanaf 19.00 uur is de kan-
tine geopend en het klaverjassen 

begint om 20.00. Inschrijfgeld 
bedraagt € 3,-. Loten voor de 
loterij zijn € 0,50 per stuk.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 4 
april 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.

Kidsfair

Basisschool De Regenboog orga-
niseert op zaterdag 5 april van 
11.00-14.00 uur een Kidsfair 
voor (2e hands-)kinderkleding & 
speelgoed op het schoolplein De 
opbrengst hiervan komt geheel 
ten goede aan Abong Mbang, het 
vaste goede doel van de school. 

Avondlicht

Het Valborgkoor zingt zondag 6 
april om 15.00 u in Onze Lieve 
Vrouwekerk in Bilthoven een 
romantisch liedprogramma onder 
het motto ‘Avondlicht’. Centraal 
in dit programma staan 3 liederen 
van Gustav Mahler op teksten uit 
‘Des Knaben Wunderhorn’ en 
van Friedrich Rückert bewerkt 
voor 8- en 16 stemmig koor door 
Clytus Gottwald. Rondom het 
centrale deel klinken korte lie-
deren van veelal bekende com-
ponisten. Kaarten aan de kerk, 
Gregoriuslaan 8, Bilthoven. Voor 
meer informatie zie www val-
borgkoor.nl/concertagenda.

Parkinson Café in Bilthoven

Mensen met Parkinson, hun man-
telzorgers/familieleden en andere 
belangstellenden zijn maandag 
7 april a.s. van harte welkom in 
de Koperzaal van Zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Het Parkinson 
Café is van 14.30 tot 16.00 uur 

en heeft een informatief karakter. 
Waarnemend wethouder Zorg 
en Welzijn Kamminga van de 
gemeente De Bilt verzorgt een 
inleiding tijdens het Parkinson 
Café over het onderwerp ‘Wat 
houdt de nieuwe WMO in? Wat 
zijn de consequenties daarvan 
voor het gemeentelijk beleid? 
Wat kunnen die betekenen voor 
bijvoorbeeld parkinsonpatiënten 
en hun mantelzorgers?’ Daarbij 
is voldoende ruimte voor vragen 
en discussie. 
De zaal is vanaf 14.00 uur open. 
De toegang is gratis, maar een 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Meer info bij Ankie van Dam, 
tel. 0346 211814 of per e-mail: 
b.van.dam@hetnet.nl.

Omgaan met dementerenden

Het Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt organiseert i.s.m. buro Qua-
zijn een cursus van drie bijeen-
komsten voor mantelzorgers over 
het omgaan met dementerenden. 
De cursus wil inzicht bieden in de 
belevingswereld van de demente-
rende en in de veranderingen die 
dit in de relatie teweeg brengt. Er 
worden ook, mede aan de hand 
van de eigen specifieke vragen, 
praktische aanwijzingen voor de 
alledaagse dingen aangereikt. 

Vanaf maandag 14 van 14.00 tot 
16.00 uur bij Mens De Bilt loca-
tie De Duiventil, Jasmijnstraat 6, 
De Bilt. Aanmelden vóór 7 april, 
tel. 030 2203490 of w.hak@swo-
debilt.nl.

Bach Cantates 

in De Woudkapel

Op dinsdag 8 april verzorgt musi-
coloog en organist Jan Siemons 
een avond rond Bach Cantates in 
De Woudkapel. De avond begint 
om 20.00 uur met een bespre-
king van een aantal cantates aan 
de hand van luistervoorbeelden. 
Na een korte pauze is er live 
muziek. De Woudkapel bevindt 
zich aan de Beethovenlaan 21 te 
Bilthoven.

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 6 april haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

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

Gevestigd te Maartensdijk

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl
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Jan Bulk groeide op in De Bilt. Als 

zevenjarige begon hij met orgel-

les. Zijn vader was ook muzikaal 

en speelde viool. Zoals vele kerk-

musici was zijn eerste orgel het 

traditionele harmonium dat in de 

huiskamer stond. De benodigde 

lucht werd zoals gebruikelijk met 

pedalen geproduceerd. Later werd 

het harmonium in huize Bulk in-

grijpend verbouwd. Er kwam on-

der andere een voetklavier bij. Dat 

bracht wel met zich mee dat het niet 

meer mogelijk was om de pedalen 

te bedienen die voor de lucht zorg-

den. De oplossing werd uiteindelijk 

gevonden in een stofzuigermotor. 

Die maakt echter aardig wat lawaai. 

Heel ingenieus werd deze motor 

onder de vloer van de kamer aange-

bracht. Op een ontroerende zwart/

wit foto zien we de jonge Jan aan 

het orgel spelen met naast zich zijn 

vader op viool. Vanuit een gat in de 

vloer verschijnt een stofzuigerslang 

die verdwijnt in het harmonium. 

‘Je hoorde die motor nog wel een 

beetje’, vertelt Bulk, ‘maar het was 

niet echt storend.’ Waarom koos hij 

ooit voor het orgel en niet voor een 

ander instrument? Jan Bulk: ‘Dat 

kwam toch echt door dat harmoni-

um wat bij ons thuis stond. Ik hield 

erg van muziek. Die combinatie 

leidde toch tot de keuze voor orgel.

Alle orgels bespeeld

Later kreeg Jan Bulk les van Wim 

van der Hoeven op het orgel van de 

Jacobikerk in Utrecht. Van z’n zak-

geld kocht hij dan steeds een uur 

extra om na de les verder te kun-

nen oefenen. Vanaf z’n zestiende 

ging hij spelen bij de diensten van 

de Nederlandse Protestanten Bond 

in De Bilt. Via de Opstandingskerk 

kwam hij uiteindelijk terecht in de 

Dorpskerk waar hij nu al 50 jaar op 

zondag de begeleiding van de ge-

zangen verzorgt. Als invaller heeft 

hij echter alle orgels die er maar in 

De Bilt en Bilthoven te vinden zijn 

wel bespeeld. Eén keer per maand 

is hij daarnaast ook als organist te 

vinden in een kerk in Bussum. Tij-

dens de zomermaanden is hij ech-

ter ook te horen als organist van de 

Nederlandse Vakantiekerk in het 

Berner Oberland in Zwitserland. 

Hij verzorgde, samen met doch-

ter Janine op de dwarsluit, enkele 
lokale koren en alpenhoornblazers 

ook enkele muzikale avonden in 

Meieringen en in de Schlosskirche 

in Interlaken.

Positieve reacties

Voelt hij zich als organist gewaar-

deerd in de Dorpskerk? ’Ik krijg 

vaak positieve reacties vanuit de 

gemeente’, vertelt de Biltse orga-

nist. Hij denkt ook dat het orgel 

altijd wel zal blijven als begelei-

ding van de samenzang. ‘Alleen 

de jeugd is er niet meer zo heel 

enthousiast over. Ze zijn toch een 

beetje ‘uitgeluisterd’ op het kerkor-

gel’, constateert hij met enige spijt. 

Er wordt op dit gebied ook naar 

nieuwe wegen gezocht. Er ontstaan 

moderne geestelijke liederen die 

ook de jeugd aanspreken. Het hoort 

bij de vernieuwingen van deze tijd 

die langzaam kerken binnen ko-

men. Jan Bulk noemt in dit opzicht 

de Dorpskerk wel redelijk traditio-

neel. 

Improviseren

Hij vindt het ijn om te improvi-
seren op bepaalde melodieën. Die 

gelegenheid is er soms op bepaalde 

momenten in de eredienst. Ook 

voor de dienst speelt hij tijdens de 

binnenkomst van de kerkgangers, 

dwars tegen het geroezemoes in 

wat dan onvermijdelijk is. Jan Bulk 

kan het soms niet laten, zo vertelt 

hij, om dan eens link crescendo in 
te zetten en opeens zijn orgel stil te 

laten vallen. Het effect is dat onder-

tussen het gepraat in de kerk ook 

veel luider is geworden als tegen-

wicht op de stevige orgelklanken. 

Het geluid van de binnenkomende 

kerkgangers gaat dan ook meteen 

weer omlaag. Dit effect vervult 

hem met een zeker genoegen geeft 

hij toe.

Jubileumconcert

Jan Bulk (nu 76) hoopt nog vele 

jaren verbonden te blijven als or-

ganist aan de Dorpskerk. ‘Als mijn 

gezondheid het toe laat’, voegt hij 

er aan toe Hij beleeft nog steeds 

heel veel plezier aan zijn taak als 

kerkorganist. Het jubileumconcert 

op 5 april markeert een belangrijke 

punt in zijn muzikale loopbaan. 

Het is zijn opzet om de vele moge-

lijkheden van het veelzijdige Loh-

manorgel uit 1845 te laten horen. 

Dat gebeurt door een variatie aan 

korte stukken orgelmuziek, dwars 

door de tijd heen. Muziek van on-

der meer de componisten Spiess, 

Attwood, Smetana en Wendt. Het 

concert begint om 20.00 uur. Om 

19.00 uur is er al kofie en thee in 
De Voorhof. Na aloop kan men 
met een drankje er bij de jubilaris 

ontmoeten en hem feliciteren. Het 

concert is ook te volgen via het TV-

kanaal van RTV De Bilt en via de 

internetsite www.dorpskerkdebilt.

nl. Klik daar op ‘Kijk en Luister’. 

Daar kan het kan bovendien ook 

worden gedownload.

Een leven gewijd aan het kerkorgel
door Martijn Nekkers

Op 5 april geeft de Biltse kerkorganist Jan Bulk om 20.00 uur in de Dorpskerk

aan de Dorpsstraat in De Bilt een jubileumconcert. Daarmee gedenkt hij dat hij 60 jaar 

kerkorganist is waarvan 50 jaar in deze plaats. Een terugblik op een leven vol orgelmuziek.

Jan Bulk achter het Lohmanorgel in de Dorpskerk.

Gevraagd werd welke eerste coalitie 

de voorkeur heeft, welke tweede 

of welke derde en waarom. De 

vertegenwoordigers kregen ook de 

vraag welke coalitie ze niet haalbaar 

achten. Ook werd gevraagd of de 

partij een wethouderskandidaat 

op het oog heeft. ‘We hebben 

elke fractie gevraagd wat de 

speerpunten zijn die de komende 

periode aan de orde moeten komen. 

Daar waren veel overeenkomsten, 

maar ook verschillen. Het heeft 

ons een beeld gegeven en nu gaan 

we over op een volgende stap.’ 

Tijdens de gesprekken kwam naar 

voren dat partijen meer debat in de 

raad willen en dat ze de positie van 

de oppositie meer inhoud willen 

geven. Het streven is geen winnaars 

of verliezers te krijgen.’

De D66-fractie wil op 31 maart 

naar aanleiding van het verslag 

kunnen vaststellen of er een brief 

kan uitgaan met voorstellen over 

het vervolg. Het doel is een werk-

zame coalitie te vormen op basis 

van vertrouwen en programmati-

sche overeenkomsten. 

‘We gaan met de transities een 

moeilijke periode in. Het wordt 

misschien de zwaarste periode van 

de laatste twintig jaar. Dat vraagt 

om een raad die elkaar kan vin-

den. dus willen we proberen alle 

geluiden boven tafel te krijgen. We 

komen dus met een brief met voor-

stellen waarover we op 2 april met 

een aantal fracties verder willen 

praten’, aldus Frans Poot.

Procedure formatiebesprekingen
door Guus Geebel

De fractie van D66 heeft op 20 maart besloten het voortouw te nemen in de onderhandelingen 

voor een nieuw college. Frans Poot gaf in de eerste vergadering van de nieuwe raad aan hoe het 

proces procedureel gaat verlopen. Fans Poot en Dolf Smolenaers hebben met ondersteuning 

van grifier Guda Kager van 24 tot en met 27 maart volgens een vast stramien in verkennende 
gesprekken vragen gesteld aan twee vertegenwoordigers van iedere fractie. 

Frans Poot geeft de procedure aan waarmee D66 het formatieproces wil 

begeleiden.

Dubbel zien

Het ziet er een beetje vreemd uit op de Nieuwe Weteringseweg, maar er 

mankeert niets aan uw ogen. De provincie Utrecht is momenteel bezig 

met groot onderhoud en vervangt diverse masten en armaturen. Om een 

veilige situatie te garanderen (functionerende verlichting) worden de 

‘oude’ masten worden pas verwijderd als de nieuwe installatie volledig 

in bedrijf is. Dit is de reden voor tijdelijk dubbele masten, verklaart een 

woordvoerder.

TEVENS 

OUTLETGEDEELTE

XL 

MODE 
SOESTDIJK

200 m² winkelruimte met trendy en klassieke 

dameskleding van maat 42 t/m 54

XL MODE SOESTDIJK

www.xlmode-soestdijk.nl

Samoon

No Secret

Carleoni

XL Mode

Verpass                                                                    

Chalou

Adelina

Ophilia    

Koninginnelaan 18

Soestdijk

maandags gesloten

merken o.a. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

Nieuw! Met verse druiven en ananas!

Nieuw! Met verse prei!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Livar Entrecôte

Lamshaas
Naturel of gemarineerd

Lamsfilet
Naturel of gemarineerd

Nieuw-Zeelandse 
Rib-Eye

3 Biefstukjes
4 Schnitzels
6 Tartaartjes 

6.-
6.-

6.-

Kip-Mango Salade

Filet-Americain
Seldery-Knoflook 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Huisgemaakte Schouderham 
Gegrilde zeeuwsspek 
Gebraden Rosbief 3x 100

gram 3.98

Per
stuk 1.75

100
gram 1.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 april
t/m woensdag 9 april

100
gram 1.75

100
gram 3.25

100
gram 3.25

100
gram 2.25

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

BELGISCHE 
KLOOSTERSKAAS

HARDE FRANSE GEITENKAAS
Tomme de Chèvre au lait cru

VERS GEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

100
gram 1.25100

gram 1.20 100
gram 3.25

100
gram 1.25500

gram 4.75

HEERLIJKE 
GEHAKTBROODJES

HONING-
AMANDELPATÉ

Superstunt!
Lasange 500

gram 4.50LASAGNE

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Asperge-schotel
____________________________ 100 GRAM 1,49

Volop Asperge-gerechten
Kom proeven donderdag vanaf 
14.00 uur. Vrijdag en zaterdag 

opening aspergeseizoen.

