
Voorjaarsconcert
enthousiast ontvangen 

door Guus Geebel

In woonzorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven gaven 120 leerlingen van de Julianachool en 
vijftien leden van de muziekgroep van Reinaerde op 23 maart een muziekuitvoering. Bewoners 

en ouders genoten in de bomvolle aula van het Voorjaarsconcert van het KunstOrkest.
De muzikanten werden na afloop beloond met een daverend applaus.

Het verhaal van de muziekuitvoering 
speelt zich af in het voorjaar. Met 
liedjes en geluiden wordt de toehoor-
der meegenomen naar de boerderij 
van boer Rob. In het openingslied 

wordt meteen duidelijk dat het lente 
is. ‘De koeien staan weer in de wei, 
en wij zijn op de boerderij.’ Boer 
Rob moet naar de stad om fruit weg 
te brengen, maar er is onweer voor-
speld en hij is bang voor onweer. 
Ook is hij nog steeds verliefd op zijn 
boerin, allemaal redenen om maar 
niet naar de stad te gaan. Hij gaat uit-
eindelijk toch. Het wordt steeds don-
kerder. De boerin maakt zich grote 
zorgen, maar Rob komt nog net voor 
het onweer thuis. Daarna klaart het 
weer op en gaat iedereen slapen.

Liedjes
De liedjes in het concert zijn een mix 

van popliedjes en bekende kinder-
liedjes. Alle facetten van het verhaal 
komen samen in het lied ‘Mag ik 
dan bij jou’. Op subtiele wijze ko-
men in dit lied van Claudia de Breij 
liefde, angst en een oplossing samen. 
Projectcoördinator Corinne Weeda 
vertelt hoe het Voorjaarsconcert tot 
stand gekomen is. ‘Kinderen met de-
zelfde instrumenten gingen eerst sa-
men oefenen. Dus violen, cello’s en 
trompetten apart. Om de zoveel tijd 
hielden we samenspeellessen, want 
het moet wel harmoniëren. Maar we 
hebben meer gedaan dan muziekin-
strumenten en zang. Om het onweer 
te laten klinken hebben we een soort 

onweercollage gemaakt. De groepen 
3 en 4 vormden het koor en groep 
5 het orkest.’ Het Voorjaarsconcert 
duurde ongeveer een half uur.

Boerderij
Het stuk speelt zich dus af op een 
boerderij en met de instrumenten ko-
men dieren tot leven. Vogeltjes door 
fluiten, varkens door trompetten en 
de cello zorgt voor het geluid van 
ronkende tractoren. ‘We zijn direct na 
het Kerstconcert met het programma 
begonnen. We wisten al dat we het 
thema voorjaar wilden gaan doen’, 
vertelt Corinne. Inhoudelijk coördi-
nator Joke Firet zocht de liedjes uit.  

Die moesten leuk zijn, maar ook 
gemakkelijk genoeg voor de kinde-
ren om te spelen. Corinne vindt dat 
de leerlingen muzikaal al veel beter 
geworden zijn. ‘Er zijn echt vorde-
ringen gemaakt. Dit was een mooie 
opmaat naar 17 juni. Dan geven we 
om het schooljaar af te sluiten een 
eindconcert.’

Een uitgave van Vario Pers   Kon.      Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek Nr.  13

22e jaargang
30 m

aart 2016

Gezondheidscentrum De Bilt 
officieel geopend

door Rob Klaassen

Het Gezondheidscentrum in De Bilt werd op de eerste lentedag van dit jaar, maandag 21 maart, 
geopend. Een feesttent was buiten opgesteld, de vele genodigden hadden hun feestelijke kledij 

aangedaan, alles zag er spic en span uit, alleen de lente liet het afweten. Ondanks de wat de 
koude boel, vond er een hartverwarmende, hoogst interessante en feestelijke opening

plaats van het Gezondheidscentrum De Bilt (GHC) aan de Henrica van Erpweg.

In dit prachtig gerenoveerde Ge-
zondheidscentrum, waar ooit een 
huishoudschool domicilie had ge-
vonden en waar vervolgens o.a. een 
muziekschool, een HBO-raad en een 

steunpunt voor mantelzorg in waren 
gevestigd, zijn vele zorgaanbieders 
aanwezig. Zo treffen we naast huis-
artsen o.m. ook fysiotherapeuten, een 
podotherapeut, een apotheek, wijk-

verpleging, diëtisten, maatschappe-
lijk werk, psychologen, verslavings-
zorg in het centrum aan.

Doel
Het doel van het gezondheidscen-
trum De Bilt is het bieden van een 
herkenbaar en compleet zorgaanbod, 
dat dicht bij huis is gelegen. Omdat er 
verschillende zorgaanbieders in één 
pand werken kan de zorg efficiënter 
worden ingezet. Vaak spelen bij ge-
zondheidsproblemen zowel fysieke 
als sociale factoren een rol. Vaak kan 
een huisarts niet alleen de klachten 
oplossen. In dit gezondheidscentrum 
kunnen de verschillende zorgverle-
ners de beste zorg afstemmen voor 
inwoners van De Bilt. Hiervoor is 
het noodzakelijk dat er adequaat en 
efficiënt wordt samengewerkt, waar-
bij het directe contact met de patiënt/
cliënt centraal staat. 

Interessant
Tijdens deze opening waarschuwde, 
in een hoogst interessant betoog, me-
vrouw Prof. Pauline Meurs (Socio-
loog en hoogleraar aan het instituut 
Beleid en Management Gezond-
heidszorg van de Erasmus Universi-
teit Rotterdam) ervoor om onderlinge 
samenwerking en overleg niet te zien 
als een panacee (wondermiddeltje, 
zoethoudertje) voor alle kwalen.

Ze stelde, dat onderlinge samen-
werking en afstemming soms dreigt 
te worden gezien als doel op zich, 
terwijl het slechts een middel is om 
een doel te bereiken namelijk om de 

gezondheid van een patiënt/cliënt te 
verbeteren: ‘Je moet altijd wel bekij-
ken of niet samenwerken niet sneller 
en efficiënter tot een gewenst doel 
kan leiden. Dat kan van geval tot ge-
val anders liggen’. 

Pilot
Wethouder Anne Brommersma stel-
de dat dit gezondheidscentrum als 
pilot dient in de gemeente. De hier 
opgedane ervaringen zullen als voor-
beeld dienen. Vervolgens verrichtte 
de wethouder de opening van het 
centrum door met een heggenschaar 
een aantal ballonnen voor de ingang 
van het centrum weg te knippen.Ballonnen voor de ingang van het centrum. [foto Reyn Schuurman]

Wethouder Anne Brommersma en huisarts Toosje Valkenburg heffen het 
glas. [foto Reyn Schuurman]

Schooldirecteur Ella Prins, en 
Martin de Boer en Corinne Weeda 
van het KunstenHuis kijken terug 
op een geslaagde muziekuitvoering 

Joke Firet dirigeert met elan het KunstOrkest. (foto Marije de Groot)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Om je heengaan treuren wij,
om wie je was zijn wij dankbaar

JOKE BOEKMAN - 
BERGHUIS VAN WOORTMAN

Bloemendaal, 30 juli 1939  Bilthoven, 21 maart 2016

Hans

Henk en Anneke 

Els en Anthon 

Roel en Gea 

Bas en Michèle 

Lex en Marjolein

Prins Willem-Alexanderplantsoen 47
3738 DJ Maartensdijk

De crematie heeft inmiddels in besloten 
kring plaatsgevonden.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/04 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/04 • 9.30u - ds. R.W. de Koeijer

03/04 • 18.30u - ds. M. Maas, Veenendaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
03/04 • 10.30u - ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

03/04 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
03/04 • 10.30u - Pater E. Kimman

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

03/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
03/04 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

03/04 • 10.00u - Ds. C.M.A. van Ekris, 
Aannemingsdienst

03/04 • 19.00u - Ds. H.F. Klok

Pr. Gem. Immanuelkerk
03/04 • 10.00u - 

Samendienst met Opstandingskerk
Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
03/04 • 10.00u - Samendienst 

met en in Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
03/04 • 10.00u - 

Communieviering, W. Sarot, p.w.
03/04 • 11.30u - Samen-kleuterkerk-dienst

Volle Evangelie Gemeente
03/04 • 10.00u - Dhr. Joost Bijl

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

03/04 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg 

Herv. gemeente Blauwkapel 
03/04 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk
03/04 • 10.30u - Ds. J. Koppelaar

03/04 • 18.00u - Kandidaat W.K. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
03/04 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/04 • 11.00u - Mevr. ds. M. van der Wal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/04 • 10.00u - Ds. L. van Rees
03/04 • 18.30u - Ds. B. den Borst

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/04 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
03/04 • 09.30u - Mevr. ds. M. van der Wal

St. Maartenskerk
03/04 • Woord- en Communieviering, 

Pastor Jan Houben

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/04 • 10.00u - Dhr. C. Hoogendoorn
03/04 • 18.30u - Ds. K.D. van de Hout

PKN - Herv. Kerk
03/04 • 10.00u - Ds. van der Zwan
03/04 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp

 
 Het is volbracht.

Op Goede Vrijdag is mijn lieve Laura, onze mama en oma  
van ons heengegaan. Zij heeft haar langdurig ziekbed 
moedig en met geduld gedragen. De liefde en zorgzaamheid 
die zij ons gaf zullen wij nooit vergeten.

Laura van Eijndthoven - Kraaijmaat
Laurentia Maria

mede-oprichter van Zwembad Blauwkapel

✩ Utrecht,  † Groenekan, 
31 december 1937  25 maart 2016

 Groenekan: Theo
 De Bilt: Irma
        Timo, Bas
 Vleuten: Bram en Ilse
        Daan, Sophie, Victor

Correspondentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 517 A
3737 BG Groenekan

Donderdag 31 maart van 18.30 tot 19.15 uur kunt u 
afscheid nemen van Laura in uitvaart centrum Tap DELA, 
Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE te Bilthoven.
Vrijdag 1 april om 11.00 uur wordt de Eucharistieviering 
gehouden in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, 
3738 EB te Maartensdijk. Aansluitend is de begrafenis 
op de begraafplaats Maartensdijk, Dierenriem 6, 3738 TR 
te Maartensdijk.
Na afloop bent u van harte welkom in Restaurant de 
Mauritshoeve, Dorpsweg 195, 3738 CD te Maartensdijk 
voor een samenzijn met de familie.
Er is een koffietafel.

Geboren
25 maart 2016

Jesse
Zoon van 

Marco en Marinka Slootweg
Nw. Weteringseweg 33

Groenekan

Activiteiten 
in de Centrumkerk

Op donderdag 31 maart vertelt 
dr. Enny de Bruijn over Jacobus 
Revius, een man met een boeiend 
leven in de zeventiende eeuw: 
predikant in Deventer, een van de 
vertalers van de Statenbijbel en 
een vruchtbaar dichter: gelovig, 
geleerd en geliefd. Dr. De Bruijn 
heeft een interessante biografie 
over hem geschreven: Eerst de 
waarheid, dan de vrede. Cen-
trumkerk aan de Julianalaan in 
Bilthoven. De aanvang is 20.00 
uur en de toegang is vrij.

Muziek in huis in Schutsmantel 

Op zondag 3 april geeft het 
ensemble DuoDyade een concert 
in zorgcentrum Schutsmantel. 
Het harp-ensemble brengt een 
gevarieerd klassiek programma 
met werken van o.a. Bach, Schu-
bert, Albeniz en Scott Joplin. Het 
programma duurt één uur, zonder 
pauze. Toegang is gratis. Vanaf 
14.30 uur wordt koffie en thee 
geschonken. Het concert begint 

om 15.00 uur in Schutsmantel 
aan de Gregoriuslaan 35 te Bilt-
hoven. 

ZOA-collecte 

In De Bilt gaan van 3 tot 9 april 
tientallen collectanten op pad om 
vluchtelingen te kunnen helpen 
via stichting ZOA. Voor drie euro 
krijgt een vluchtelingenkind in 
Ethiopië bijvoorbeeld sport- en 
spelmaterialen, tien euro bete-
kent een voedselpakket voor een 
gevlucht Syrisch gezin in Jor-
danië. Met de opbrengst van de 
jaarlijkse huis-aan-huiscollecte 

biedt ZOA hulp aan slachtoffers 
van een natuurramp of gewapend 
conflict in vijftien landen in Afri-
ka, Azië en het Midden-Oosten.

Opstandigheid toegestaan

In de vieringen in de Michaelkerk 
in De Bilt probeert men aandacht 
aan barmhartigheid te besteden. 
Vooral in de Open Deur vierin-
gen krijgt dit onderwerp voluit 
de aandacht. Zondag 3 april is de 
volgende Open Deur viering. Het 
thema is: ‘Opstandigheid toege-

staan’. Aanvang 10.00 uur in de 
Michaelkerk, Kerklaan 31 in De 
Bilt.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 01 april kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 kunt 
u een lot kopen.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Duitse Romantiek in Bilthoven
Het Projectkoor Midden Nederland (voorheen Cantatekoor Bilthoven) zingt zondagmiddag 

10 april om 15.30 uur in de Opstandingskerk aan de 1-ste Brandenburgerweg 34 te Bilthoven 
koormuziek van 3 Duitse componisten uit de romantische periode, 

Haydn, Mendelssohn en Rheinberger. 

Na het ‘Danklied’ van J. Haydn, 
worden het ‘Te Deum’ en de can-
tate ‘Wer nun den lieben Gott lässt 
walten’ van F. Mendelssohn uitge-
voerd. Tot slot volgen 4 hymnen uit 
opus 140 van Rheinberger, Tribula-
tiones, Dextera Domini, Eripe Me 
en Ave Regina. 

Boekenweek
De keuze van dirigent Herman 
Schimmel voor juist deze muziek 
sluit naadloos aan op het thema van 
de boekenweek 2016, Duitse lite-
ratuur. Het is ook een keuze voor 
misschien iets minder bekende 
componisten dan Bach en Beet-
hoven, maar muzikaal is er in hun 
composities veel moois te horen. 
De nadruk in de uitvoering ligt op 

het vocale werk en derhalve kan het 
koor laten horen wat het waard is. 
Het strijkkwartet van Jules Mans-
veld begeleidt het koor in de canta-
te van Mendelssohn, in de overige 
stukken is de orgelbegeleiding in 
handen van Jonathan Kooman, die 
ook enkele instrumentale bijdragen 
zal verzorgen.

Projectkoor
Het Cantatekoor Bilthoven heeft 

begin dit jaar haar naam gewijzigd 
in Projectkoor Midden Nederland 
omdat vrijwel alle uitvoeringen 
behalve in Bilthoven ook elders 
worden uitgevoerd, waar de naam 
van het Cantatekoor Bilthoven 
niet bekend is en daarom minder 
aanspreekt. Met de nieuwe naam-
geving werkt het koor aan meer 
bekendheid, ook buiten Bilthoven. 
In het najaarsprogramma staat de 
muziek van J.S. Bach weer centraal, 
op zondagmiddag 27 november 
met het Magnificat en delen uit het 
Weihnachtsoratorium. Koorzangers 
met enige ervaring die mee zouden 
willen zingen kunnen zich daarvoor 
aanmelden bij het secretariaat,
zie website:
www.projectkoormiddennederland.nl

Het Projectkoor Midden Nederland rekent erop meer regionale 
bekendheid te krijgen.

Kaarten € 15,- vanaf 25 maart 
verkrijgbaar bij Bilthovens 
Boekhandel en Boekhandel 
Bouwman, Thuiskantoor Dapper, 
Gemakshop Henk Hillen en
Optiek van Eijken en in de kerk 
op 10 april.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aanmerking te 
komen. (max 2 p.p.)

‘Oorlog en Vrede’ thema concert AZM
 

Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk is zich volop aan het voorbereiden op het concert 
‘Oorlog en Vrede’ dat in april tweemaal wordt uitgevoerd. 

Het thema Oorlog en Vrede is uit-
gewerkt in een chronologische 
verhaallijn, die via de Tweede We-
reldoorlog en de Koude Oorlog van 
de jaren 60 eindigt in een sfeer van 
troost en hoop. Er worden uiteen-
lopende muziekstukken uitgevoerd, 
onder andere ‘Mauthausen’ van Mi-
kis Theodorakis, ‘Vluchten kan niet 
meer’ van Annie M.G. Schmidt, en 

‘Gabriela’s Song’ van de film ‘As 
it is in heaven’. Het concert staat 
onder leiding van Stephan Pas, di-
rigent van AZM en wordt muzikaal 
begeleid door Arthur Bouma, de 
vaste pianist van AZM, en het Com-
bo Martijn Nanninga en Friends.