Zaterdag verse sushi,
ook asperge-sushi!

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

Vers gewassen Hollandse

Spinazie
300 GRAM

Vers gesneden

Bietjes ___________  500 GRAM 0,99

Hollandse

Trostomaten ____  500 GRAM 0,79

Alle Lasagnes 

____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 7, DINSDAG 8

EN WOENSDAG 9 APRIL

0,99 0,990,79

Volop Hollandse 
aardbeien, asperges

en primeurs!

En groot assortiment 
specialiteiten uit Brussel!
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Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Deze maand 

20% korting
op alle vazen

Hier een greep uit ons assortiment

De burgemeester houdt een toe-

spraak waarin hij ingaat op taak 

van de raad en de betekenis van de 

ambtseed of ambtsbelofte. Door-

dat de hertelling niet leidde tot 

verandering, traden de VVD-ers 

Hans Los en Natasja Steen af. Zij 

ontvingen de Chapeaupenning van 

de gemeente De Bilt en werden 

toegesproken door lijsttrekker Jo-

landa van Hulst. Hans Los dankt 

de bodes, de grifie, de ambtelijke 
organisatie en het college. Hij ver-

woordt zijn gevoel in een gedicht. 

Natasja Steen dankt de oude raad 

voor de samenwerking en zij hoopt 

dat de nieuwe raad de werkgroep 

over het sociale domein die VVD 

en SGP hebben opgezet voortzet. 

Beschouwingen

De tien fracties houden vervol-

gens een beschouwing op de ver-

kiezingsuitslag. Frans Poot (D66): 

‘We staan klaar om de komende 

jaren met veel enthousiasme in 

te vullen.’ Hij noemt de grote be-

langstelling voor lokale zaken en 

de hoge opkomst bij deze verkie-

zingen opvallend. Ebbe Rost van 

Tonningen (Beter De Bilt) vindt dat 

de gemeente inspiratie en elan zou 

moeten uitstralen. Hij wil burgers 

actief bij de besluitvorming betrek-

ken. Gelet op de uitslag van de ver-

kiezingen vindt hij dat zijn partij 

partner in de coalitie moet worden. 

Jolanda van Hulst (VVD) ziet er 

naar uit om snel aan de slag te gaan. 

‘De VVD is er klaar voor om weer 

bestuursverantwoordelijkheid te 

nemen.’ Han IJssennagger (Bilts 

Belang) adviseert een college te 

vormen dat op hoofdlijnen op ver-

schillende meerderheden in de raad 

kan steunen. Hij wijst naar Bunnik 

waar gelijkgezinden in drie partijen 

samenwerken. Krischan Hagedoorn 

(PvdA) ziet dat er ondanks de hoge 

opkomst in de gemeente wijken 

zijn waar de opkomst laag is. Hij 

vindt dat de politiek zich daarop 

moet gaan richten. Hagedoorn is 

blij met de verkiezingsbelofte van 

alle partijen dat er een zwembad 

moet blijven. 

Transities

Madeleine Bakker (CDA) doet een 

appèl op de raad om de eficiëntie 
van de vergaderingen en de be-

sluitvorming te verhogen. Zij denk 

dat alleen dan de vele toeschou-

wers die er nu zijn blijven komen. 

Menno Boer (SP) ziet in de uitslag 

een opschuiving naar een linksere 

koers. Hij pleit voor meer sociale 

woningbouw. ‘Er is genoeg werk 

aan de winkel en de SP is er klaar 

voor.’ Johan Slootweg (SGP) ziet 

een sterke groei van zijn partij in 

Maartensdijk en Westbroek. ‘De 

raad staat met de transities die op de 

gemeente afkomen voor de meest 

ingrijpende periode.’ De partij wil 

met Gods hulp een bijdrage leveren 

aan het gemeentebestuur. 

Nico Jansen (CU) legt de nadruk op 

de inanciën. Hij pleit voor ontmoe-

tingsplaatsen in de kernen om om-

zien naar elkaar inhoud te geven. 

Anne de Boer (GroenLinks) stelt 

dat wanneer partijen samenwerken 

tien fracties in de raad niet hoeft te 

leiden tot ineffectief bestuur. ‘Het 

laat de pluriformiteit van de ge-

meente zien.’ Hij pleit voor groen 

en sociaal met een zo breed moge-

lijk draagvlak.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
door Guus Geebel

Onder grote publieke belangstelling werd donderdag 27 maart de nieuwe gemeenteraad van 

de gemeente De Bilt geïnstalleerd. Nadat eerst 23 leden waren geïnstalleerd kon de formele 

toelating van vier leden van de VVD worden bekrachtigd. De uitslag die op 21 maart werd 

gepresenteerd bleek na een hertelling in twee stemdistricten niet te zijn veranderd.

Hans Los en Natasja Steen ontvangen bij hun vertrek uit de raad de 

Chapeaupenning.

Eet mee! bij Soie
voor herhaling vatbaar 

Het concept van Eet mee! bij Soie is simpel: nodig tijdens het ‘Soie-
weekend’ in maart mensen uit die je beter zou willen leren kennen. 

Denk aan buurtgenoten, ouders op het schoolplein of collega’s van een 

andere afdeling. Of mensen die je al een hele tijd niet meer gesproken 

hebt. Voor een etentje, een kopje kofie met iets lekkers of een lunch. 
Stichting Eet Mee! zorgt voor mooie uitnodigingskaarten. 

Dit weekend was het weer zo ver. In allerlei plaatsen in de regio Utrecht 

werden etentjes en borrels georganiseerd en mooie nieuwe contacten 

gelegd. Zo ook in Bilthoven waar Nanda Bramer en haar man enthousi-

ast op het initiatief waren ingesprongen. De gasten brachten een voor-

gerechtje en dessert mee en Nanda had met hulpkok Sanne Jansen ge-

zorgd voor heerlijke soep en Marokkaanse gerechten naar recept van 

haar voormalige buurvrouw die ook aanwezig was. Het was een bont 

gezelschap van oude en nieuwe buren, collega’s, vrienden en bekenden, 

die soms ook weer iemand hadden meegenomen en met elkaar een heel 

gezellige avond doorbrachten. ‘Voor herhaling vatbaar!’ was de alge-

mene conclusie.

Vrijdag 21 maart hadden Nanda Bramer en haar man ruim 30 mensen 

over de vloer voor een etentje. (foto Loes de Vaan)

Al vroeg verscheen Rina Verweij 

uit Bilthoven met haar Senseo kof-

iezetapparaat dat kuren vertoonde. 
Om een kopje kofie te zetten moest 
Rina wel vier keer op het knopje 

drukken. Landelijk is de Senseo 

het apparaat wat het meest naar 

het Repair Café gebracht wordt en 

daarom is er een speciale Senseo 

repareerhandleiding gemaakt. Met 

behulp hiervan kon reparateur Jan 

Vinke inderdaad het probleem ver-

helpen. Het bleek dat de software 

moest worden gereset. Dankbaar 

belde Rina later van huis op naar 

de WVT om te vertellen dat het ap-

paraat inderdaad weer goed werkte, 

en dat ze aan het genieten was van 

een heerlijk kopje kofie.

BENG!

Terwijl de reparateurs druk aan het 

werk waren, was energieambassa-

deur John Neeft van BENG! de 

hele middag beschikbaar om advies 

te geven over energiebesparing en 

opwekking. Mevrouw Goossens uit 

Maartensdijk repareerde eerst met 

behulp van reparateur Roel Simons 

uit de Bilt haar lamp en kreeg toen 

bij BENG! advies over de veel zui-

nigere led lampjes die ze beter kan 

gaan gebruiken.

NU14

Het Repair Café Bilthoven wordt 

georganiseerd door Transition 

Town de Bilt in samenwerking met 

wijkvereniging WVT. Het volgende 

Repair Café zal op zaterdag 17 mei 

in de Kwinkelier worden gehouden 

als onderdeel van het duurzaam-

heidsevent NU14. Meer informatie: 

www.duurzaamdebilt.nu

(Soie Bakker)

Gezellige drukte bij Repair Café
Het was weer gezellig druk bij het Repair Café in de WVT afgelopen zaterdag.

Rond de zeventig mensen kwamen langs om hun kapotte spullen te repareren. 

Gezelligheid bij de ontvangsttafel van het Repair Café Bilthoven; 

op de achtergrond geeft energie-coöperatie BENG! advies over 

energiebesparing. (foto Anne Marie Gout)

De raad met veel nieuwe gezichten

gaat bezield het raadswerk verrichten

wat wellicht wordt ontbeerd

nu Anne Doedens mankeert

is het luisteren naar mooie gedichten 

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

Lentebrood 
gevuld met 
kersen € 4,50
Lente cake 
taartje € 4,95

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

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

'We Will Remember Them'

Groenekan en Blauwkapel zullen hen 
niet vergeten

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

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

groenekan

Tel. 06-50687560 

www.ar-piramide.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Geniet u van de lente? 

Geniet ook van onze 

nieuwe collectie! 

Kom snel kijken!

SLOGGI ACTIE

2+1 GRATIS*

*  Geldig op alle sloggi’s, 

de goedkoopste is gratis.

Geldig van 28.03 t/m 10.04.2014

Zolang de voorraad strekt.

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LIKE ONS OP FACEBOOKWWW.NAGELFASHION.NL

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

Jubileumboxspring ‘1927’
Kwaliteitsbed van Nederlands fabrikaat,

AVEK sinds 1927

Nu compleet 

v.a. € 1995

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Cadeaukaart

Al vanaf 

H 
5,-

De leukste cadeaukaarten 
vind je bij Primera. 

En de meest persoonlijke 
stel je gemakkelijk 

samen op www.primera.nl 

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 

communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Nieuw bij Kapper Hans 
dinsdag seniorendag 

knippen voor een tientje
 (dames mogen ook).

 

Info bel 212455.

10% kortingsbon  
bij het inleveren van deze bon ontvang je de hele 

maand april 10% korting op het gehele assortiment.
 

Volg Mieka op

www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35

3738 GM Maartensdijk

✃

Openingstijden:

woensdag 9.30 - 17.00 uur

donderdag 9.30 - 15.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur

zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Al klaar voor
het voorjaar?
Een vlotte coupe & zonnig kleurtje
in je haar, geeft een goed gevoel!

Knippen,
high lights & volume

€35,-
Maertensplein 33, Maartensdijk

tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

 www.facebook.com/Hairdesque

OOK OP DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND GEOPEND!!!



Ruilen
is leuk

Voor Cees van Weelden gaat duur-

zaamheid veel verder dan elektri-

sche fi etsen verkopen. Respectvol 
zaken doen en elkaars belangen in 

het oog houden hoort er voor hem 

ook bij. Cees is van huis uit elektro-
technicus en zoekt graag duurzame 

oplossingen in de techniek. Vol 
enthousiasme vertelt hij dan ook 

over de accurobotmaaier die hij in 

zijn showroom heeft staan: ‘Hij is 

niet alleen stil en milieuvriendelijk 

maar geeft ook geen afval en levert 

een perfecte gazonbemesting.’ Hij 
spreekt erover alsof het een huis-
dier is: ‘Zonder dat je het merkt 

scharrelt ie rustig door de tuin en 

knabbelt aan het gras.’ 

Samen met zijn partner heeft Cees 
een stukje grond met boomgaard 

in de Bommelerwaard. Het huisje 
dat daar staat heeft geen elektrici-

teit. Hiervoor ontwikkelde hij een 
systeem van zonnecollector met 

stroomopslag via accu’s. ‘We zijn 
bijna zelfredzaam. Als het nog eens 
echt fout gaat zitten we daar goed’, 
lacht Cees. ‘Het fruit ruilen we met 
de lokale jager voor vlees en met de 

moestuineigenaren voor groente. 
En van het fruit dat ik overhoud 

maak ik vruchtenwijn. Ruil ik 
weer voor kachelhout. Leuk toch?’ 
Bierbrouwen is ook een hobby van 

Cees. Binnenkort plant hij zijn ei-
gen biologische hop aan. Voor wat 
zou hij dat gaan ruilen? Cees ver-
baast zich erover dat er in onze ge-

meente zo weinig op deze manier 
wordt gewerkt. ‘Er hoeft niet echt 
geruild te worden, maar wat meer 
samenwerken en zaken doen met 

elkaar mis ik hier toch wel. Mis-
schien dat er rond het thema duur-

zaamheid wat meer loskomt’.
(Sjoerd Papa)
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advertentie

Joke Nederhof kwam in 1990 via 
een open sollicitatie bij het secre-
tariaat van de gemeente De Bilt 

terecht. Ze begon op 30 maart en 
haar eerste gemeentesecretaris was 

Henk Bassie. Jan van der Linden 
nam toen de taak waar van de zieke 

burgemeester Van Harinxma thoe 

Slooten. ‘In eerste instantie werkte 
ik voor de gemeentesecretaris en 

toen burgemeester Tchernoff kwam 

werd ik tot zijn afscheid eind 2005 
zijn secretaresse.’ Ze was daarna 
nog bijna vier jaar secretaresse 

van burgemeester Gerritsen. ‘Het 
ondersteunen van bestuurders is 

tegenwoordig een hele pittige job 
en in combinatie met de vele repre-
sentatieve taken die ik had werd het 

teveel.’ 

Filterfunctie

‘Als secretaresse van de burge-
meester heb je een soort fi lter-
functie. Een burgemeester of wet-
houder krijgt heel veel vragen die 

best ambtelijk afgedaan kunnen 

worden. Ik ben aangenomen om 
me overal mee te bemoeien en dat 

is het leuke van de baan. Er komen 
heel veel vragen over je bureau en 

dat geeft je de kans er even naar te 

kijken, in te zoemen en je af te vra-
gen waar de vraagsteller het meest 

mee gebaat is. Ook kun je inschat-
ten of de burgemeester er iets mee 

kan en of ik hem al wat informatie 

kan geven. Dus niet hoe wimpel ik 
iemand af, maar hoe kan de vraag 
zo effectief mogelijk worden be-

handeld.’ Joke heeft nooit de drang 
gehad om wat anders te gaan doen. 
‘Iedere vier jaar veranderde mijn 

werk, want dan kwam er een ander 
college. Dat hield deze baan leuk. 
Ieder college bracht een nieuwe 
sfeer, nieuwe wensen en een andere 
manier van werken mee. Ik pikte 
wel eens iets op uit de samenleving. 
Dan vertelde ik wat er gezegd werd 

en dan konden de bestuurders zelf 

bepalen of ze er wat mee wilden 
doen. Dat vind ik ook een functie 
van secretariële ondersteuning. Op 
die manier heb ik in positieve zin 
invloed gehad.’