De concerten vinden plaats zater-
dag 16 april om 20.00 uur in het 

Dorpshuis in Westbroek, en zondag 
17 april om 15.30 uur in de Sint 
Maartenskerk in Maartensdijk. 

Kaarten zijn vanaf 17 maart ver-
krijgbaar bij de Primera (Maartens-
dijk), Cafetaria Coen (Westbroek), 
Boekhandel Bouwman (De Bilt), 
bij de Bilthovense Boekhandel of 
via www.zangkoormaartensdijk.nl.

Voorstelling
voor Zonnebloemgasten

Zaterdag 12 maart genoten de Zonnebloemgasten van de 
afdelingen De Bilt/Bilthoven, Maartensdijk en Zeist van een 

wervelende show van het jeugdcircus Acrobatico
in het H.F. Wittecentrum. 

Deze middag werd de nieuwe voorstelling ‘Schatjes en Schoffies’ voor 
het eerst opgevoerd. De verwikkelingen rondom de sleutel voor het 
nieuwe buurthuis liep als een rode draad door de voorstelling. Er werd 
door de jongeren gejongleerd en gebalanceerd op grote ballen en één-
wielers. Enkelen vertoonden hun kunsten op een staalkabel en ook een 
echte illusionistische act werd opgevoerd. Voor de Zonnebloemgasten 
een zeer geslaagde middag.  (Conny van der Meer)

De jonge artiesten vertederden de gasten met hun grote inzet. Het 
optreden van Acrobatico was voorzien van prachtige kostuums en 
passende moderne muziek. 

SP de markt op voor Oekraïne
Op vrijdag 25 maart stond de Biltse SP-afdeling op de markt van de Planetenbaan, Bilthoven. 

Er werd informatie uitgedeeld over het referendum op 6 april. In deze volksraadpleging
zal de Nederlandse bevolking zich kunnen uitspreken voor of tegen het associatieverdrag

van de Europese Unie met Oekraïne.

In het begin was het nog vrij rustig 
vanwege de regen, later werd het 
steeds drukker op de markt. Het 
valt op dat toch tamelijk veel men-
sen hun keuze al hebben gemaakt. 
Frans de Ruiter SP De Bilt: ‘De SP 
adviseert tegen het verdrag te stem-
men, maar het is moeilijke materie, 
dus ik vind nog belangrijker om je 
erin te verdiepen en een welover-
wogen keuze te maken op 6 april’.

Precies een week vóór het referen-
dum, op woensdag 30 maart om 
20.00 uur begint er in café Milten-
burg, Oude Brandenburgerweg, een 
openbaar debat tussen Anne-Marie 
Mineur, Europarlementariër SP uit 
De Bilt en Marit Maij, Tweede Ka-
merlid PvdA. Het publiek kan die 
avond onder het genot van een kop 

koffie stellingen indienen waar de 
sprekers dan op ingaan. Vrijdag 1 

april staat de SP met haar informa-
tie weer op de markt.

SP vraagt aandacht voor het referendum op de markt.

Politieke partijen verantwoorden hun keuze 
De afdelingen De Bilt van D66, 
GroenLinks en PvdA zoeken zater-
dag 2 april de kiezers op de Hes-
senweg in De Bilt en in Bilthoven 
Centrum op. Hoewel deze partijen 
verschillende accenten leggen, me-
nen zij dat het associatieverdrag 
tussen Oekraïne en de EU in het 
belang is van zowel Nederland, 
Oekraïne, als Europa. Deze partijen 

hebben zowel in het Europees par-
lement als in de Eerste en Tweede 
Kamer voor het verdrag gestemd. 
Ze willen de kiezers graag uitleg-
gen waarom.

D66 wil een stabiel Oekraïne dat 
bijdraagt aan een veilige regio waar 
we handel mee kunnen drijven en 
waar onze Europese waarden een 

kans krijgen om wortel te schieten. 
GroenLinks vind het van belang dat 
landen aan onze Europese buiten-
grenzen welvarender, rechtvaardi-
ger en stabieler worden. De PvdA 
vindt een veilig en democratisch 
Oekraïne in het belang van onze 
vrede. Ook profiteren werknemers 
en bedrijven van handel zonder bu-
reaucratische belemmeringen.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet american
Ei-advocaat
Sellerij salade

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

Boerenham
Gegrilde kipfilet
Rosbief

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Procureur lapjes
Gemarineerd of naturel

Lamsboutschijven
Gemarineerd of naturel

Slavinken

Magere 
runderlappen

Scharrel 
kipdijfilet

BOERENKAAS 
VIVALDIE

STOMPETOREN 
GRAND CRU 

500
GRAM 4.50

500
GRAM 4.98

500
GRAM 9.98

6 
STUKS 5.-

PER 
STUK 0.99

3 x 100
GRAM 3.98

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 3.98

500
GRAM 6.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 31 maart 
t/m woensdag 6 april

Weekend voordeel Top kwaliteit & lekker smeuïg

Lekker pittig!

PINDA 
ROZIJNENMIX

250
GRAM 2.49

250
GRAM 4.98CRANBERRY MIX

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, gehaktstaven, 
verse worst, rundervinken, etc…

KLEINE 
VARKENSHAASJES

Extra donderdag voordeel:

GRILLWORST 
+ LEVERWORST 

NU 
VOOR 6.99

1 
KILO 9.99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR 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

Vers van de Traiteur
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Ravioli met gehakt of
Ravioli met spinazie/ricotta
________________________ 100 GRAM 1,49
Aspergeschotel
________________________ 100 GRAM 1,49
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse gewassen

Spinazie
ZAK 300 GRAM

Verse Hollandse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Mooie smaak

Aardbeien
DOOS 400 GRAM

0,99 1,491,99

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
____________________400 GRAM 1,98
Elstar handappels
____________________HÉÉL KILO 0,99
Witlofschotel
MET HAM EN KAAS

____________________100 GRAM 0,99

Volop Hollandse 
aardbeien en primeurs

Volop Hollandse 
asperges

gratis geschild!!

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 4, DINSDAG 5
EN WOENSDAG 6 APRIL
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Wie heeft de hardste service
van Bilthoven

door Henk van de Bunt

Met het nieuwe tennisseizoen voor de deur gaat TC Bilthoven zondag 3 april op zoek naar 
degene, die het hardst kan serveren. Leden maar vooral ook niet leden zijn die ochtend vanaf 
10.00 uur van harte welkom aan het tennispark aan de Burgemeester van der Borchlaan in 
Bilthoven. Naast het hardserveren verzorgt Jacco Eltingh een tennisclinic voor jong en oud.  

Sinds maart jl. is Martijn van Op-
stal voorzitter van TC Bilthoven, 
een vereniging die er volgens hem 
‘goed voor staat’. Martijn van Op-
stal woont met zijn vrouw Maaike 
en hun drie kinderen, Charlotte, 
Reinout en Floris sinds november 
2014 in Bilthoven: ‘Toegegeven, na 
een leven lang in Den Haag te heb-
ben gewoond is dat best even wen-
nen. Een rustige en groenere omge-
ving voor de kinderen en het feit dat 
we dichter bij ons werk zijn gaan 
wonen hebben er uiteindelijk toe 
geleid, dat we deze stap genomen 
hebben. Gunstige bijkomstigheid 
was dat Maaike hier is opgegroeid 
dus zo heel erg nieuw is Bilthoven 
voor ons dan ook weer niet’. 

Toppers
Het gebrek aan tijd, het aanbod 
waaruit de jeugd tegenwoordig kan 
kiezen en het ontbreken van Ne-
derlandse tennistoppers maken het 
er voor een tennisvereniging niet 
gemakkelijker op volgens de nieuw 
aangetreden voorzitter. ‘Tennis is 
de sport bij uitstek die door alle 
generaties kan worden gespeeld. 
Ouders en kinderen spelen naast en 
met elkaar. En daar moet je gebruik 
van kunnen maken. Het aantal com-
petitiespelers is de laatste jaren sta-
biel gebleven, echter leden die geen 
competitie spelen besluiten steeds 
vaker om hun lidmaatschap op te 
zeggen en af en toe een baan te hu-
ren. Voor die groep mensen moet je 

dus zorgen dat het aantrekkelijker 
wordt om toch lid te blijven. En 
daar gaan we de komende tijd hard 
aan werken’, aldus van Opstal.