Hoogtepunt

Een hoogtepunt was voor haar de 
viering van 900 jaar De Bilt. Joke 
deed daarvoor vanaf het begin de 

ambtelijke ondersteuning. In 2009 
werden de eerste gesprekken ge-
voerd. De stichting 900 jaar De 
Bilt werd later opgericht. ‘Het was 
enorm veel werk. De uitvoering lag 
bij de stichting, maar alle vragen 
gingen via mij de organisatie in. De 

stichting had zijn eigen verantwoor-

delijkheid en zelfstandigheid, maar 
had de gemeente nodig.’ Joke heeft 
in samenwerking met een project-
groep ook zelf activiteiten georga-
niseerd, zoals de startbijeenkomst 
op 14 maart 2013, de ontvangst op 
22 maart van de gemeenteraden van 

Coesfeld en Mieścisko, en de bij-
eenkomst van oud-bestuurders op 
23 maart. ‘De viering heeft heel veel 
opgeleverd. Ik heb de oogst heel 
goed kunnen zien. De waarde daar-
van is niet in geld uit te drukken.’

Vakantie

Joke Nederhof werd in 1951 gebo-
ren in de Konijnenlaan in Biltho-

ven, op loopafstand van Jagtlust. 
Ze groeide op in een gezin met vijf 
kinderen. De lagere school door-
liep ze op de Laurentiusschool en 
het voortgezet onderwijs in Amers-
foort. Haar ouders hadden tot 1986 
een dierenwinkel aan de Looydijk. 

Vanaf haar twaalfde jaar werkte ze 

daar regelmatig, waarvoor ze in het 
begin een dubbeltje per uur kreeg. 
Dat deed ze tot haar 21ste. Ze ver-
huisde toen naar Amsterdam waar 
ze tien jaar woonde. Daarna kwam 
ze weer terug naar De Bilt. Joke 
heeft een dochter. Na een schei-
ding deed ze een meao-opleiding, 
waarvoor ze met vlag en wimpel 
slaagde. Voordat ze bij de gemeente 
aan de slag ging, werkte ze een jaar 
in Utrecht als administratief mede-

werker in de advocatuur. Joke heeft 

een kat, maar wil er graag een hond 
bij. ‘Ik ga nu eerst in april helemaal 
niets doen en dan lekker met va-

kantie zonder het gevoel te hebben 

dat ik over drie weken terug moet 

zijn.’ Ze is gevraagd om als secreta-
ris door te gaan met de stedenband 

De Bilt-Coesfeld. ‘Stichting Razem 
die de contacten onderhoudt met 

Mieścisko heeft mij uitgenodigd 
om bestuurslid te worden en dat wil 

ik een of twee jaar doen. Verder heb 
ik nog wel wat plannen die uitge-
werkt moeten worden.’

Boegbeeld Joke Nederhof verlaat Jagtlust

door Guus Geebel

‘Als mensenmens zal ik het contact met al die mensen, zowel in- als extern erg gaan missen.

Wat ik ook ga missen is het idee dat ik hier gewoon hoorde’, vertelt Joke Nederhof. Op maandag

31 maart nam zij na 24 jaar afscheid van haar collega’s in het gemeentehuis. Joke dankt alle

mensen en organisaties waarmee ze al die jaren op constructieve wijze heeft samengewerkt.

‘Zonder hun mede-inzet had ik al die dingen die ik gedaan heb nooit goed kunnen doen.’

Joke Nederhof moet wennen aan het idee niet gewoon bij Jagtlust te horen.

Duurzaamdebilt.nu organiseert op 17 mei een groot 

duurzaamheidsevent, NU14. In de aanloop kijken we 

hoe duurzaam ondernemen er uit kan zien. Voor meer 

info over NU14 zie www.duurzaamdebilt.nu.

‘Privé voor Twee’
Toneelvereniging Steeds Beter brengt op vrijdag 4 april en zaterdag 5 
april a.s. de voorstelling ‘Privé voor Twee’; een kluchtig blijspel van 
John Chapman en Dave Freeman, vertaald door René van Vooren en 
bewerkt en geregisseerd door Frits Blankensteijn.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij speelgoed- en 
sigarenmagazijn Henk Hillen in winkelcentrum Planetenbaan, Bruna 
Boekhandel aan de Julianalaan, te bestellen via secretariaatsteedsbe-
ter@gmail.com of telefonisch te reserveren via 030 2291021. Tevens 
aan de zaal, voor zover nog voorradig. Meer informatie op website: 
www.steeds-beter.nl. Aanvang 20.00 uur. Locatie: Het Lichtruim, 
Planetenplein 2 te Bilthoven. 

Cees met zijn electronische ‘huisdier’.

De Matthäus Passion ontrafeld
Zondag 6 april om 19.30 uur vindt een multimediale presentatie met 
veel entourage plaats geheel gewijd aan Bachs onvolprezen mees-
terwerk. Grootbeeld-projecties voert het publiek langs de ontstaans-
geschiedenis, achtergronden, symboliek, raakvlakken met andere 
kunstvormen en nog veel meer wetenswaardigheden. Het wordt een 
muzikale ontdekkingstocht waarbij uiteraard de klinkende muziek cen-

traal staat. Voorkennis is niet vereist, interesse is meer dan genoeg. Via 
de ticketshop op www.kunstenhuis.nl zijn kaarten te bestellen en aan 
de deur (mits voorradig). Meer informatie: info@kunstenhuis.nl of tel. 
030 6958393.

Lezing over Koptische iconen
Volgens een zeer oude traditie zou het christendom al vroeg naar Egyp-
te zijn gekomen. Op plaatsen, waar zich volgens het Nieuwe Testament 
tijdens de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte bijzondere ge-
beurtenissen hebben voorgedaan, verschenen kloosters. Beroemd zijn 
de kloosters gewijd aan St. Catharina in de Sinaï en de H. Antonius. 
Deze lezing wil een beeld geven van de geschiedenis van de Koptische 
kloosters en de vele iconen en muurschilderingen die er bewaard zijn 

gebleven.
De lezing wordt verzorgd door Paul Bröker, directeur Instituut voor 
Religie en Kunst Helikon, Utrecht en is in op 7 april a.s. Schutsmantel 
(Bechsteinzaal) Gregoriuslaan 35 te Bilthoven  van 20.00 tot 22.00 uur. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. 

Lezing over 
kinderboekenschrijver

Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963) was Nederlandse schrijver van 
kinderboeken, schoolboeken en (kinder-)Bijbels. Bovendien werkte hij 
mee aan het blad De Spiegel en Moeder. Hij volgde een opleiding tot 
onderwijzer en werd in 1913 schoolhoofd. Zijn eerste boek ‘Willem 
Wijcherts’ schreef hij eerst onder zijn pseudoniem Jan van de Croese. 
Met het boek ‘Jaap Holm en z’n vrinden’ vestigde hij zijn naam als 
schrijver van jeugdboeken met een christelijke inslag. Van de Hulst 
beschouwde ‘Peerke en z’n kameraden’ als zijn beste boek. De boeken 
van Van de Hulst zijn onder andere geïllustreerd door zijn zoon W.G. 
van de Hulst jr. Het eerste boekje dat door junior geïllustreerd werd, 
was: ‘Een muis in dit huis’ (1933). Op dinsdag 8 april is er in een 
bijeenkomst van de PCOB afde-
ling De Bilt - Maartensdijk in De 
Schakel, Soestdijkseweg- Zuid 
49b in De Bilt om 14.30 uur een 
lezing en PowerPointpresentatie 
door Mevr. A. Fokker- den Har-
tog over W.G. v d Hulst Sr. Zij 
vertelt over zijn boeken en leest 

er stukjes uit voor. Er is ook een 
boekentafel met oude boekjes. 
Bezoekers kunnen ook zelf Van 

de Hulst-boekjes meebrengen. 
Ook niet leden zijn van harte 
welkom. www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

9 maart | 22 april 2014

Jorn van Leeuwen
SCHILDERIJEN

Karel en Lia van Vugt
BEELDEN EN OBJECTEN
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* Geneesmiddelen, slijterij, tabak, babyvoeding, boeken, telefoonkaarten,  postzegels, 

 cadeaubonnen, loten en statiegeld zijn uitgesloten van deze actie.

Zo werkt de spaaractie

U kunt 10 weken lang sparen voor de vershouddozen van 

Lock&Lock. Van maandag 31 maart tot en met zaterdag 

7 juni  krijgt u bij iedere 10 euro een spaarzegel*. 

Tegen inlevering van een volle spaarkaart met 7 zegels 

ontvangt u 50% korting op een Lock&Lock vershoud-

doos naar keuze. U kunt uw volle spaarkaarten inleveren 

tot en met zaterdag 14 juni 2014.

0.35 liter
0

Met 1 volle spaarkaart € 2,00

0.6 liter 
0

Met 1 volle spaarkaart € 2,25

1.0 liter 
0

Met 1 volle spaarkaart € 2,50

1.1 liter 
0

Met 1 volle spaarkaart € 2,75

1.6 liter 
0

Met 1 volle spaarkaart € 3,50

2.3 liter 
0

Met 1 volle spaarkaart € 4,00

Spaar en 
bewaar

SPAAR VOOR 50% KORTING

Johan de Zeeuw
Maertensplein 31, Maartensdijk
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Uitreiking Chapeaupenning 
Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft de KBH een leerlingenorkest, dat zich 

ontwikkelde tot een hoog niveau. Sinds 2000 treedt zij zelfstandig op als het 

Klein Harmonieorkest met een eigen repertoire, inmiddels onder de 

enthousiaste leiding van dirigent Arie Roelofsen. 

Om de leden van de drumband een 

bredere mogelijkheid tot musice-

ren te kunnen laten ontwikkelen 

werd de drumband in 1997 uitge-

breid met melodisch percussie-

instrumentarium tot een Melodie 

Percussiegroep. Met dirigent Arie 

Roelofsen heeft de Melodie Percus-

siegroep inmiddels naamsbekend-

heid en bewondering verworven. 

Inzet

Zonder zijn inzet zouden de jeugd-

leden van de KBH niet de kwaliteit 

en de motivatie hebben om hun mu-

zikale hobby verder te ontwikkelen. 

Als dank daarvoor kreeg de heer 

Arie Roelofsen de Chapeaupenning 

voor zijn grote verdiensten voor de 

Koninklijke Biltse Harmonie gedu-

rende 25 jaar.

Locoburgemeester Bert Kamminga reikte de Chapeaupenning 

vrijdagavond (28 maart) uit tijdens een concert van de Koninklijke Biltse 

Harmonie in het HF Witte centrum in De Bilt.     (foto Henk van de Bunt)

Op reis met Kunst en Genoegen
Kunst en Genoegen uit Maartens-

dijk neemt u zaterdagavond 5 april 

mee op een muzikale wereldreis 

in de Vierstee. Na Ierland met zijn 

sprookjesachtige verhalen en lit-
sende dansen wordt een droom-

reis door Griekenland gemaakt. 

Van daar gaat de reis naar Afrika 

om vervolgens door te reizen naar 

Amerika waar het ‘klappen’ van 

de cup song geleerd wordt en een 

danceparty te wachten staat. Ver-

volgens valt er in Peru weg te dro-

men bij de klanken van El Condor 

Pasa. Er wordt een kijkje in Brazilië 

genomen en ook de Colombiaanse 

Shakira met Whenever Wherever 

ontbreekt niet. Het concert wordt in 

Caraibische sferen afgesloten. De 

toegang is gratis, het concert begint 

om 19.30 uur.

John Leenders leidt het orkest en 

Jan van Lienden de slagwerkgroep. 

(Marlies Dijkkamp)

Tijd voor een nieuwe zonnebril? Van Eijken Optiek heeft de nieuwe 

uitgebreide collecties zonnebrillen binnen van verschillende merken. 

Kom ook bij ons langs voor een Zonnebril Op sterkte. Een goede 

zonnebril is meer dan mode. Van Eijken Optiek geeft u het juiste advies.

GEEF JEZELF EEN ZONNEBRIL CADEAU!

advertentie

Ierse Folkgroep in De Akker
Vrijdagavond 4 april treedt in de 

foyer van Service-Flat De Ak-

ker, Soestdijkseweg Zuid 87 in 

De Bilt de Ierse Folkgroep ‘The 

Ol’ Foxes’ op. De groep werd 

opgericht in 2012 en bestaat uit 

zeven muzikanten, welke gitaar, 

banjo, tenorbanjo, spoons, kazoo, 

tamboerijn, tin-whistle, trekhar-

monica, Bodhráns en een viool 

bespelen. Kaarten (incl. consump-

tie) aan de ingang van de zaal ver-

krijgbaar. Aanvang 20.00 uur.

De leden van ‘The Ol’ Foxes’.

Ouderen naar Zuivelboerderij
Stichting De Dag van de Ouderen in De Bilt brengt dinsdag 15 april 

een bezoek aan de zuivelboerderij van de fam Blaauwendraad aan de 

Kooijdijk 9 te Westbroek tussen 14.00 en 16.00 uur. Evert en Heleen 

Blaauwendraad hebben een melkveebedrijf en zij vinden het altijd leuk 

om iets over hun bedrijf te vertellen en te laten zien. De ‘Blaauwen-

draadjes’ doen al een aantal jaren mee aan de Open Dag van Campina 

en aan ‘Boerderij in de Kijker’, een educatief project voor scholen. 

Belangstellenden kunnen zich s.v.p. zo spoedig mogelijk telefonisch 

aanmelden waarna men een uitnodiging overhandigd of toegezonden 

krijgt. Tel. Mevrouw Henny Ockhuijsen (De Bilt) - 030 2202458, mevr. 

Gerry Verkuil (De Bilt) - 030 2202701, mevr. Jo Buitenhuis (Maartens-

dijk) - 0346 212390 en mevr. Bep Franken (Westbroek) - 0346 282002. 

Vervoer, indien nodig, wordt door de SDO geregeld.

Bremhorst naar Kaas- en botermuseum
Met enkele bewoners van Woon- en 

zorgcentrum De Bremhorst werd 

het kaas- en botermuseum De Wei-

staar in Maarsbergen bezocht. De 

bezoekers waanden zich in vroe-

gere tijden. 

Tijdens een rondleiding werd een 

klein huisje met bedstee bezichtigd, 

een video bekeken hoe vroeger 

en nu kaas gemaakt werd en in de 

landwinkel werden lekkernijen ge-

kocht. Ter afsluiting was er nog een 

uitgebreide lunch waarna de bus 

weer richting Bilthoven reed. 

(Trees van Rooyen)

Het gezelschap werd vriendelijk ontvangen met kofie en gebak aan een 
prachtige gedekte tafel met kandelaars.

Glanzend ouder zijn
‘Grip en Glans’, ontwikkeld door de universiteit van Groningen, 

is een programma voor ouderen gericht op eigen regie en 

welbevinden. In een workshop maken senioren kennis met de 

‘Glansschijf’. Het biedt handvatten om plezieriger ouder te 

worden en het is een goed hulpmiddel om ervoor de zorgen dat 

senioren in allerlei situaties aan het roer blijven staan. 

Hennie de Boer en Marieke van Gemeren van de Werkplaats Senio-

ren-coach organiseren op twee locaties een eerste kennismakingsbij-

eenkomst met de ‘Glansschijf’. Maandag 7 april a.s. van 10.00 uur tot 

12.00 uur bij WVT, Talinglaan 10, Bilthoven, tel. (030) 2284973 of 

info@vvsowvt.nl en zaterdag 12 april a.s. van 11.00 uur tot 12.30 uur in 

Sociëteit De Bosrank, Gregoriuslaan 35, Bilthoven, tel. (030) 228 6911 

of receptie.sb@warandeweb.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst, maar belangstel-

lenden wordt verzocht zich van tevoren aan te melden. 

Sleutels voor luisterboek
De Bilthovense Boekhandel nodigt u op dinsdag 8 april a.s. uit voor 

een boeiende lezing over de Matthäus Passion van J.S. Bach; het lij-

densverhaal van Jezus. Onlangs verscheen van de hand van Govert Jan 

Bach het zeer toegankelijke luisterboek over de Matthäus Passion. In 

12 hoofdstukken, verdeeld over 4 CD’s reikt Govert Jan de sleutels aan 

om dit meesterwerk te doorgronden. Op toegankelijke wijze gaat hij 

in op de ontstaansgeschiedenis, de mystiek, de barok en het tijdperk 

waarin dit meesterwerk kon ontstaan. Govert Jan Bach is ver familielid 

van Bach en kenner bij uitstek. Hij presenteerde jarenlang het radio-

programma ‘geen dag zonder Bach’. Aanvang: 20.00 uur Bilthovense 

Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven. Aanmelden: tel. 030 2281014 of 

info@bilthovenseboekhandel.nl.
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Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Houdt u van mooi, dan mag een rhododendron of tuinazalea niet in uw 
tuin ontbreken. Ze zijn sprookjesachtig mooi in de bloei 

en ó zó makkelijk te onderhouden. We heb-
ben zojuist een serie binnengekregen van 

topkwaliteit. En omdat we u graag 
blij maken met het beste voor 

de laagste prijs krijgt u nu bij de 
kassa een korting van

Móóóóóóóóóóóói

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

Kassakoring op 
Rhododendron meststofP.S. voor het dansje zijn we nog aan het oefenen, dat houdt u tegoed!!

25%

25%

Geldig tot en met 
dinsdag 8 april

Onderhouds
snoei
De nieuwe scheuten die 
ná de bloei ontstaan wor-
den, op de langste dag, 
voor de helft terugge-
snoeid. Dit remt de groei 
en geeft een mooie, volle 
plant. Doe dit elk jaar.

Elke dag verse bloemen in onze






 
 

 
 

 














DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

•  Speciaal ontworpen voor 
zijdelingS corrigeren.

•  gemaakt van 89%  
natuurlijke materialen.

• Bandlengte: 8,5m.
• 4,2mm.

€ 2,95

LAMSBOUTSCHIJVEN 
Van ons bekende lamsvlees. Met een beentje. 

Lekker gemarineerd; kort bakken 100 gram  1,75

ITALIAANS BRAADSLEETJE 
Met o.a. varkenshaas, zontomaat, panchetta, 

pesto & aubergine. ± 20 minuten op 170°c 100 gram  1,75

YAKITORI SATE 
Wie kent hem niet? Een specialiteit op Japanse wijze 

gemarineerd, van malse kippendijen gemaakt 100 gram  1,50

KOKELETJES 
Uit onze poeliershoek: de originele Franse; 

ca 20 min. In de oven op 150°C 100 gram  1,05

GEVULDE VARKENSHAAS 
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkenshaas,

brie & katenspek; 12 – 15 min zachtjes braden 100 gram  1,75

THAISE KIPWOKBLOKJES 
Met o.a. kip� let, paprika, marinade & courgette. 

Om kort te bakken! Op veler verzoek 100 gram  1,00

Tip: Wist u dat wij nog steeds 

op woensdag gehakt- en 

donderdag biefstukdag 

hebben!

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 31 maart t/m zaterdag 5 april 2014. Zetfouten voorbehouden.

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

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

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

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

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

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

  

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

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

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

week specials

Parmaham met Cantaloupe meloen € 10,00

Coquilles met tartaar van verse zalm € 10,00

Gebakken Heilbotilet met Hollandse 
garnaaltjes en bieslook botersaus  € 17,50

Hollandse asperges à la Flamande € 17,50

Met verse frieten, groenten en salade

JUWELIER POOT

gedipl.

uurwerk-

maker

óók antieke

klokken

Inlichtingen:

Tel. 0346 21 21 20

en 06 23 673 630

maandag t/m zaterdag!

(Wij geven U van tevoren 

vrijblijvend prijs op)
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Struikmargriet

Argyranthemum frutescens

Potmaat 18 cm. Per stuk

van 7,99Dvoor

4,99

wk 14. Geldig van 03-04 t/m 09-04. OP=OP

Ondanks dat asperges door nieuwe 

teeltmethodes, zoals in kassen, van 

november tot augustus te koop 

zijn, is de grootste aanvoer en dus 

het echte seizoen, nog altijd vanaf 

april en mei. Maar wat weten wij 

eigenlijk van asperges en vooral; 

hoe smaken zij? Bij Landwaart is 

donderdag 3 april in de winkel een 

aspergeproeverij. Iedereen is wel-

kom om inspiratie op te doen en 

van allerhande smakelijke hapjes 

en drankjes te genieten. Wim Land-

waart, eigenaar van Landwaart Cu-

linair, laat voor deze dag de beste 

asperges van de beste teler van Ne-

derland; Marc en Sandra de Wit, 

naar zijn winkel komen.

Familie
Asperges groeien onder de grond 

en zodra ze een stukje boven de 

grond dreigen te komen worden ze 

direct bedekt met aarde waardoor 

er kleine bergjes ontstaan. Op die 

manier komt er nooit zonlicht bij 

en blijven de asperges wit. Groene 

asperges zijn eigenlijk hetzelfde, 

maar groeien gewoon boven de 

grond, waardoor ze hun groene 

kleur krijgen. Als de witte asperges 

klaar zijn voor de oogst, worden ze 

‘gestoken’ met een speciaal mes. 

Om te voorkomen dat ze, eenmaal 

boven de grond, alsnog verkleuren, 

worden ze in grote bakken met wa-

ter gelegd. 

Middeleeuwen
Het duurde tot de Middeleeuwen 

voordat de groente in Nederland 

werd geteeld. Vanaf de negentiende 

eeuw werd de teelt grootschaliger. 

Door de uitstekende zandgronden 

werd Zuidoost-Nederland na de 

Tweede Wereldoorlog het asper-

gecentrum van Nederland en daar 

komt ook ‘Limburgs Goud’ van-

daan. Donderdag 3 april zullen er 

niet alleen volop asperges te koop 

zijn, maar ook zal er een groot assor-

timent asperges te proeven zijn; op 

een speciale manier gekruid, gebak-

ken of met andere smaken toebereid. 

Inspiratie
Diverse sterrenkoks uit de regio 

waaronder Andre van Aalten (chef-

kok bij La Provence in Driebergen: 

een Michelinster) zijn in de winkel 

aanwezig om op allerlei mogelijke 

manieren de asperges op te maken. 

Ook Sandra de Vos van Raw Food 

is aanwezig om te laten zien hoe as-

perges ook op een koude manieren 

te bereiden zijn. Culinair journalist 

Felix Wilbrink van de Telegraaf zal 

er inspiratie opdoen en ook Gert 

Mulder, directeur van het Groen-

tenFruit Huis zal niet ontbreken. 

Zo wordt getoond dat de mogelijk-

heden met asperges oneindig zijn. 

Wim Landwaart: ‘En dat wij als 

groentespecialisten het beste onder 

de zon bieden: smaak, gezondheid, 

zonder enige kunstmatige toevoe-

ging! De prachtige presentatietech-

nieken nodigen uit tot smullen en 

zijn ongetwijfeld een bron voor cu-

linaire inspiratie.’

Opening aspergeseizoen Landwaart Culinair

door Henk van de Bunt

De afgelopen dagen was het al heerlijk lenteweer en als kers op de taart luidt
Landwaart Culinair aan het Maartensdijkse Maertensplein het summum van de lente in

met een feestelijke opening van het aspergeseizoen op donderdag 3 april.

Donderdag 3 april kan bij Landwaart van 14.00 - 18.00 uur van het 

Limburgs goud geproefd worden.

Van 10.00 uur tot 17.00 uur worden 

in kramen of gewoon op straat toe-

passingen gepresenteerd die laten 

zien dat dichtbij huis tal van moge-

lijkheden op het gebied van duur-

zaamheid te vinden zijn. Het wordt 

een themadag met verschillende 

activiteiten. Er worden workshops 

gehouden en in een sprekerspro-

gramma komen de laatste ontwik-

kelingen aan bod. ‘We zien dat het 

bedrijfsleven het voortouw neemt 

in het verduurzamen van hun be-

drijfsactiviteiten. Daarnaast zijn 

heel veel andere partijen in deze 

gemeente met duurzaamheid bezig, 

maar dat is niet direct  zichtbaar ’, 

vertelt Sjoerd Papa die de dag mede 

organiseert. 

Toepassingen
‘We proberen duurzaamheid een 

gezicht te geven en willen bedrijven 

en bewoners  helpen hun bijdrage 

te leveren.’ Thema’s die aandacht 

krijgen zijn hergebruik, mobiliteit, 

voedsel, energie, gezondheid, fair-

trade en water. De bedoeling is dat 

het een feestelijke dag wordt. ‘We 

zijn in contact met kunstenaars die 

duurzame kunst maken uit afval of 

gebruikt materiaal. Er komt muziek 

en er zijn demonstraties met elek-

trische auto’s en ietsen, toepassin-

gen die besparingen opleveren als 

LED verlichting en zonnepanelen, 

gebruik van duurzame materialen 

en biologische producten. Ook de 

winkeliers willen iets met het the-

ma doen. Je zou het een duurzaam-

heidsmarkt kunnen noemen.’

Aanmelding
Deelname staat open voor bedrijven 

en organisaties uit de gemeente De Bilt, maar ook particulieren die een 

in het thema passende bijdrage wil-

len leveren kunnen een kraam hu-

ren. Een vijftiental bedrijven heeft 

al toegezegd mee te doen. Emmaus 

richt op het grasveld achter de Juli-

anakerk een terras in met tafels en 

stoelen uit hun voorraad. Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug is de eerste 

hoofdsponsor van het evenement.   

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 

10 april via info@samenvoorde-

bilt.nl of telefonisch 06-46064010.  

Informatie is ook te vinden op 

www.duurzaamdebilt.nu. [GG]

Gevarieerde themadag
over duurzame ontwikkelingen

Onder de naam NU14 organiseert Samen voor De Bilt in samenwerking met de winkeliersvereniging 
op zaterdag 17 mei in Bilthoven Centrum een evenement waarin duurzaamheid en innovatie centraal 

staan. Bedrijven, organisaties, kunstenaars en particulieren gaan zich presenteren met eerlijke 
producten en ideeën die het milieu minder belasten en vaak besparingen opleveren.

Sjoerd Papa bij de Julianakerk waar burgemeester Arjen Gerritsen het 

evenement op 17 mei opent en waar het sprekersprogramma plaatsvindt.

Elk jaar worden er awards uitge-

reikt aan de bedrijven die als beste 

werden beoordeeld. De George 

In der Maur Beterlopenwinkel is 

voor de vierde keer maal uitgeroe-

pen tot ‘Beste schoenenwinkel’. 

Van de 128 winkels die in de prij-

zen vielen, scoorde zij hoog op de 

factoren ‘eerste indruk’, ‘service’ 

en ‘prijs-kwaliteit’. Net als bij de 

voorgaande edities van de awards, 

nodigt de George In der Maur Be-

terlopenwinkel iedereen uit om de 

overwinning te vieren met een lek-

kere Goudse stroopwafel bij een 

kopje kofie. Het personeel hoopt 
dat het niet alleen blijft bij een bab-

beltje, maar daagt u ook uit om eens 

aan de lijve te ondervinden wáárom 

zij de titel ‘Beste schoenenwinkel’ 

ook in 2013 waard was. 

Weer een Award voor
George In der Maur Beterlopenwinkel

In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan de gevolgen van de komst van het 
internet op ons leven. Een van de positieve gevolgen is dat de consument snel en eenvoudig kan 

nagaan, wat de mening van anderen is over een dienstverlening of winkel. Één van de meestgebruikte 
websites waarop mensen hun ervaringen kunnen delen is AllebedrijveninNederland.nl. 