Reuring
Meer reuring en evenementen op 
de club, vraagt meteen om meer 
vrijwilligers en sponsoren die e.e.a. 
financieel ondersteunen. Opnieuw 
Van Opstal: ‘Dat klopt. Het aantal 
vrijwilligers neemt (ook) af maar 
dat komt ook omdat de sociale rol 
van de vereniging steeds verder af-
neemt. Na een wedstrijd of training 
blijft men steeds minder vaak in het 
clubhuis hangen en hebben leden 

minder onderling contact. Als club 
moet je met je leden in gesprek en 
ze er op wijzen dat een lidmaat-
schap ook bepaalde verplichtingen 
met zich mee brengt. Het besef 
moet gaan ontstaan dat je het sa-
men moet doen wil je een vereni-
ging gezond houden. Ik schat in dat 
er bij TC Bilthoven voldoende ver-
standige mensen rondlopen die dat 
begrijpen en nu wel de handschoen 
oppakken. Als we dit seizoen ein-
digen met meer leden, vrijwilligers 
en sponsoren dan zijn wij als be-
stuur tevreden’. 
Voor meer informatie over zondag 
3 april: zie www.tcbilthoven.nl

Martijn van Opstal was aanwezig bij het openingstoernooi van 
TC Bilthoven.

Oranje- en Tennisvereniging
slaan handen ineen

Koningsdag 2016 krijgt in Maartensdijk een sportief tintje. De lokale Oranjevereniging
is dit jaar een samenwerking aangegaan met Tennisvereniging Tautenburg.

Samen zorgen zij voor een feestelijk en sportief programma.

Voorzitter van de Oranjevereniging 
Hans Stevens vertelt: ‘De tennis-
vereniging heeft ons benaderd met 
het idee om een aantal activiteiten 
te verzorgen. Zo’n enthousiast aan-
bod konden wij natuurlijk niet af-
slaan’.
Tennis-collega-voorzitter Jan 
Hoppenbrouwer vult aan: ‘Lan-
delijk lopen de ledenaantallen bij 
(sport-)verenigingen terug en is 
het moeilijk om voldoende vrijwil-
ligers bij elkaar te krijgen. Door 
samen te werken kunnen we een 
mooi programma organiseren. 
Het zou natuurlijk fantastisch zijn 
als dit de start van een traditie is,  
waarbij volgend jaar één van de 
andere sportverenigingen uit Maar-
tensdijk het middagprogramma 
gaat verzorgen’. 

Middag
In de ochtend vinden de traditionele 
activiteiten plaats op het Maertens-
plein, zoals het ballonnen oplaten 
onder muzikale begeleiding van 
Kunst en Genoegen en de oude 
vertrouwde kleedjesmarkt. In de 

middag verhuist het feest naar de 
tennisvereniging, waar onder meer 
een bubbelvoetbaltoernooi plaats-
vindt. Ook kunnen alle sportieve 
vaders zich nog aanmelden voor 
de spannende maar vooral leuke 
afvalrace ‘Mijn vader is de beste!’. 
Ga samen met jouw vader de strijd 

aan en meld je snel aan. Inschrijf-
formulieren kun je downloaden via 
de Facebookpagina: Koningsdag-
2016Maartensdijk of via het in-
schrijfformulier bij Drogisterij van 
Rossum. Inschrijven is mogelijk tot 
en met 15 april aanstaande.

(Jonne van Eck)

Hans Stevens van de Oranjevereniging en Jan Hoppenbrouwer, voorzitter 
van Tennisvereniging Tautenburg. 

1 april in De Kroeg
door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 1 april is er weer een gezellige avond in De Kroeg. De 
Kroeg is elke eerste vrijdag in de maand de plek waar mensen 

met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten, een 
spelletje kunnen spelen of aan een andere activiteit meedoen. 
Niets hoeft alles mag. De Kroeg wint al aan bekendheid en de 

laatste keer waren er bijna veertig deelnemers. 

De Kroeg wordt georganiseerd door begeleiders van Abrona, Zideris, 
Reinaerde en Thomashuis Maartensdijk met ondersteuning van Mens 
De Bilt. De enthousiaste begeleiders pakken dit op in hun vrije tijd. 
De Kroegavonden worden gehouden in Wijkrestaurant Bij de Tijd in 
De Bilt. Het begint om kwart over zeven en duurt ongeveer twee uur. 
Iedereen, vanaf een jaar of zestien en behorend tot de doelgroep, is van 
harte welkom.

Enthousiast
De eerste vrijdag in april is gelijk 1 april. Een datum waarmee de or-
ganisatie aan de gang is gegaan. Grappen en grollen zijn bedacht en er 
is een speciale gast uitgenodigd. Gretha Palma is één van de organisa-
toren. Zij werkt bij Abrona en begeleidt momenteel zeven mensen met 
een beperking die allen zelfstandig wonen in de gemeente De Bilt: ‘Ik 
bezoek deze mensen eenmaal per week en sta hen bij met raad en daad. 
Het is prachtig werk, ik geniet er van. Deze mensen zijn best zelfstan-
dig maar ze gaan niet zomaar een avondje uit. Dat is weer net een stap 
te ver. De Kroeg is toegankelijk voor mensen van alle niveaus, toch 
zien we dat de mensen die begeleid zelfstandig wonen net iets meer aan 
zouden kunnen. We onderzoeken voor hen wat er nog meer mogelijk 
is’. De groep organisatoren worden inmiddels ook al ondersteund door 
veel vrijwilligers. ‘Het is heel leuk dat mensen die voor één keer willen 
komen helpen het liefst daarmee doorgaan. De sfeer is goed en je ziet 
de deelnemers genieten, dat zien ze’. 

De Kroeg in Wijkrestaurant Bij de Tijd aan de Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg nummer 14 in De Bilt. Wilma van Poelgeest van Mens De 
Bilt (030- 744 05 95) vertelt u op kantoortijden hier graag meer over. 

De Kroeg is een mooie gelegenheid om andere mensen te leren kennen.

Monika Buch
in Ruimte voor Kunst 

Tot en met 9 april exposeert Monika Buch in Galerie Ruimte voor 
Kunst Dorpsstraat 42 De Bilt. Monika Buch viert met deze expositie 
haar 80e verjaardag. 

Na het behalen van het Duitse eindexamen in Barcelona studeerde zij 
in Duitsland aan de Hochschule für Gestaltung in Ulm. Hier werd zij 
beïnvloed door de lessen kleurenleer Heléne Nonne Schmidt, assistente 
van Paul Klee in het Bauhaus. Ook nog steeds terug te vinden in haar 
werk zijn de opgaven over ‘Die Geometrie als Sprache der Formen’ en 
de principes van de gestaltpsychologie van Tomas Maldonado. 

Later studeerde zij pedagogiek 
en kinderpsychologie in Utrecht 
en ontwierp zij o.a. spelmateriaal 
alvorens full time als beeldend 
kunstenaar verder te gaan. ruimte 
voor kunst is geopend op donder-
dag van 14.00 -18.00 uur, vrijdag 
van 11.00 -18.00 uur en zaterdag 
11.00 -17.00 uur. 

Werk van Monika Buch.
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Workshop GRIP&GLANS
Op vrijdagmorgen 13 mei is er een nieuwe workshop 
GRIP & GLANS in Servicecentrum De Bilt. De workshop is 
van 10.30-13.00 uur en is voor iedereen die meer grip wil 
krijgen op en/of glans wil geven aan zijn of haar leven. 
Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Aanmelden en informatie: 
e-mail: huisbezoek@mensdebilt.nl; tel. 030-7440595. 
Aanmelden kan tot en met 6 mei 2016.

Leuke vrijwilligers functies bij MENS De Bilt
MENS De Bilt heeft ruimte voor nieuwe vrijwilligers.
Er zijn vacatures voor: 
•	Maatjes voor ons Maatjesproject en 

Samen Oplopen.
•	Medewerker bureaudienst 

Servicecentrum Maartensdijk.
•	Chauffeur/begeleider BoodschappenPlusBus.
•	Communicatiemedewerker.
•	Medewerker vacaturebank vrijwilligerscentrale.

Interesse of vragen?
Mail: vrijwilligerscentrale@mensdebilt.nl. Of kom langs 
op het vrijwilligersspreekuur op woensdagmiddag van 
14.00-17.00 uur in Servicecentrum De Bilt.

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

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Afwasser(s) 
gezocht!