Bloemen voor het team dat ervoor zorgde dat de George In der Maur 

Beterlopenwinkel wederom tot Beste schoenenwinkel van 2013 

uitgeroepen werd.
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Boni 

Jumbo

Hoogvliet

Nettorama

Hoogvliet

Scan deze code om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com
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Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt 
u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

30%korting
40%
korting

50%
korting

50%
korting

Witte Reus, Color Reus, 
Zwarte Reus, Frisse Reus was-
middel of Witte Reus reiniger 
of toiletblok 
Alle soorten
Per stuk
van: 1.85 - 5.45

voor: 0.92 - 2.72

40%
korting

Lipton Tea 
Alle soorten

Per stuk
van: 0.92 - 1.79

voor: 0.55 - 1.07

Op alles van Bio+!

30%
korting
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9% goedkoper 

dan Albert Heijn

én wekelijks 
meer dan 

70 aanbiedingen!

8% goedkoper dan Plus!

gemiddeld
-5%  -4%  -3%  -2%  -1% 0 1%  2%  3%  4%  5%

Deka-

markt

Vomar
Boni 

Jumbo

Jan Linders

Supercoop

Albert 

Heijn

Coop

Poiesz

Emté

C1000

Plus

Dirk van 

den broek 

Nettorama

Hoogvliet
Boni 

Jumbo

Hoogvliet

Deen

A-merken supermarkten
gemiddeld prijsniveau

Goedkoper Gemiddeld Duurder

9% goedkoper 

dan Albert Heijn

8% goedkoper 

dan Plus

Nettorama

Hoogvliet

Hoogvliet bewezen 
de goedkoopste in 

A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling van de Consumentenbond:

Acties zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 april 2014 

aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven

%
g

en

uk

- 1.79

7
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Steunpunt Vluchtelingen De Bilt  is een organisatie van vrijwilligers. 

Wij helpen vluchtelingen die in onze gemeente gehuisvest zijn 

om in onze samenleving te integreren .

Op dit moment is er grote behoefte aan:  

•  Stevig-in–hun-schoenen-staande maatschappelijke begeleiders om 

vluchtelingen wegwijs te maken in onze maatschappij. Hierbij is een 

minimale tijdsinvestering van twee dagdelen per week te verwachten.

  In Maartensdijk komt binnenkort een nieuw vluchtelinggezin te wonen. 

Daarom zijn we op zoek naar een vrijwilliger (m/v), om onze begeleider 

in het dorp te ondersteunen bij de integratie. 

•  Handige klussers die af en toe willen helpen bij het voorbereiden/op-

knappen van een woning.

Wij bieden u een hecht en gedreven team en begeleiding door een (part-

time) coördinator. Uiteraard is er een onkosten- en reiskostenvergoeding. 

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen telefonisch informatie vragen bij  

Hanneke Eilers (coördinator), tel 030 -2292825 of bij  

Adri Peters (voorzitter bestuur), tel 06-33976383. 

U kunt natuurlijk ook langs komen op ons kantoor: 

Kometenlaan 39a in Bilthoven. 

Zie ook ons website  www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...

in alle seizoenen...

Wij zijn opzoek naar jonge 

enthousiaste medewerker(s)

Funci e
(meewerkend) zelfstandig hovenier

zie jij een uitdaging binnen ons bedrijf, 

bel of mail !

Cor van Vliet hoveniersbedrijf
Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

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)

Groenekan ís hen niet vergeten
De 28e mei, de dag van de onthulling van het herdenkingsmonument voor de bemanning 

van de B-17 die op diezelfde dag in1944 een noodlanding maakte in de weilanden tussen 

Groenekan en Blauwkapel, nadert met rasse schreden. Het bleef lang spannend of de 

daarvoor benodigde gelden wel tijdig en in voldoende mate beschikbaar zouden komen.

Naast bijdragen uit het bedrijfs-

leven mikten de initiatiefnemers 

nadrukkelijk op bijdragen van 

de bevolking zelf. Herdenken is 

natuurlijk in de eerste plaats een 

aangelegenheid van mensen, in 

dit geval mensen die zich aange-

sproken voelen door het offer dat 

de bemanning van de bommen-

werper voor ónze vrijheid heeft 

gebracht.

Inzameling

Om het draagvlak onder de be-

volking te onderzoeken zijn de 

afgelopen weken een aantal Groe-

nekanners op stap geweest. Zij 

hebben huis-aan-huis in Groe-

nekan en Blauwkapel bijdragen 

voor het monument ingezameld. 

Dat heeft, naast geld en hartver-

warmende reacties, bij die inza-

melaars ook tot groot respect voor 

collectanten in het algemeen ge-

leid. Wat een hels karwei is het om 

ieder huishouden in Groenekan en 

Blauwkapel een keer thuis te tref-

fen. Dankzij een pitbullachtige 

vasthoudendheid zijn uiteindelijk 

bijna alle huishoudens met de B-

17-boodschap én de collectebus 

geconfronteerd. 

Resultaat

Het eindresultaat van al die in-

spanning is indrukwekkend. Van 

alle huishoudens in Groenekan 

en Blauwkapel heeft ruim 90% 

bijgedragen aan het herdenkings-

monument wat het totaal aan 

particuliere bijdragen bracht op 

een bedrag van bijna 4000 euro. 

Met de jaarlijkse aandacht die het 

nieuwe monument en de gebeur-

tenis op De Nijepoortschool (die 

het monument adopteert) zal krij-

gen, hopen de initiatiefnemers het 

offer van de bemanning in herin-

nering te houden. 

Onthulling

De particuliere opbrengsten ge-

voegd bij de sponsorbijdragen 

van fondsen en het bedrijfsleven 

betekent dat de 

totale begroting 

voor het project 

nu vrijwel ge-

dekt is. Daarmee 

is de weg vrij 

voor de verdere 

realisatie van 

het monument 

en het organi-

seren van een 

waardige onthullingceremonie op 

woensdagmiddag 28 mei 2014, 

precies 70 jaar na het moment van 

de noodlanding achter in de wei 

van (toen) boer De Kruijff aan de 

Groenekanseweg 62 in Groenekan.

Uitnodiging

Vanzelfsprekend zijn alle dorpe-

lingen van Groenekan en Blauw-

kapel, en iedereen die zich aan-

gesproken voelt door de offers 

die de geallieerden in WOII voor 

onze vrijheid brachten, van harte 

uitgenodigd om die onthulling 

bij te wonen. Een breed gedragen 

blijk van respect zal een krachtig 

signaal zijn voor een prudente om-

gang met vrijheid en democratie. 

Het B-17-monument in wording.
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Kleuterkerkdiensten in De Bilt
door Floris Bijlsma

Vier kerken in deze gemeente De Bilt organiseren vanaf zondag 6 april een aantal keer een 

oecumenische kleuterkerkdienst. Dat is een nieuw initiatief van twee protestantse kerken 

(Opstandingskerk en de Immanuëlkerk) en twee katholieke kerken 

(Sint Michaëlkerk en Onze Lieve Vrouwkerk). 

Al jaren is een gestage ontkerke-

lijking gaande in de samenleving. 

Daarvoor zijn allerlei complexe 

oorzaken, maar één ervan is van 

meer praktische aard: voor jonge 

kinderen is er relatief weinig plaats 

in de kerk. Tijdens diensten wordt 

gezongen, gebeden en gelezen en 

voor kleine kinderen is dat moeilijk 

te volgen. Natascha van Heeringen 

(Immanuëlkerk): ‘Kinderen wor-

den vrij direct na hun geboorte in 

de kerk gedoopt. Maar pas jaren 

later is het voor hen een beetje te 

volgen wat er in de kerk gebeurt’. 

Esther van Veelen (eveneens van 

de Immanuëlkerk) voegt daaraan 

toe: ‘Daar willen we verandering in 

brengen. Want kinderen zijn ontzet-

tend welkom in de kerk en daarom 

willen we hen ook iets bieden dat 

bij hen aansluit. We vinden het ex-

tra mooi om dat vanuit zowel ka-

tholieke als protestantse kerken te 

bieden, in een oecumenische kleu-

terkerkdienst’. 

Structuur

De kleuterkerkdienst krijgt een 

vaste structuur. Een katholieke pas-

tor of een protestantse dominee, af-

hankelijk van waar de dienst wordt 

gehouden, gaat voor. De dienst zal 

beginnen met een warm welkom 

door knuffeldier ‘Domineebeer’. 

Er worden bekende kinderlied-

jes gezongen. Kinderen kunnen 

bewegen, dansen en rondkruipen 

of - lopen. Hun belevingswereld 

staat centraal. Ouders en grootou-

ders zijn welkom om bij de dienst 

te zijn. Zij kunnen achter de groep 

kinderen plaatsnemen. Van Heerin-

gen: ‘Op deze manier kunnen de 

kinderen zich op hun gemak voelen 

als hun ouders of grootouders in de 

buurt zijn’. Kinderen kunnen elk 

een eigen knuffeldier meenemen. 

Tijdens de dienst kunnen zij die op 

een speelse variant van de Ark van 

Noach plaatsen. Na aloop nemen 
zij natuurlijk hun eigen knuffeldier 

weer mee naar huis. Bidden gebeurt 

met woorden die kinderen kunnen 

begrijpen en gebaren die zij kunnen 

nadoen; niet met ingewikkelde tek-

sten. Kinderen kunnen behalve een 

knuffeldier ook een kleinigheidje te 

eten of te drinken meenemen, zoals 

limonade of een appel. Dat wordt 

in een mand verzameld en aan het 

eind van de dienst gezamenlijk ge-

consumeerd door de kinderen. Van 

Veelen: ‘Op die manier willen we 

kinderen heel laagdrempelig het 

gevoel geven wat het betekent om 

met elkaar te delen’. 

Michaëlkerk

Onder andere in Soest bestaat al 

een kleuterkerkdienst. Rita Tobia 

(Michaëlkerk): ‘We zijn daar gaan 

kijken en waren onder de indruk. Je 

ziet dat kinderen, ouders en groot-

ouders erg enthousiast zijn. Het 

is een prachtig middel om geloof 

dichtbij kinderen te brengen op 

een manier die bij hen aansluit. We 

hopen dat ons dat ook zal lukken. 

Daar gaan we in elk geval ons best 

voor doen’. De eerste kleuterkerk-

dienst in De Bilt is op 6 april om 

11.30 uur in de Michaëlkerk. De 

bijeenkomst zal ongeveer een half 

uur duren. Per toerbeurt zullen de 

volgende diensten in andere deel-

nemende kerken plaatsvinden. Toe-

gang is gratis. Voor meer informa-

tie: kleuterkerkdebilt@gmail.com 

Jolique, Esther van Veelen, Aisha, 

Feiko, Natascha van Heeringen en 

Rita Tobia.

Thema-avond Julianaschool
In de Julianaschool werd woensdag 26 maart onder de titel ‘Het ver-

standige gevoel’ voor de achtste keer een thema-avond gehouden. Sleu-

telwoorden waren sensitiviteit, breinwerking, intuïtie en communicatie. 

Burgemeester Arjen Gerritsen hield een inleiding waarin hij het thema 

in een breed perspectief plaatste. Vervolgens werden twaalf workshops 

gehouden waarin het thema was verwerkt. Ike Bekking van de Biltho-

vens Boekhandel was aanwezig met een passende boekencollectie. [GG] 

Ruim 120 ouders namen aan de thema-avond in de Juliaschool deel.

Kofie en talent
Al enkele jaren is Tap Uitvaartzorg uit Bilthoven de 

sponsor van de Talentklas van de Biltse Muziekschool. 

Door het sponsorschap heeft de school extra 

mogelijkheden om muziektalenten te ondersteunen. 

De talenten werken tijdens een cursusjaar toe naar de 

slotpresentatie, waarvoor de ‘generale repetities’ worden 

gehouden in verzorgingshuizen in de gemeente De Bilt.

Op zaterdag 22 maart verzorgden diverse talenten van 10.00 tot 11.00 

uur een kofieconcert in het restaurant van woon- en zorgcentrum De 
Koperwiek in Bilthoven. Onder grote belangstelling van de bewoners 

van De Koperwiek en andere belangstellenden brachten de talenten 

maar liefst tien muziekstukken ten gehore. Jong en oud genoten zicht-

baar. Een volgend optreden van de talenten staat gepland op zondag 1 

juni in Wooncentrum Schutsmantel in Bilthoven. (Joke Temming)

Petra van Dijk piano en Charlotte Borrias klarinet.

Daltondag De Rietakker
Op 26 maart deed Daltonschool De Rietakker in De Bilt mee met de 

Nationale Daltondag. De leerlingen, ouders en leerkrachten hebben op 

deze dag een bijdrage geleverd aan symbolische zuilen, waar op ieder 

zijn creatieve bouwsteen heeft mogen plaatsen. De zuilen staan voor de 

zes pijlers van Dalton: verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstan-

digheid, relectie, effectiviteit en borging. Allemaal begrippen die op de 
Rietakker grote betekenis hebben. Belangstellenden kunnen gerust een 

kijkje komen nemen in de gang van de school.

(Geertje van Genderen en Maaike Top)

De creatieve zuil van zelfstandgheid.

Regionaal 
schoolschaakkampioenschap

De Stichts Gooise Schaakbond organiseerde het regionale schoolschaakkampioenschap 

waaraan winnaars van de gemeentelijke schoolschaaktoernooien mogen meedoen.

De Julianaschool en de Montes-

sorischool mochten ieder een team 

afvaardigen vanwege het behaalde 

resultaat in het schoolschaaktoer-

nooi van de gemeente De Bilt ge-

organiseerd door de plaatselijke 

schaakclub De Biltse Combinatie 

(DBC). 

Twee weken geleden op 8 maart 

werd de eerste ronde gespeeld tus-

sen 38 scholen uit de provincie 

Utrecht in het regionale toernooi. 

De Julianaschool kwaliiceerde zich 
voor de inaleronde op 22 maart in 
Amersfoort en eindigde op de derde 

plaats na een dagje schaken met de 

laatste 20 beste schaakscholen uit 

de Provincie Utrecht. 

Hulde voor de 5 leerlingen van de Julianaschool tevens allen lid van 

schaakclub DBC: Thijs Hosmar, Rafaël Steenbeek, Tibo van Vleuten, 

Philippe van Vleuten en Jort Grootendorst. 
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Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Tassen en Shawls 

40% KORTING

Laat u verrassen

door onze

TASSEN!

100 jaar cremeren 
in Nederland

Na een uitvaartplechtigheid 
in een crematorium krijg ik 
regelmatig de vraag: “Wanneer 
wordt de overledene gecre-
meerd?”. Men denkt vaak dat 
de werkelijke crematie aan het 
eind van een dag plaats vindt, 
terwijl het meestal direct na de 
uitvaartplechtigheid gebeurt. 
Veel mensen weten niet dat 
je als nabestaande zelf bij dat 
proces aanwezig mag zijn.

Zelf probeer ik als uitvaarver-
zorger, samen met nabestaan-
den, om de crematieplech-
tigheid heel persoonlijk in te 
vullen. Eigenlijk kan alles. Er 
zijn ook steeds meer mensen 
die vooraf met mij over hun 
crematieplechtigheid willen 
praten: het geet hen rust als 
ze merken dat we alles door-
spreken en dat iedere vraag 
beantwoord wordt. 

Ruim 60% van de Nederlanders kiest voor cremeren in plaats van begraven. Op zondag

6 april zijn crematoria in Nederland open om uitleg te geven over wat zich achter

hun deuren afspeelt. En om te vertellen over een eeuw crematies in Nederland...

Er is veel onbekend over cre-
meren. Het woord crematie is 
afgeleid van het Latijnse werk-
woord ‘cremāre’ (verbranden). 
Omdat het dit jaar 100 jaar 
geleden is (in 1914) dat de 
eerste crematie plaats vond - 
door de arts dr. C.J. Vaillant 
- kan iedereen op zondag 6 
april tussen 11.00 en 16.00 uur 
naar de open dag van Crema-
torium Daelwijck in Utrecht. 
Medewerkers staan dan klaar 
om u alles over die 100 jaren te 
vertellen en u alle ruimten van 
het crematorium te laten zien, 
inclusief het fraaie herden-
kingspark.

Komt u ook? Ik ben er zelf 
en misschien kunnen we dan 
even persoonlijk kennis ma-
ken. En kan ik antwoord ge-
ven op uw vragen over creme-
ren, of over wat er allemaal bij 

door Koop Geersing

een uitvaart komt kijken. En 
als u niet kunt komen, maar 
er wel meer over wilt weten? 
Dan kom ik graag eens bij u. 
U kunt mij dag en nacht 
bereiken op 06-51247743.

Ladies Night bij 
GroenRijk voor Kika

Op 11 april a.s. om 19.30 uur wordt er weer een Ladies 

Night georganiseerd. Loes Sturkop van schoonheidssalon 

’t Beautyhuisje heeft opnieuw een groep ondernemers uit 

Maartensdijk bij elkaar weten te brengen. Stuk voor stuk 

ondernemingen die samen een gevarieerd assortiment van 

producten en diensten aanbieden. 

Vanwege het geweldige succes van 

vorig jaar, is er voor dit jaar naar een 

ruimere locatie uitgeweken. Karel 

Hendriksen van tuincentrum Groen-

Rijk, stelt zijn winkel beschikbaar om 

alle dames te kunnen ontvangen. Loes 

Sturkop: ‘Ik vind het belangrijk dat 

de middenstand in Maartensdijk op 

deze manier weer een impuls krijgt. 

Verschillende ondernemers uit het 

dorp krijgen een kans om hun product 

of dienst aan een groot publiek te to-

nen. We willen laten zien waar kleine 

ondernemers groot in kunnen zijn’.

Locatie

Vorig jaar had GroenRijk de aankle-

ding van de Ladies Night al verzorgd. 

Vandaar dat ook dit jaar de vraag 

weer bij Karel Hendriksen werd neer-

gelegd. Alle aankleding is er tenslotte 

al en nu kunnen de ondernemers een 

plekje tussen de kleurige planten en 

gezellige sfeer van GroenRijk betrek-

ken. Er worden tijdens de avond pre-

sentaties en workshops gegeven ver-

zorgd door Groenrijk en Hankie Hol. 

Het is weer gelukt om een mooie va-

riatie van verschillende productgroe-

pen bij elkaar te brengen: De onder-

nemers tonen hun assortiment, geven 

uitleg, er worden producten verkocht 

en er zijn leuke aanbiedingen. Door 

dit gevarieerde aanbod in verzor-

gingsproducten en modeaccessoires 

is er voor iedere vrouw iets te ontdek-

ken. Op het podium zullen zang, dans 

en een fashionshow worden afgewis-

seld met een loterij voor KIKA. 

Loterij

Dit jaar is er een loterij voor stichting 

KiKa aan de Ladies Night verbonden. 

Doel hiervan is om een groot geldbe-

drag bij elkaar te brengen voor stich-

ting Kika. Alle deelnemende onderne-

mers van de Ladies Night hebben een 

mooie prijs voor de loterij gespon-

sord; ook zijn door veel andere onder-

nemers prachtige prijzen gedoneerd. 

Loten zijn tijdens de Ladies Night 

te koop(5 euro per lot); de volledige 

opbrengst van de loterij gaat naar 

RunforKika New York Marathon. 

Hoofdprijs is een door Groenrijk be-

plante kruidentuin op poten, maar 

ook worden er o.a. een schoonheids-

behandeling, sauna-arrangementen, 

huiskamerconcert, zonnebankkaart en 

diners verloot. Loes Sturkop: ‘Het is 

echt geweldig dat alle ondernemers 

zo enthousiast hebben gereageerd op 

de loterij voor KIKA. Het is de bedoe-

ling om deze avond een mooi bedrag 

voor KIKA op te halen. Ik zal op 2 no-

vember, als een van de KiKa-lopers, 

meedoen aan de New York Marathon. 

Er is heel  erg veel geld nodig voor 

onderzoek en kwaliteitsverbetering 

in de strijd tegen kinderkanker. Ik ga 

een hele marathon lopen om zoveel 

mogelijk sponsorgeld bij elkaar te 

brengen. Mijn doel is om € 6.000,- 

bij elkaar te brengen. De marathon 

is voor mij een grote uitdaging maar 

lang niet zo’n uitdaging als waar de 

kinderen met kanker voor staan. Elke 

euro is hard nodig daarom laat ik mijn 

RunforKika sponsoren’.

Loes Sturkop is één van de Kika-deelnemers op 2 november aan de Marathon 

van New York. 
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Het gaat om een project waarin zij 

leren waarom het verschaffen van 

Microkredieten in ontwikkelings-

landen zo belangrijk is. In dit pro-

ject hebben ze geleerd hoe een Mi-

crokrediet-inanciering werkt. Ze 
moesten daarvoor een bedrijfsplan 

maken, nadenken over de investe-

ring en hoe ze daar winst uit kon-

den halen. Ieder groepje van 4 leer-

lingen kregen daarvoor van school 

10 euro als krediet. De uitvoering 

vond plaats op 1 projectdag. Er zijn 

bijvoorbeeld allerlei soorten koek-

jes gebakken en verkocht, honden 

uitgelaten en auto’s gewassen. Na 

aloop van de dag werd het startka-

pitaal van 10 euro weer terug gege-

ven aan de ‘bank’, de school dus. 

De winst van ieder groepje werd in 

de pot gedaan.

Opbrengst

Vol enthousiasme hebben leerlin-

gen uit team 4 € 1150,- opgehaald 

voor een kindertehuis in Ghana. 

Leerlingen uit team 3 hebben € 

860,- opgehaald voor iemand die 

vrijwilligerswerk gaat doen in Gha-

na en leermiddelen gaat aanschaf-

fen voor Ghanese kinderen. Het 

was voor alle leerlingen een leuke 

en leerzame projectdag met een 

mooie opbrengst.

Ververs

Werkers uit Havo 3 en Vmbo 3 van 

de Werkplaats Kindergemeenschap 

hebben op 21 maart deelgenomen 

aan NL Doet in het kader van de 

maatschappelijke stage. In totaal 

werden op deze manier meer dan 

twintig klussen geklaard in Bilt-

hoven, Utrecht en zelfs Zeist. Er 
was een grote verscheidenheid aan 

klussen. Een aantal leerlingen heeft 

zich ingezet op de kinderboerderij 

‘de Schaapskooi’ waar er gewerkt 

werd aan een belevingstuin waar 

mensen die een verstandelijke han-

dicap hebben gebruik van kunnen 

maken. Bij zorgcentrum De Drie 

Ringen hebben leerlingen voor de 

bewoners een High tea georgani-

seerd. Bij de Reiger, een woonlo-

catie voor 26 volwassenen met een 

verstandelijke beperking, werd de 

tuin lente-klaar gemaakt. 

Daarnaast hebben 7 leerlingen met 

leerlingen van andere scholen, hard 

gewerkt om delen van het decor te 

verven voor de productie ‘The At-

tic’ van muziekgezelschap Starlight 

Boulevard die dit voorjaar te zien 

zal zijn. Ook is er veel geklust en 

geschilderd bij o.a. de Kargadoor, 

in het Van Boetzelaer park, U-2B 

Heard en het Rode Kruis. Kortom 

een mooie dag met inzet van de 

leerlingen voor het goede doel.

(Adriane de Graaf en Job van 

Wakeren)

Project Microkrediet en werkers
in het van Boetzelaerpark

De leerlingen uit de eerste klas van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven zijn,

na een periode waarin ze veel geleerd hebben over ontwikkelingslanden,

deze week aan de slag gegaan met een project over Microkrediet. 

Leerlingen uit de 3e klas hanteerden de kwast voor het verven van decorstukken bij toneelgroep Starlight Boulevard.

Midgetgolf is een sport en meer 

dan een populaire vakantiebezig-

heid. De opening van het seizoen 

van Midgetgolf Bilthoven, gele-

gen in de mooie bosrijke omgeving 

van de Julianalaan op de grens met 

Bosch en Duin vond afgelopen vrij-

dag plaats onder wel haast zomerse 

weersomstandigheden. De midget-

golfbaan was door de vroege len-

teachtige weersomstandigheden al 

enige tijd geopend en zelfs tijdens 

de zachte wintermaanden waren er 

al op beperkte schaal speelmoge-

lijkheden geweest. 

Opening Midgetgolfseizoen

Voor de afslag van het jubileumseizoen waren alle leerlingen van de groepen 4A t/m 8B van de Theresiaschool 

uit Bilthoven vrijdag 28 maart uitgenodigd te komen midgetgolfen. Op de foto de groepen 4B, 6A en 8A + 8B 

van de 280 basisschoolleerlingen, die in groepsverband de balletjes over het parcours van 18 holes met zo min 

mogelijk slagen alegden. [foto Henk van de Bunt] 

Ondertekening contract 
Afgelopen week was de ondertekening van het contract dat Steven 

Brink de komende twee seizoenen, met een optie voor een derde sei-

zoen, als hoofdtrainer verbindt aan DOS. Vorig seizoen is DOS onder 

leiding van de huidige hoofdtrainer Berry van den Broek gepromo-

veerd naar de 2e klasse. De komende seizoenen wil DOS een volgende 

stap maken met een nieuwe trainer aan het roer. Dit geldt niet alleen 

voor het eerste team, maar zeker ook voor de overige selectieteams.

V.l.n.r. Cornel Boere (voorzitter DOS), Steven Brink en Wilco de Rooij 

(voorzitter T.C.).

Jong en oud aan de pannenkoeken
De leerlingen van De Bosbergschool in Hollandsche Rading, de peuters 

van het Kabouterbos en deelnemers van Onvergetelijk Leven namen 

het er vrijdag jl. even van tijdens de Nationale Pannenkoekendag. De 

vers gebakken pannenkoeken vonden dan ook gretig aftrek. Na aloop 
gingen de senioren dorpsbewoners nog even de klas in om in het kader 

van het nieuwe IPC thema: Het Generatiespel – Jong en Oud, te vertel-

len over hun jeugd en basisschoolervaringen. (Hilda Ritman)

Heerlijk buiten in het zonnetje, met z’n allen lunchen aan lange tafels.

Samen Verder en Julianaschool

Afgelopen week werd de Open Les van Sportstichting Samen Verder 

gehouden in de sportzaal van de Julianaschool in Bilthoven. Omdat 

de school hard op weg is om een Fairtrade school te worden legden 

de leerlingen vooraf uit aan de sporters waar ze mee bezig zijn. Via 

het doorlopen van een stappenplan kan het certiicaat Fairtrade worden 
verkregen. Truus te Pas van de Werkgroep Fairtrade begeleidt de school 

hierin. Daarna werd er intensief gesport: de leerlingen van klas 7a en 

de sporters trokken samen op. Bij mooie prestaties werd hard geapplau-

diseerd. In de pauze verzorgden de leerlingen de catering. Ouders van 

leerlingen en sporters waren ook aanwezig. Eén van de ouders van de 

leerlingen: ‘Een prachtig initiatief om zo met elkaar kennis te maken. 

Goed om te zien hoe enthousiast de sporters en begeleiders zijn’. [MD]

Sporters en leerlingen troffen elkaar vol enthousiasme in de gymzaal.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Mooie plafond ventilator met 

3 spotjes. Zijn onafhankelijk 

te richten, heeft 5 bladen, 

heeft 3 verschillende snelhe-

den en kan zowel links als 

rechtsom draaien. Dus bla-

zen of zuigen. € 49,50. Tel. 

06-22175528

2 nieuwe dekbedovertrekken 

1- persoon, gekleurd katoen. 

€ 20,-. Grote koekenpan van 

BK, doorsnee 28cm. € 10,-. 

Tel. 030-2202996

Nieuwe laptoptas 17" don-

kergrijs/ zwart met rits en 

extra vakken. € 8,-. Tel. 030-

2202996

Rieten hondenmand 100x70. 

€ 15,-. Glasfles 907 + 

drukgroep. € 15,-. Tel. 

06-52386150

Professionele zaagtafel. 

€ 49,-. Tel. 030-2281085

Ovale grenen salontafel 

met laatjes, i.z.g.s. € 17,50. 

Boerenbont Boch zoutpot 

met houten deksel. € 20,-. 

Tel. 0346-214065 of 06- 

29506849

Maaskeien bont voor tuinde-

coratie. € 8,- per afgestr. krui-

wagen. Zelf halen en opladen. 

Tel. 0346-212614

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

1 persoonsbed z.g.a.n.€ 10,-. 

Tel. 030-2281085

Grote jerrycans. Ideaal om 

een heleboel water mee te 

nemen. € 5,-. Nederlandse 

vlag 300x190cm. € 8,-. 