Bel 
030 276 09 25

vraag naar 
Theo of Arnold

brasserie
ink

 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
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Profile Cees van Weelden
Emmaplein 4 Bilthoven 030-2282329 winkel@weelden.com

Profile ‘de Fietsspecialist’ Cees van Weelden is een fietsenbedrijf
met maar liefst 20 jaar ervaring! [lees meer]

Dorpsbistro Naast de Buren
Groenekanseweg 168 Groenekan 0346-218821 info@naastdeburen.nl

In ons sfeervol ingerichte restaurant bent u van harte welkom om te
komen genieten van onze voortreffelijke gerechten. [lees meer]

Kwaliteitsslagerij Zweistra
Maertensplein 18 Maartensdijk 0346 213070 slagerijzweistra@kliksafe.nl

Elke dag weer bent u bij ons verzekerd van een smaakvol stukje vlees,
verse vleeswaren en lekkere worst. Ook salades, maaltijden,

sauzen e.d. vindt u bij ons in de winkel. [lees meer]

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

Aan het einde 
van de modepresentatie 

ontvangt u een cadeaubon 
ter waarde van €5.- ! KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

Met wervelende 
modepresentatie

7 april van 
20.00 - 22.00 uur

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

GevulDe koeken
met heerlijke amandelspijs per stuk

€ 1,-

WalDkorn-
puntjes

€ 1,80
 4 stuks nu

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogsiterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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Burgemeester onder indruk
van film en boek

door Guus Geebel en Walter Eijndhoven

Burgemeester Arjen Gerritsen nam op 24 maart In jongerencentrum W4 in De Bilt het boek 
‘Rolmodellen in De Bilt’ in ontvangst. Het boek gaat over Marokkaanse jongeren die wat van 
hun leven zijn gaan maken. Het kwam tot stand door het jongerenwerk van Stichting Mens.

Voordat het boek werd overhandigd 
bekeek de burgemeester een film 
over een ouderenbingo. Die was 
door deze jongeren in woon- en 
zorgcentrum Weltevreden georga-
niseerd. Gerritsen zegt razend trots 
te zijn op wat vanuit W4 gebeurt 
voor de Biltse samenleving. ‘We 
zagen hoe jullie zo’n klus oppak-
ken.’ Dat dit hier in De Bilt ge-
beurt en dat jongeren uit De Bilt 
de schouders willen zetten onder 
zo iets moois vindt hij fantastisch. 
‘Jullie leggen daardoor verbinding 
met mensen van een andere genera-
tie. Mensen met een heel andere ge-
schiedenis in dit dorp en misschien 
een hele andere visie op het leven. 
Dat weten jullie spelenderwijs bij 
elkaar te brengen.’

Leven
Erwin de Boer, coördinator bij 
Mens De Bilt vertelt: ‘De Marok-
kaanse jeugd heeft het moeilijk in 
Nederland. Zij worden niet geac-
cepteerd in ons land, maar ook niet 
in hun thuisland Marokko. Uit on-
vrede en om zich af te zetten tegen 
de maatschappij, begon deze groep 
Marokkaanse jongeren uit De Bilt 

met het uithalen van kattekwaad, 
tot het volledig uit de hand liep. 
Gelukkig grepen jongerenwerkers 
van Mens De Bilt op tijd in en kre-
gen deze jongeren opnieuw de kans 
zich op een positieve manier in te 
zetten voor onze maatschappij’. 

Competenties
De Boer vertelt verder: ‘Ik hoop, 
door aandacht te schenken aan on-
der andere competenties van deze 
jongeren, dat zij hier iets mee gaan 
doen. Zo is ook het boekje ontstaan. 
Onze stagière Eline Meertens is 
hiermee aan de gang gegaan en alle 
rolmodellen wilden hieraan graag 
meewerken’. Elk rolmodel komt 
dan ook aan het woord, wie hij is, 
wat hij wil in het leven en hoe hij/
zij dat wil bereiken. De Boer: ‘De 
oplage is slechts vijftien stuks, dus 
wij hopen dat een bedrijf ons wil 
sponsoren en wij het boekwerk ook 
kunnen verspreiden binnen scho-
len, bibliotheken en dergelijke.

Ondernemer
Eén van die rolmodellen wist allang 
wat hij wilde worden, namelijk on-
dernemer. Soufian, ondernemer: 

‘Dankzij de jongerenwerkers van 
Mens De Bilt ben ik weer op het 
goede pad terechtgekomen. Nee, 
ik wil niet vertellen wat ik alle-
maal heb uitgespookt, daar ben ik 
helemaal niet trots op. Dat leven 
heb ik achter mij gelaten. Vanaf nu 
kijk ik alleen nog maar vooruit, ik 
ben pas 22 jaar en ondernemer met 
acht man personeel. Wat wil ik nog 
meer? Marokkanen worden nog al-
tijd met de nek aangekeken in Ne-
derland, maar door als rolmodel te 
fungeren, hoop ik ook een andere 
kant van Marokkaanse Nederlan-
ders te laten zien’. 
Jongere Marokkanen nemen veel 
aan van Soufian, zij luisteren naar 
hem en kijken naar hem op. Hij 
is immers een Marokkaan die het 
heeft gemaakt in Nederland. 

Voorbeeld
De burgemeester denkt dat de jon-
geren de ouderen een hele plezie-
rige avond hebben bezorgd. ‘Dit 
doe je niet voor jezelf, niet voor de 
gemeente, maar met de mensen met 
wie je een verbinding aangaat. Ik 
heb jullie horen zeggen we komen 
terug. Misschien wordt vanuit W4 

het voorbeeld gegeven aan andere 
jongeren om dit en andere dingen 
ook te gaan doen. Zo zorgen we er 
met elkaar voor dat we bij elkaar 
horen en samen De Bilt vormen. 
Jullie hebben dat laten zien en daar 

ben ik echt heel trots op.’ Direc-
teur Evelien Ribbens van Stichting 
Mens vindt het fantastisch dat het 
uit de groep zelf gekomen is. ‘Ik 
vond het boek indrukwekkend om 
te lezen. Hartstikke goed.’

‘Waar het boek over gaat heeft eigenlijk nog veel meer kwaliteit’, aldus 
de burgemeester. 

Maatschappelijke stages
gaan onverminderd door 

Alle middelbare scholen in de regio Zuidoost Utrecht zijn doorgegaan met de maatschappelijke 
stage, hoewel het sinds vorig jaar door de overheid geen verplicht schoolonderdeel meer is.

Tijdens de bijeenkomst van 17 
maart werd het belang van de 
maatschappelijke stage in relatie 
tot vrijwilligerswerk in de parti-
cipatiemaatschappij bevestigd. In 
die bijeenkomst waren uit de vier 
gemeenten wethouders en beleid-
sambtenaren, rectoren en stage-
coördinatoren, stagemakelaars en 
welzijnsvertegenwoordigers, stage-
bieders en leerlingen aanwezig. 

Smeerolie 
‘Van de 12.000 leerlingen in deze 
regio doen jaarlijks 3.000 leerlingen 
een maatschappelijke stage’, bere-
kende Henk Zijlstra, rector van De 
Werkplaats in De Bilt. Egbert Op-
penhuizen, directeur van Stichting 
Binding, ging in op het belang van 
vrijwilligerswerk en maatschappe-
lijke stage voor de maatschappij. 
Hij benadrukte dat vaak vergeten 
wordt dat het de leerling zelf ook 
veel kan opleveren. De wethouders 
Johan Varkevisser (gemeente Zeist) 
en Madeleine Bakker (gemeente 
De Bilt) onderschrijven de zin van 
vrijwilligerswerk en maatschappe-
lijke stage.

Leerlingen aan het woord
Dertien leerlingen van zeven mid-
delbare scholen vertelden over hun 
ervaringen met de maatschappelij-
ke stage. Dat leverde hele diverse 
en vooral positieve verhalen. Zo 
besloot Indy, van het Christelijk 
Lyceum Zeist na haar stage bij het 

Bartimeus Logeerhuis daar vrijwil-
liger te worden omdat ze het zo 
leuk vond. Ook Loes van de Werk-
plaats helpt nog wel eens mee bij 
het Multicultureel Eetcafé, hoewel 
ze het nu weer druk heeft met geld 
inzamelen voor het Helen Dowling 
Instituut. Helaas was niet iedereen 
enthousiast: Dajo en Chris van 
het Revius Lyceum Doorn hadden 
als taak om mensen tijdens een 
hardloopwedstrijd de weg wijzen, 
maar daar waren teveel vrijwilli-
gers voor. Ze zijn wel enthousiast 
over hun vrijwilligerswerk bij hun 
voetbalvereniging. Toch denken 
de meeste leerlingen dat hun me-

deleerlingen de maatschappelijke 
stage zinvol vinden. 

Afscheid
Tijdens de bijeenkomst heeft Henk 
Zijlstra het voorzitterschap van de 
regionale coördinatiegroep over-
gedragen aan Carlo Pedroli, rector 
van het Openbaar Lyceum Zeist. 
Zijlstra heeft zich vele jaren met 
hart en ziel ingezet om rectoren en 
gemeenten te overtuigen van het 
belang van de maatschappelijke 
stage. Met een streekgebonden ca-
deau en een warm applaus werd hij 
daarvoor hartelijk bedankt.

(Hagar Janssen) 

Leerlingen vertellen over hun maatschappelijke stage 

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Kleine wasjes, grote wasjes... 
In april 20% korting

op alle wasproducten

Inloopavond
Dinsdag 5 april wordt er door de gemeente vanaf 19.30 uur een in-
loopavond in het gemeentehuis georganiseerd, waarbij de bouwer zal 
komen met een nieuw bouwplan voor het terrein aan de Hessenweg. 
Omwonenden kunnen inventariseren of thans wel met hun wensen en 
belangen rekening is gehouden. 

Zolang de bouw nog niet van start gaat zijn de restanten van het verblijf 
van De Rooij een ieder een doorn in het oog. (foto Rob Klaassen)
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ITALIAANSE ROLLADE

Met malse varkensfilet, parmaham, rucola, pesto, 

pijnboompitjes & Parmezaanse kaas
500 gram 7.50

COTE DE BOEUFF

Voor de echte liefhebbers; met been. Om kort rosé te 

bakken; ideaal voor slow cooking!!
100 gram 1.95

BLACK ANGUS RIBLAPJES

120 dagen graan gevoerd & 40 dagen gerijpt. smelt 

op de tong. ca. 90 minuten stoven
500 gram 7.75

LENTE HAASJES

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkenshaas, 

kruiden crème, lente ui, zon tomaat & katenspek
100 gram 1.75

JAPANS KIP PANNETJE

Voor in de oven. met o.a. kipdijfilet, Oosterse saus & 

wokgroente. lekker bij uw maaltijd
100 gram 1.25

LAMS KOTELETJES

voor de liefhebbers. lekker gemarineerd & gekruid; 

kort rosé bakken
500 gram 7.50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

dinsdag 29 maart t/m zaterdag 2 april. Zetfouten voorbehouden.

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8:00 - 20:00 uur · za. 9:00 - 17:00uur · zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

UW OUDE FIETS
IS GELD WAARD

Gegarandeerd

10% 
inruilwaarde

Vraag naar de voorwaarden

in de winkel

Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

PROEFMENU 
€ 24,50 

3 GANGEN MET 9 GERECHTJES UIT ONZE 
MENUKAART 

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

LIKE  ONS OP FACEBOOK  

FAC EB OOK.C OM.DEGR IFFEL  

 

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

nevuuftug

één euro vijftig

eenvoiftug eenvijftuguh

`neviefteg

Achterhoeks Leids Uteregs

Maastrichts

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

Reken maar dat uw tuingereedschap-
pen blij zijn dat ze weer naar buiten 
mogen. Zo’n lange winter aan een 
haakje aan de muur, daar wordt je 
wel een stijve hark van. Ga maar eens 
samen de tuin in, dan raakt uzelf ook in 
zo’n uitgelaten stemming. Bovendien is 
het moment nu ideaal. Alles wat u plant 
of poot kan bijna niet wachten om u te 
verrassen met uitbundige kleuren en 
geuren.

We roepen het in alle talen “EEN EURO 
VIJFTIG”. Dat geldt voor ALLE vaste planten 
in ons nieuwe “150 cENT sEGmENT” Dat is 
het gedeelte van ons buitenterrein waar u een 
enorm assortiment vaste planten vindt met  
              deze VAsTE LAGE PRIJs!!

Exclusief voor heel 
Nederland en omstreken

Soesters, ter hoogte van ‘t Vaarderhoogt

Ook elke zondag open 12.00 - 17.00 uur

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

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

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Voorjaarsactie

van € 189,95

voor
€ 159,95

Like ons op facebook!
www.facebook.com/De-Vierklank
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SGP wil meer parkeerruimte 
rond Maertensplein

door Henk van de Bunt

In een persbericht kondigt de SGP-raadsfractie in deze gemeente aan in de komende 
raadsvergadering een motie in te dienen over de (te) beperkte parkeermogelijkheden 

rondom het Maartensdijkse Maertensplein. Fractievoorzitter Johan Slootweg: ‘Voldoende 
parkeerplaatsen zijn van groot belang voor de levensvatbaarheid van een winkelcentrum’. 

De parkeerplaats bij het Maertens-
plein is krap en vaak vol, aldus 
de volksvertegenwoordiger. Op 
de vraag waarop deze stelling is 
gebaseerd, komt een ondernemer-
santwoord: ‘Uit eigen waarneming 
op verschillende tijden en vooral 
in het weekend. Ook op basis van 
opmerkingen van verschillende 
ondernemers. Ondanks dat veel 
mensen op de fiets het Maertens-
plein bezoeken, is er een tekort aan 
parkeerplaatsen’. Slootweg: ‘Er 
zijn mogelijkheden voor het oplos-
sen van dit probleem, dat kost wel 
geld. We willen toch met elkaar 
een toekomstbestendig winkelcen-
trum? Gemeente en ondernemers 
zullen dan samen naar een oplos-

sing moeten zoeken. Tot nu toe 
zegt de gemeente dat ze er geen 
geld voor over heeft’.

Functies
Rond het Maertensplein komen 
volgens de SGP-fractie drie ver-
schillende functies samen, na-
melijk winkelen, wonen en een 
bezoek aan bewoners en gebrui-
kers van Dijckstate. Slootweg: 
‘De parkeerbehoefte is daardoor 
groot. Met de laatste aanpassin-
gen van het Maertensplein, zijn 
er meer parkeerplaatsen gerea-
liseerd. Waar de SGP-fractie al 
bang voor was, blijkt nu waar te 
zijn. Er is nog steeds een tekort 
aan parkeerplaatsen’. 

Andere kernen
Het Maertensplein wordt druk be-
zocht door inwoners en zelfs door 
consumenten uit de wijde omtrek. 
Slootweg: ‘Het is in het belang 
van het hele dorp, inclusief an-
dere kernen, dat het Maertensplein 
blijft bestaan. Voor de dagelijkse 
levensbehoeften zitten er goede 
ondernemers, dat moet wel zo blij-
ven. Te weinig parkeerplaatsen is 
ergernis nummer één. Als de faci-
liteiten goed zijn, is een centrum 
aantrekkelijker voor nieuwe huur-
ders of kunnen bestaande winkels 
uitbreiding overwegen’.
 
Plannen
De SGP-fractie vraagt het college 
van Burgemeester en Wethouders 
om met een structurele oplossing 
te komen voor de parkeerproble-
matiek rond het Maertensplein. 
Een plan van aanpak hierover ziet 
de fractie graag voor de zomer-
vakantie verschijnen. De fractie 
dient hierover tijdens de raadsver-
gadering van 31 maart een motie 
in. Op de vraag aan welke oplos-
singen moet worden gedacht en of 
er sprake is van een incidenteel of 
structureel probleem antwoordt 
Slootweg: ‘Er zijn verschillende 
oplossingen denkbaar, daar wil 
ik niet op vooruit lopen. E.e.a. 
zal ook verder uitgezocht moeten 
worden. Onze eerste vraag is te 
komen met een plan van aanpak 
vooruitlopend op de uitvoering. 
Het gaat er vooral om dat er se-
rieus aan een oplossing gewerkt 
gaat worden’.