Groene ijzeren armleuningen 

om een bankje voor buiten 

van te maken. € 15,-. Tel. 

0346-214084

Zinkenteil, 77x59x32, geheel 

gaaf en geen roest. Ook voor 

verven. € 49,-. Tel. 0346-

212614

Elektrisch gourmetstel. 

€ 15,-. IJzeren schommeltje. 

€ 7,50. Tel. 0346-281306

Gebakvorkjes, 12 stuks Gero 

zilmeta, 12cm lang. € 8,-. 4 

grote kunststof overpotten, 2 

wijnrood, 1 bruin en 1 zwart. 

28+26+630cm, € 2,- per stuk, 

Samen € 7,-. Tel. 0346-212492

Zebravinken € 2,- per stuk. 

Tel. 0346-213261

Fietsstoeltje voor voorop 

incl. windscherm. € 25,-. 

Ledikantje + commode wit. 

€ 25,-. Zwarte kinderwagen 3 

in 1, incl. maxi-cosy. € 50,-. 

Tel. 0346-214196

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Zeer huidvriendelijke en ver-

zorgende deodorant! Aloë 

Deo Stick. € 8.95. Aline 

Lindner. Tel. 06-1940930

Twinny Load fietsendrager 

met klein deukje. € 30,00 . 

Tel. 030-2120560

Ronde witte tuintafel, z.g.a.n., 

bladmaat 70 cm. € 20,-.  

4 witte stapelbare nieuwe 

tuinstoelen (Hartman) met 

kussens. € 35,-. Eiken eettafel 

(bladmaat 80 x 80 cm.) met 

2 stoelen z.g.a.n. voor klein-

behuisde. € 35,-. Tel. 030-

2205540

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 25,-. Een oude, zinken teil, 

35 cm. € 15,-. Oude, zin-

ken wasketel. € 15,-. Tel. 06 

53441095

Oude, zinken gieter € 7,50. 

Een mini twist stepper, wei-

nig gebruikt. € 15,00. Tel. 06 

53441095

Te koop gevraagd

Oude RACEFIETS jaren 

70-80-90 (in huidige 

staat) voor student. Tel. 

06-83235321

Fietsen/ brommers

Damesfiets Batavus, 8 ver-

snellingen, 61cm. € 200,-. 

Tel. 030-2283946

Mooie kinderfiets ±5 jaar. 

€ 25,-. Tel. 030-2281085

Personeel gevraagd

Ik zoek 1x in de twee weken 

HULP in de huishouding. Tel. 

030-2280661

Cor van Vliet Hoveniersbedrijf 

zoekt een meewerkend zelf-

standig hovenier, zie pag. 14

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Gezellig, Goed en Gastvrij 

Geknipt bij BETTY’S 

CORNER! Alle ingrediënten 

om een afspraak te maken! 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

WOONRUIMTE te huur voor 

1 pers., 40m2 in Groenekan. 

Tel. 0613262745

1e keus ZONWERINGDOEK 

€ 26,- per m2. www.tibelly.

nl. De markiezenmaker 

(Groenekan). Tel. 06-26604779. 

Reparaties rolluiken en zonwe-

ringen. Aanbieding knikarm 

zonwering
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Mokveld Hoveniersbedrijf te Maartensdijk - voor com-

plete tuinverzorging en -aanleg. Zie ook www.mokveldho-

veniersbedrijf.nl. Voor meer info bel 0346-211838 of mail 

via site.

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. vrijdag/

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

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

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

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

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

www.vanvliettuinservice.nl. Tel. 06-54751296

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

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

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

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

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

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

MPGcoaching.nl 

Cursussen/ trainingen

Opstapcursus ponyrijden bij Stal van Brenk. Vanaf don-

derdag 3 april gaat er een opstapcursus, voor kinderen vanaf 

6 jaar, van start. In de opstapcursus leren kinderen, zonder 

paardrijervaring, paardrijden. De cursus vindt op elke don-

derdag van 17:00 uur-18:00 uur plaats. De opstapcursus 

kost €130,- voor één kwartaal. Voor meer informatie of onze 

andere activiteiten kunt u terecht op www.stalvanbrenk.nl of 

neem telefonisch contact op 030-2723755

Maak een prachtige paaskrans tijdens de paasworkshop 

op het Groenhorst Maartensdijk. Op woensdag 9 april, 19.00 

uur. Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar. Kosten: € 30,- p.p, 

inclusief alle materialen, koffie/thee/fris en lekkers. U kunt 

zich aanmelden op: d.bloemendal@groenhorst.nl. Inschrijven 

tot zondag 6 april. Wanneer u zich opgeeft voor de workshop 

gaan wij ervan uit dat u komt en kopen wij materiaal voor 

u in.
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Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 

jaar met C/D/E rijbewijs en overige 

automobilisten, die een rijbewijskeuring 

moeten ondergaan, kunnen terecht bij 

Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf 

een afspraak te maken via het lan-

delijk afsprakenbureau, telefoon: 088 

2323300. Zelf een datum plannen kan 

via de website www.regelzorg.nl. Op 

11 april is er op de locatie van Stichting 

Mens De Bilt aan de Jasmijnstraat 6 in 

De Bilt weer gelegenheid tot keuring.

High tea in’t Hoekie

Op zondag 13 april is er weer een high 

tea van 14.30 uur tot 16.30 uur. Voor 

€ 4,00 krijgt u allerlei lekkere hartige 

en zoete hapjes geserveerd. Ook kunt 

u onbeperkt van diverse soorten thee 

genieten. Vooraf aanmelden is nodig 

in verband met beperkt aantal plaatsen. 

hoekie@mensdebilt.nl 030 2201702

Mattheus Passie in Bilthoven

Op donderdag 17 april om 19.30 uur is 

er De Mattheus Passie door De Nieuwe 

Philharmonie Utrecht o.l.v. Johannes 

Leertouwer in de Opstandingskerk in 

Bilthoven i.s.m. de Kathedrale Koor-

school Utrecht. Kaarten zijn te bestellen 

via www.nputrecht.nl.

Opbrengst Reumacollecte 

De opbrengst van de collecte voor het 

Reumafonds, die de afgelopen peri-

ode in Maartensdijk werd gehouden 

bedraagt 1380 euro. Alle gevers harte-

lijk dank. 

Millennium Mannenkoor  

in St. Michaelkerk

Het Millennium Mannenkoor uit Zeist 

geeft op zaterdag 12 april een groot 

promotieconcert in de St. Michaelkerk, 

aan de Kerklaan 31 in De Bilt. Het con-

cert begint om 16.00 uur. De toegang is 

gratis. Het koor staat onder leiding van 

Jaap Jan Hunze. De instrumentale bege-

leiding (piano en orgel) is in handen van 

Peter Witteveen. Het Millennium Man-

nenkoor is een middelgroot koor dat 

beschikt over een breed mannenkoorre-

pertoire, van klassieke mannenkoorwer-

ken tot volksmuziek en blues aan toe.

Vrouwen van Nu 
in De Groene Daan

De Vrouwen van Nu, afdeling Groenekan hebben 

hun ledenavond op woensdag 9 april. Paula Riet-

veld en Willy Steenbrink komen iets vertellen over 

hun werk in een hospice met als titel 'Jouw laatste 

levensfase in een hospice'. 

Plaats: Dorpshuis ‘De Groene Daan’ Grothelaan 3 

in Groenekan. Toegang voor leden gratis, voor niet 

leden 4 euro. Aanvang 20.00 uur.

Ervaar gratis de E-bike
Met als motto Goed te Doen’ biedt de Fietsersbond’ (afd. De Bilt) in samen-

werking	met	Stichting	DOEN	en	lokaal	Proile	René	in	De	Bilt	de	mogelijk-

heid om in de periode van 25 maart t/m 10 juni, twee weken lang gratis een 

e-bike	naar	het	werk	 te	 ervaren.	Via	de	website	goedtedoen.ietsersbond.nl	
kunnen deelnemers zich eenvoudig aanmelden voor deze proef. De Fietsers-

bond stemt persoonlijk af in welke periode er met de e-bike naar het werk 

geietst	kan	worden.
Met	de	e-bike	en	de	komst	van	betere	ietsroutes	kunnen	comfortabel	en	snel	
afstanden tussen de 10 en 15 kilometer van en naar het werk worden afgelegd. 

De e-bike is een goede manier om je snel van A naar B te verplaatsen  en het 

is	inancieel	aantrekkelijk.
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Futura speelt nog op natuurgras, 

lastig voor bezoekende teams. Ver-

der haakte aanvoerder Bart Drost 

kort voor de wedstrijd af vanwege 

buikgriep. Maar dat mag geen ex-

cuus zijn voor het matige optreden 

van de Maartensdijkse koploper. 

Het was gewoon ‘one of those 

days’. TZ benaderde geen moment 

het normale spelniveau en dan is 

zelfs een treffen tegen een degra-

datiekandidaat een lastige zaak. Na 

de gelijke ruststand nam de Haagse 

thuisploeg het heft in handen. TZ 

bleef voortdurend aan de nadelige 

kant van de score. In de slotminuten 

leidde Futura met 14-13, maar met 

twee ultieme treffers in de laatste 

vijf minuten kroop Tweemaal Zes 

alsnog door het oog van de naald. 

Contract

Hoofdtrainer Eric Geijtenbeek staat 

ook volgend seizoen voor de Twee-

maal Zes-selectie. De oefenmeester 

uit Houten informeerde gisteren de 

spelersgroep over zijn aanblijven. 

TZ draait een goed seizoen. In de 

zaal greep de ploeg net naast het 

kampioenschap, in de veldcompeti-

tie gaan de Maartensdijkse korfbal-

lers aan de leiding in de overgangs-

klasse. 

Ook assistent-trainer Serge Valk 

verlengt zijn contract. De inwoner 

van Maartensdijk doet met het re-

serveteam uitstekende zaken. Op 

het veld is een kampioenschap zelfs 

nog mogelijk. 

Tweemaal Zes door het oog van de naald

Koploper Tweemaal Zes kwam zaterdag met de schrik vrij. De uitwedstrijd tegen

het matige Futura leverde bijna een uitglijder uit voor de koploper, maar in de slotfase

kwam TZ alsnog op voorsprong. De 15-14 overwinning was nauwelijks verdiend.

Hoofdtrainer Eric Geijtenbeek.

De hockeyers van Voordaan hebben 

een verpletterende overwinning be-

haald op koploper HDM. Op eigen 

veld werden de Hagenaars met 5-1 

geklopt en verkleinde Voordaan het 

gat met de eerste plek van vier naar 

één punt. 

Ook de dames boekten een belang-

rijke overwinning, maar dan in de 

strijd om lijfsbehoud. Zij wonnen 

thuis met 2-1 van het veel hoge 

geklasseerde Victoria, dankzij de 

winnende treffer van Anne van den 

Boomen. Vooral in de tweede helft 

was het spel van Voordaan overtui-

gend.

Voordaan fel op weg naar winst. 

(foto Guido van der Burg)

Hockeyers Voordaan overklassen koploper
DOS verliest duel

om derde plek
In een rechtstreeks duel om de 3e plek tegen Oranje Zwart 

uit Zwolle gaf DOS zaterdag niet thuis. In een heerlijke 

voorjaarszon in Westbroek verloor DOS met 11-15.

De 1e helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht met een licht 

voordeel voor de bezoekers. Ook de uitwedstrijd in september 2013 

ging lange tijd gelijk op, maar toen was het DOS dat aan het einde er 

met een kleine voorsprong vandoor ging. Oranje Zwart is evenals DOS 

een korfballende ploeg zodat er een sportieve en leuke wedstrijd werd 

gespeeld. Helaas werden er alleen te weinig doelpunten gescoord, en 

dat was met name bij de thuisploeg het manco. Diverse doorloopbal-

len en grote kansen in de korfzone werden niet benut en zo keek DOS 

halverwege tegen een kleine 5-7 achterstand aan.

De tweede helft gaf eenzelfde beeld. Evenals voor rust werd er ook 

nog een strafworp gemist, maar toch wist DOS bij 9-10 de aansluiting 

te vinden. Toen echter Oranje Zwart direct het verschil weer op twee 

punten bracht, was het gedaan met de tegenstand van de Westbroekers. 

De overtuiging in de ploeg was weg waardoor Oranje Zwart simpel kon 

uitlopen naar een 11-15 eindstand. Een terechte nederlaag omdat de 

ploeg onvoldoende beleving uitstraalde om de winst binnen te halen en 

onvoldoende scherp in de afronding voor de dag kwam.

De volgende wedstrijd is op 12 april. DOS speelt dan een uitwedstrijd 

tegen koploper Spirit om 15.30 uur in Voorthuizen.

Dames 1 van hockeyclub SCHC 

heeft zondag geschiedenis geschre-

ven door als eerste te eindigen in 

de reguliere competitie. Bovendien 

speelt het team daardoor in de Euro-

pacup. In de laatste wedstrijd moes-

ten de dames uit tegen Amsterdam, 

een directe concurrent in de strijd om 

de eerste plaats. Maar de Stichtsche 

dames speelden een overtuigende 

wedstrijd. De 0-1 werd uit een straf-

corner binnengetikt door Roos Drost, 

de 0-2 werd binnengesleept na een 

mooie uithaal van Claire Verhage.

Finale

Nog nooit eindigde een team van 

Stichtsche als eerste in de hoofd-

klasse. Zowel bij de dames als de 

heren niet. Deze overwinning is dan 

ook bijzonder. Maar het team van 

coach Janneke Schopman kijkt al-

weer vooruit, want komende week-

end zijn de halve inales van de play 
offs. Eerst zaterdag uit tegen Laren 

en dan zondag thuis de returnwed-

strijd. Mochten de Bilthovense da-

mes als winnaar uit de bus komen, 

dan is het weekend erop de inale 
op 12 en 13 april. Tegenstander is 

dan Den Bosch of Amsterdam. De 

winnaar van die inalewedstrijden is 
landskampioen.

Historische dag voor Dames 1 SCHC

Salvo aast op titel
Volleybalvereniging Salvo’67 uit Maartensdijk heeft zich aangemeld 

voor de verkiezing van de Leukste Sportvereniging van gemeente De 

Bilt. Meerdere verenigingen in De Bilt hebben zich voor deze verkie-

zing opgegeven. De winnaar van De Bilt gaat meedoen aan de provinci-

ale verkiezing die in de eindronde uiteindelijk de gezelligste verenging 

van Nederland oplevert.

De goede sfeer binnen Salvo, het grote aantal vrijwilligers, elk seizoen 

een begin- en een eindfeest en daar tussenin talloze andere leuke activi-

teiten maken Salvo een hele gezellige vereniging.

Tot en met 26 mei kan er op Salvo’67 gestemd worden. Mensen die dit 

ook vinden kunnen hun stem uitbrengen via www.leukstesportvereni-

ging.nl. Iedereen die stemt kan mooie prijzen winnen zoals een tablet, 

wellnessdagen etc. 

Daarnaast wordt er voor iedere stem waarbij toestemming wordt ge-

geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven € 0,05 betaald door de 

organisatie van de verkiezing aan de stichting Spieren voor Spieren. 

Stemmen zonder de nieuwsbrieven van partners te ontvangen is ook 

mogelijk.

Kampioen

Door een 3-1 overwinning werd het tweede zaterdagteam van FC De Bilt zaterdag 29 maart ongeslagen 

kampioen. In 17 wedstrijden behaalde het team 51 punten; precies 17 meer dan de uiteindelijke nummer twee 

Jonathan 3 (uit Zeist). (foto Henk Willemsen)

Basisschool-
voetbaltoernooi

Op de woensdagen 9 en 16 april vindt op sportpark Weltevreden 

te De Bilt weer het jaarlijkse basisschoolvoetbaltoernooi plaats. 

10 scholen uit De Bilt, Bilthoven en Groenekan binden met 

elkaar de strijd aan om de felbegeerde wisselbekers. 

Met ongeveer 650 deelnemers in 58 teams is er dit jaar sprake van een 

record-deelname. Net als in 2013 wordt het toernooi gesponsord door 

Albert Heijn- vestiging De Bilt, 

die iets te eten en drinken be-

schikbaar stelt voor alle deelne-

mers en de wisselbeker voor de 

groepen 5/6 sponsort. Wanneer 

zijn trainingsschema het toelaat 

zal Joost Broerse, aanvoerder 

van bekerinalist PEC Zwolle en 
oud-speler van FAK (voorloper 

van FC de Bilt) op 1 van de wed-

strijddagen de prijzen uitreiken.

Op 9 april spelen zowel de jon-

gens als de meisjes van de groe-

pen 5/6. Aanvang 13.15 uur; 

prijsuitreiking 17.00 uur. 16 april 

spelen de groepen 7 en 8. Hier 

begint het toernooi om 13.00 uur 

en is het uitreiken van de prijzen 

om 17.30 uur. Publiek is natuur-
lijk van harte welkom.



Belevingsgerichte 
Lentewandeling

Wil je met al je zintuigen van de lente genieten, in een prachtig natuur-

gebied? Zou je graag meer willen leren leven met de seizoenen en de 

wijsheid van de natuur gebruiken om jouw, in de winter gerijpte, zaad-

jes (ideeën) in de zomer prachtig tot bloei te laten komen, zodat je in de 

herfst heerlijk van je oogst kunt genieten? 

Dat kan op zondag 6 april van 

13.00 tot 15.00 uur op het land-

goed Beukenburg en de Leyen. 

Een gebied dat bestaat uit agrari-

sche grond en bos. U wandelt er 

langs oude hakhoutpercelen en 

door een parkbos met monumen-

tale beukenlanen. De oude beuken 

worden bewoond door de vleer-

muis, boommarter, uil en boom-

kruiper. Bijzonder is de aanwezig-

heid van de das in deze omgeving. 

Geen honden

Deze vorm van wandelen is ge-

schikt voor een groep van maxi-

maal 12 volwassenen. Aanmelden 

kan via natuurbeleving@ivnde-

bilt.nl. Honden kunnen helaas 

niet mee. Per seizoen zal één 

wandeling met dit thema ge-

maakt worden. Locatie: Land-

goed Beukenburg (terrein van 

Het Utrechts Landschap). De 

start is op de Beukenburgerlaan 

bij de ingang vanaf de Groe-

nekanseweg in Groenekan op 

zondag 6 april om 13.00 uur. De 

organisatie is door IVN De Bilt 

e.o. en er zijn geen kosten aan 

verbonden. 
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De gemeente is blij met de inzet 

van Biga Groep. ‘Veel mensen die 

in de Bilt komen wonen doen dit 

vanwege het groen. Dus het werk 

dat daarbij komt kijken is voor ons 

van belang. Door bezuinigingen 

zijn wij helaas wel genoodzaakt 

de beeldkwaliteit te veranderen. 

Dit betekent dat de plantsoenen 

niet meer voor honderd procent 

onkruidvrij en schoon worden ach-

tergelaten’, aldus unithoofd Beheer 

Openbare Ruimte van de gemeente 

De Bilt, Eric Oosterwijk.

Samenwerking

Eric: ‘Wij zijn heel tevreden over de 

samenwerking. Vooral de lexibili-
teit is ijn. Wanneer er bijvoorbeeld 
een calamiteit is, is er maar één te-

lefoontje nodig naar de teamleider 

van Bladeren en dan gaat het snel. 

Een calamiteit kan bijvoorbeeld 

een ongeluk zijn op de openbare 

weg of in een tunnel. Biga Groep is 

dan snel ter plaatse om de achterge-

bleven rommel op te ruimen.’ Zijn 

collega toezichthouder Henk Vol-

muller beaamt dit. ‘De makkelijke 

beschik- en bereikbaarheid passen 

bij dit werk. Ik heb ook vaak recht-

streeks contact met de voorman, 

die zijn team vervolgens instrueert. 

Dit werkt voor iedereen goed. Er is 

geen enkel verschil in de kwaliteit 

van het werk met mensen zonder 

arbeidsbeperking. Het verschil in 

aansturing regelt Biga Groep’.

Meer dan werk

Erik: ‘Wij vinden het belangrijk om 

mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt een kans te geven, maar 

ook de inanciële kant speelt voor 
ons een rol. Wanneer we op deze 

manier mensen aan het werk kun-

nen helpen besparen we een hoop 

uitkeringen’. Henk: Met dit werk 

hebben deze mensen ook een nor-

male baan. Waar komen ze anders 

nog aan de bak? Omdat mensen 

vaak in de buurt wonen zijn ze ook 

gemotiveerd om dit werk te doen’, 

zegt de tevreden toezichthouder 

van de gemeente.

Mindere kwaliteit

De groenmedewerkers krijgen 

veel reacties van mensen op de 

kwaliteitskeuze van de gemeente. 

Groenmedewerker Rob (52) uit 

Bilthoven: ‘Mensen denken dat wij 

ons werk niet goed doen maar dat 

is dus niet zo. Ik vind het zelf heel 

jammer, je laat na het werk natuur-

lijk het liefst het plantsoen schoon 

achter. Maar het is niet anders, ook 

daar zullen we lexibel mee om 
moeten gaan. Het blijft hard wer-

ken, waar ik niet vies van ben’. 

Toezichthouder Henk: ‘Ik verwacht 

dat de kwaliteitskeuze van ons nog 

moeilijk is voor veel medewerkers. 

Het zal wel even wennen worden. 

Dat zou ik ook hebben’.

Onzichtbare beperking

Enthousiast vertelt medewerker 

Rob: ‘‘We zijn nu druk met de be-

planting rondom het nieuwe gebouw 

Het Lichtruim. Echt interessant 

werk om te doen. Alles wat ik mee-

pik aan ervaring en cursussen kan 

mij weer verder helpen in mogelijk 

een detachering in de toekomst. Ik 

hou van afwisseling en buitenwer-

ken, dus dit is werk dat bij mij past. 

Aan de buitenkant ziet men niet aan 

mij wat mijn beperkingen zijn en dat 

is vaak mijn valkuil. Verbaal ben ik 

sterk en lichamelijk is er niets aan 

mij te zien. Maar de pezen in mijn 

handen en voeten werken niet meer 

zo soepel mee, ik heb behoorlijke 

suikerziekte en ben echt stressge-

voelig. De begeleiding die Biga 

Groep biedt is voor mij belangrijk. 

In het verleden (Rob werkt ruim 

twaalf jaar bij Biga) was dit nog niet 

voor elkaar door veel wisselingen. 

Ik kreeg dan veel te veel werk in 

mijn handen geduwd, maar nu heb-

ben ze dit goed georganiseerd.’

Toekomst

Naast de bekende oranje jassen 

voert Biga Groep ook veel schoon-

maakwerk uit in gemeente De Bilt 

en in het bedrijfsrestaurant werkt 

een cateringmedewerker van Biga 

Groep. In de toekomst zou het mooi 

zijn als mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt ook andere taken 

kunnen doen voor de gemeentes. Er 

staan veel medewerkers te popelen 

om aan de slag te kunnen met bij-

voorbeeld administratieve taken. 

(Lisette Brenkman)

Groene samenwerking
gemeente De Bilt en Biga Groep

Biga Groep onderhoudt al jaren het groen in De Bilt. Of er nu een gazon gemaaid moet worden, een 

plantsoen geschoffeld of zakken vol zwerfvuil opgeprikt moeten worden. Biga Groep pakt dit graag 

op. Een aantal teams van medewerkers heeft hier in alle kernen dagelijks een fulltime baan aan. 

Rob met zijn collega’s aan het werk bij Het Lichtruim. (foto Betty van Wijhe)

Je zou het zo op het eerste gehoor 

niet zeggen, maar de bestuivers 

zijn nog steeds in nood. Al duizen-

den jaren leven en werken mensen 

met bijen, in het besef dat er zonder 

bijen veel minder voedselproductie 

zou zijn. Dat wisten ze al in de oud-

heid, maar het lijkt wel alsof dat be-

sef in onze tijd verloren is gegaan, 

want inmiddels gaat de bijenpopu-

latie in de wereld door een veelheid 

aan oorzaken drastisch achteruit. 

Agrarische gebieden zijn voor bij-

en en insecten als groene woestij-

nen, zij kunnen er niet voldoende 

bloemen vinden. De stedelijke ge-

bieden daarentegen zijn voor bijen 

inmiddels zelfs oases geworden 

met bloeiende bomen en bloemen-

tuinen. De omgekeerde wereld.

Gelukkig lijkt er een kentering op 

komst. In de pers krijgt het onder-

werp steeds meer aandacht en in-

middels heeft ook de doorsnee bur-

ger gehoord van het drama dat zich 

op het bijenfront aan het voltrekken 

is. Zij willen concrete actie onder-

nemen om te helpen het tij te keren. 

En gelukkig kan dat inmiddels op 

tal van manieren. 

Overheden, burgers en - nu ook - 

bedrijven bundelen hun krachten 

voor het herstel van de bijenstand. 

Burgers ondernemen actie en kie-

zen bewust voor de aanplant van 

bijenbloemen in hun tuin. Scholen 

zoeken imkers op zodat jonge kin-

deren vertrouwd worden met de 

bijen. Het is volop lente, ook u kunt 

van uw tuin een bijentuin maken. 

Misschien dat de volgende top 10 

van planten waar bijen van houden 

u daarbij kan helpen: Langbladige 

ereprijs, Gulden roede, Damast-

bloem, Woltijm, Dopheide, Marjo-

lein, Ezelsoor, Bijfenkorfje, Ruig 

klokje en knoopkruid. Zie voor af-

beeldingen www.debijenwij.nl.

(Frank Klok)

De bijen vliegen weer
De relatief zachte periode die het voorjaar voor ons in petto blijkt te hebben lokt de bijen en hommels 

in grote getale naar buiten. Het gezoem is niet van de lucht en overal in de natuur is het een en al 

bedrijvigheid. Die hoge temperaturen maken ook een einde aan de – overigens relatieve - winterslaap 

van de imkers en van de clubjes die zich met het wel en wee van de bestuivende insecten bezig houden. 

In de gemeente de Bilt wordt 

gewerkt aan een Bijenbloemenlint 

door de verschillende kernen.

Om meer te weten te komen over de 

bomen in ons bos wordt er door het 

Utrechts landschap met medewer-

king van IVN De Bilt een middag 

voor de kinderen georganiseerd. 

Voor drinken en een versnapering 

wordt tevens gezorgd. Vlakbij het 

paviljoen (van Beerschoten) staan 

in een stuk bos wel meer dan 40 

verschillende soorten bomen vlak 

bij elkaar. Ze zijn er in alle maten. 

Een aantal daarvan is stevig, sterk 

en stoer maar soms vallen ze als het 

stormt met link geweld om op de 
grond. Sommige bomen zijn zelfs 

wel meer dan 100 jaar oud. 

Woensdag 9 april 2014 van 14.00 

tot 16.00 uur kan je leren hoe de 

bomen heten, hoe je kunt bepa-

len hoe dik en hoe hoog zijn en 

kijken wie er allemaal in wonen. 

Uitdagend wordt het spel waarbij 

je geblinddoekt mag raden welke 

boom het is aan de hand van de ver-

schillende soorten bast of schors. 

Kortom, lekker genieten van het 

lenteweer, leren over de natuur en 

op de valreep ook nog iets knutse-

len met een boomschijf. Locatie: 

Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6 

te De Bilt, voor kinderen van 6 tot 

10 jaar. Kosten 3,50: euro per kind 

(met U-pas of beschermerpas 2,50 

euro). Aanmelden kan alleen per 

mail tot zondag 6 april: KinderNa-

tuurActiviteiten@gmail.com. 

Van alles over bomen

De vrolijke gele kopjes van de 

narcis zijn onlosmakelijk met de 

lente verbonden.

Wandelen over Houdringe
Utrechts Landschap organiseert op zondag 6 april een wandelexcur-

sie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos 

en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede 

van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 jaar oud. Huize 

Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels in de 

Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.

Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, De 

Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wande-

ling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is 

niet nodig en deelname is gratis.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vrijdag 4 april "BORRELAVOND" 

Woe.
2-04 'KLIEKJESDAGEN"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten.

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
3-04
Vrij.
4-04
Woe.
9-04 Kip "piri piri"

of
Gebakken victoriabaarsfilet 

met kappertjes saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
10-04
Vrij.

11-04