Ambachtelijk werk op de Looydijk
Sinds begin dit jaar is Schoenma-
kerij van der Meyden te vinden op 
de Looydijk in de Bilt. In het ruime 
pand krijgen schoenen een tweede 
leven en is een ruim assortiment 
onderhoudsproducten, maar ook 
veters, inlegzolen, zelfs lederen 
tassen en echt lederen riemen te 

vinden. Gijsbert van der Meyden 
is blij met de grote ruimte waar 
het prettig werken is. ‘Sinds we 
hier zitten zijn we kennelijk toch 
makkelijker te vinden want we 
krijgen het steeds drukker. Ik ben 
blij dat mijn vader nog bijna da-
gelijks helpt met de reparaties en 

we hopen ook een leerling verder 
te kunnen bekwamen in het vak.’ 
Van der Meyden ziet de toekomst 
zonnig in op de Looydijk: ‘We zijn 
goed in ons vak en daarnaast snel-
ler en goedkoper dan de massare-
parateurs, dat weten onze klanten 
te waarderen.

WiFi-installatie Vierstee
Al lang was het voor vele bezoekers een wens om in De Vierstee in 
Maartensdijk een vast WiFi netwerk te hebben. Zaterdag 19 maart 
is deze wens gerealiseerd: vanaf nu heeft de Vierstee zijn eigen 
WiFi netwerk, mede mogelijk gemaakt door Stichting Vierstee 2.0 
dankzij de vele gulle giften en donaties vanuit alle kanten van de 
samenleving, de gebruikers van de Vierstee en het bedrijfsleven.

Het gaat er steeds meer naar uitzien, dat het grootse deel van de Vier-
steerenovatie volgend jaar zomer uitgevoerd gaat worden en een klein 
deel nog deze zomer. Stichting Vierstee 2.0 wil echter daar niet op 
wachten en keek nu al naar op korte termijn te realiseren verbeteringen. 
Een vast WiFi netwerk voor internet stond al langer op het verlang-
lijstje en uit onderzoek bleek dat deze wens prima aan de ‘behoud van 
investering, ook na de renovatie’- eis voldoet en goed inpasbaar was in 
de huidige situatie. 

Zaterdag 19 maart heeft het bestuur van Stichting Vierstee 2.0 onder 
deskundige leiding de tien WiFi toegangspunten waaruit de installatie 
bestaat op verschillende plaatsen in de Vierstee aangelegd en geconfi-
gureerd. Het password voor de Vierstee WiFi is via de beheerders van 
de Vierstee te verkrijgen. 

Secretaris Henny v.d. Heijden helpt met de aanleg van WiFi in De 
Vierstee.

- ingezonden mededeling -

Open dag bij dagbesteding 
Onvergetelijk Leven

Zaterdag 2 april opent Onvergetelijk Leven haar deur van de dagbe-
steding aan de Lindelaan 101-B in Loosdrecht. Sinds januari biedt On-
vergetelijk Leven hier senioren met geheugenproblematiek of sterke 
eenzaamheidsproblematiek structuur, begeleiding en zinvolle dagbe-
steding in een huiselijke en gemoedelijke sfeer. Tijdens de open dag 
kunt u kennismaken met het team, u laten informeren over de activi-
teiten en organisatie en wordt u rondgeleid door de locatie. De open 
dag is tevens bedoeld om mantelzorgers van dementerende senioren te 
informeren wat Onvergetelijk Leven voor hen kan betekenen. U bent 
zaterdag 2 april van harte welkom tussen 11:00 en 13:00 uur.

Benefietdiner 
in De Vierstee 

Zaterdag 9 april is er om 18.00 uur Benefietdiner in De Vierstee voor het 
optreden van dorpsgenoot Nel Kars (Bilthoven) t.b.v. de renovatie van 
De Vierstee. Kom lekker en gezellig eten en help hiermee de keuken in 
De Vierstee te verbeteren, waardoor na de renovatie ook Maartensdijk 
een eetcafé heeft. Voor 35 euro kan men genieten van een viergangen 
diner: amuse, voor-, hoofd- en nagerecht met 2 glaasjes wijn: alles 
mede mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers en gulle sponsoren.
 
Aanmelden is mogelijk tot en met 3 april via www.vierstee.nl (klik op 
Evenementen) of via een e-mail: reserveren@vierstee.nl of schrifte-
lijk bij de secretaris van Stichting Vierstee, Wolfsmelk 11, 3738 TD 
Maartensdijk.

Johan Slootweg (op een zaterdag in een hoekje van het plein) wil de 
handen uit de mouwen steken voor meer parkeermogelijkheden bij dit 
hart van Maartensdijk. 

Van der Meyden is goed in schoenreparaties, maar heeft ook een uitgebreid assortiment lederwaren.
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Voordeel

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

179

549

250

400

Geldig van donderdag 31 maart t/m zaterdag 2 april 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Magere
Runderlappen
500 gram

Jumbo
Maaltijdsalade
per stuk

Dr. Oetker
Big Americans 
2 pizza’s

Goudeerlijk 
Speltbrood
per stuk
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Lentemarkt op Nieuw Toutenburg
Werkgroep HCR (Hulp door christenen in Roemenië) organiseert een Lentemarkt,

in samenwerking met Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, Dorpsweg 85 in Maartensdijk.
Van 9.30 tot 15.00 uur is er van alles te beleven in en rond de boerderij. 

De pasgeboren lammetjes zijn van 
dichtbij te bekijken en er is een 
schaapscheerder aanwezig die iets 
vertelt over de kunst van het scha-
pen scheren en er is een veearts die 
vertelt over zijn beroep. Voor de 
kinderen is er genoeg te doen. Zo 
staat er een springkussen, kan er 
een ritje worden gemaakt met een 
prachtige huifkar en staan de po-
ny’s klaar om de kinderen een rond-
ritje te laten maken. Verder kunnen 
de kinderen leren hoe ze een koe 
moeten melken en zijn er diverse 
oudhollandse spelletjes. 

Spinnen
Tijdens de markt zal er iemand de-
monstraties geven met een spinnen-
wiel. Ook het ouderwets broodjes 

bakken kunnen kinderen op deze 
dag meemaken. De mensen van de 
zorgboerderij verzorgen koffie en 
thee met daarbij echte ‘kniepertjes’ 
en diverse snacks verkocht. Op de 
Lentemarkt presenteren zich diver-
se bedrijven uit de wijde omtrek. 

Rommelmarkt
Naast deze bedrijven is er een rom-
mel- en boekenmarkt. Hier zijn 
veel tweedehands boeken te koop, 
curiosa, brocante, speelgoed, oude 
meubeltjes en nog veel meer. 

Spullen hiervoor kunnen worden 
ingeleverd op vrijdag 8 april van 
19.30 tot 21.00 uur en op zaterdag 
9 april van 10.00 tot 11.30 uur bij 
de Zorgboerderij, Dorpsweg 85 in 

Maartensdijk. Verder is het moge-
lijk om op de markt lege flessen (of 
de bonnetjes hiervan) in te leveren.

Bestemming
De opbrengst van deze dag komt 
dankzij sponsoren geheel ten goede 
aan de noodhulp van stichting HCR 
in Bacau (Roemenië). Dit project 
is in 1995 opgericht om school- en 
gezinsverlating te voorkomen. De 
doelen van het project zijn kinderen 
binnen het gezin houden, zorgen 
dat kinderen naar school blijven 
gaan, (re-)integratie van kinderen 
of jongeren in hun school, opname 
van kinderen in tehuizen tegengaan 
en het uiteenvallen van gezinnen 
voorkomen.

(Arie Vonk Noordegraaf)

Weg van Koddestein
door Henk van de Bunt

Frans en Betty waren 33 jaar geleden weg van hofstede Koddestein in Maartensdijk.
Per 1 juni verlaten zijn deze ruim 440 jaar oude boerderij om in Bilthoven opnieuw te beginnen. 

Op 16 april zetten zij hun deuren weer – en nu voor de laatste maal – open en ontmoeten ze graag 
iedere belangstellende om onder het genot van koffie of thee letterlijk afscheid te nemen van 

Maartensdijk en van dit waarschijnlijk oudste monument van de gemeente.

Frans en Betty vertellen vol passie 
over Koddestein: ‘In 1983 zijn we 
komen wonen op hofstede Kod-
destein. Ons sprak het oude pand 
erg aan. De hofstede vonden we 
een feest. De naam van de hofstede 
schijnt ontleend te zijn aan het in 
1472 genoemde Coddemeer, dat de 
grens bepaalde tussen het Gooi en 
het Sticht. In 1953 werd de boerde-
rij onbewoonbaar na stormschade. 
In 1971 is de boerderij gerestau-
reerd en gemoderniseerd. Daarbij 
zijn de kelders dichtgegooid en de 
vensters verbreed. Tijdens de ver-
bouwing van het interieur van het 
kerkgebouw aan de Dorpsweg in 
Maartensdijk in 1960 werden er op 
de 220 vierkante meter grote deel 
kerkdiensten gehouden. Tijdens 
één van de open monumentenda-
gen hebben we de deel weer inge-
richt als noodkerk, met de originele 

kerkbanken, waarvan er nog een 
enkele aanwezig is’. 

Open monumentendag
‘De boerderij is een echt oud pand, 
ruim en rustiek. We ervoeren hier 
de vrijheid van het buiten wonen. 
In totaal hebben we hier 33 jaar 
gewoond en genoten. We hebben 
in al die jaren veel dingen meege-
maakt, onder andere drie open mo-
numentendagen. We hebben hier 
veel mensen ontmoet met leuke 
verhalen van vroeger over Kod-
destein. Onze kinderen zijn hieruit 
getrouwd, met de feestdagen was 
er altijd familie, de kleinkinderen 
kwamen veel logeren, kamperen en 
vakantie houden. We gaan nu met 
weemoed afscheid nemen en naar 
Bilthoven, waar we oorspronkelijk 
vandaan kwamen, verhuizen. Wij 
vinden het gezellig om op 16 april 

van 10.00 tot 15.00 uur nog een 
keer onze deur open te zetten voor 
een bezoekje en tevens een sale te 
houden op de deel. Onder het genot 
van koffie of thee hopen wij onze 
dorpsgenoten nog even te spreken. 
Wij vinden het prettig dat er een 
jong gezin komt wonen en gunnen 
het hen dat zij net zo veel mogen 
genieten als wij dat hebben gedaan. 

Bestemming
De overgebleven spullen uit de 
hofstede, die niet verkocht worden 
gaan naar Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg, iets verderop. Daar 
wordt op zaterdag 23 april van 
9.30 tot 15.00 uur een Lentemarkt 
gehouden waarop verschillende 
bedrijven staan, veel activiteiten 
zijn en een rommelmarkt is. De 
opbrengst van deze markt is voor 
noodhulp in Roemenië.

Betty en Frans op een kerkbank (1960) tussen de spullen, bestemd voor de sale of Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg gaan weg van Koddestein.

Boerderij van het Jaar
door Marijke Drieenhuizen

Het voorjaar is de tijd van nieuwgeboren dieren en daarom 
een goede reden om met regelmaat langs te gaan bij 

Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. Getipt 
door een deelnemer werd deze zorgboerderij bezocht omdat 

er een dag eerder twee kleine geitjes waren geboren. 

Moeder geit was klein en haar jongen niet groter dan 20 bij 20 centimeter. 
Daarnaast waren er ook lammetjes en kalfjes. Wanneer de temperatuur 
iets hoger wordt gaan ze naar buiten en zijn ze zichtbaar voor het bezoek. 

Boerderij
Wouter en Marjolein van Oostrum vertelden vervolgens, dat hun boer-
derij is aangemeld door toedoen van wethouder Madeleine Bakker 
voor de provinciale verkiezing ‘Boerderij van het jaar’ van Boerderijen 
Stichting Utrecht. Boerderij Nieuw Toutenburg uit Maartensdijk staat 
daar als 24ste kanshebber aangemeld.
Op www.utrechtseboerderijen.nl kan gestemd worden. Op 9 mei wordt 
bekend gemaakt welke boerderijen genomineerd worden voor de ver-
kiezing Boerderij van het Jaar. Uit de genomineerden wordt op 28 
mei de Boerderij van het Jaar 2016 bekend gemaakt. De verkiezing 
‘Boerderij van het Jaar’ is een gezamenlijk initiatief van de Boerde-
rijen Stichting Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Provincie 
Utrecht. Met de verkiezing wordt aan de gemeentebesturen en het pu-
bliek aandacht gevraagd voor de vele prachtige historische boerderijen 
in de provincie Utrecht en voor het landschap waarin ze liggen. Alle 
gemeenten in de provincie Utrecht hebben begin februari een uitnodi-
ging ontvangen om boerderijen in hun gemeente voor te dragen voor de 
verkiezing. Dit jaar is deze traditie bijzonder omdat het voor de 25ste 
keer wordt georganiseerd. 

‘Liken’
Voorwaarden voor aanmelding zijn naast architectuur-, bouw- en land-
bouwhistorische voorwaarden ook landschappelijk criteria. Daarnaast 
moet het ook een belevingscriterium hebben waarmee de boerderij bij-
draagt aan een traditioneel plattelandsideaal en hoe de bezoeker van het 
Utrechtse landschap (toerist, fietser, wandelaar over klompenpaden) 
deze boerderij kan beleven. Vierentwintig boerderijen voldoen aan de 
criteria en staan op de website vermeld. Het publiek kan een favoriete 
boerderij aangeven doormiddel van een ‘like’-knop. Mede aan de hand 
van de mening van het publiek zullen vier boerderijen genomineerd 
worden. Daarna zal een deskundige en onafhankelijke jury de winnaar 
kiezen. Op 28 mei is de prijsuitreiking. Wouter en Marjolein hopen dat 
mensen hun boerderij vaak zullen ‘liken’: ´Maar eigenlijk zijn we ook 
al wel trots dat we aangemeld zijn, we zien dit al als een grote blijk van 
waardering voor ons werk´. 

Jonge geitjes van ’20 bij 20’.

Bewonersinitiatief
Naar aanleiding van een initiatief uit de directe omgeving van het voor-
malige gezondheidscentrum aan de Essenkamp in De Bilt, is er overleg 
tussen de eigenaar van het pand en de plaatselijke woningbouwcorpora-
tie. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om, na aanpassing van het 
gebouw, woonruimte te kunnen bieden aan maximaal 20 personen met 
een verblijfsvergunning (ook wel ‘statushouders’ genoemd). Zolang de 
eigenaar en de woonstichting in overleg zijn over die mogelijkheden 
is er geen rol voor de gemeente. Die is er, zodra beiden een plan heb-
ben ontwikkeld en de daarvoor noodzakelijke vergunningen aan de ge-
meente gaan vragen.

Verblijfsvergunning
Statushouders zijn mensen, die de asielprocedure hebben doorlopen en 
op grond daarvan een verblijfsvergunning hebben gekregen. Elke Ne-
derlandse gemeente heeft een taakstelling om jaarlijks een bepaald aan-
tal van hen huisvesting te bieden. Dat gebeurt in de meeste gemeenten 
(ook in De Bilt) via het aanbod van sociale huurwoningen. Wanneer de 
eigenaar van het gebouw en de woonstichting samen tot een haalbaar 
plan komen, leveren zij daarmee een belangrijke bijdrage aan het reali-
seren van huisvesting voor nieuwkomers.
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gratis 

Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

9.499.499.499.
per krat

Per liter 1.32
Heineken 
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
14.49

5.00 EURO
KORTING!

Page Original 
toiletpapier 
Voordeelpak 40 rollen
13.49

8.998.998.998.
voordeelpak

40 rollen

1.491.491.491.
2 pakken

Per liter 0.50

Taksi 
2 pakken 
van 1.5 liter
1.66

1+1
GRATIS*Sun vaatwastabletten 

2 pakken van 23 - 38 stuks
van: 10.70 - 13.98
voor: 5.35 - 6.99

Spaar voor gratis glazen van topmerk Schott Zwiesel® bij Hoogvliet. Bij iedere € 10,00

aan boodschappen ontvangt u een Glaspuntje. En kiest u voor één van de speciale week-

aanbiedingen? Dan ontvangt u extra Glaspuntjes! Bij een volle spaarkaart krijgt u een set van

twee glazen gratis. U kunt sparen voor zeven verschillende glazensets. Spaar ze allemaal! 

Spaar voor gratis Schott Zwiesel glazen! glazen!

Acties zijn geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 5 april 2016
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SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

FC Utrecht op de 
Groen van Prinstererschool

Tijdens het eerste FC Utrecht en Zorg van de Zaak Provinciebezoek trokken spelers, trainers 
en medewerkers van de Eredivisie-voetbalclub de provincie in om jong en oud te bezoeken. 

Zo bezochten zij ook de Groen 
van Prinstererschool in De Bilt. 
De meiden uit groep 8 hadden na-
melijk het Cruijff Court Toernooi 
gewonnen en gezond eten wordt op 
school al goed gepromoot. De FC 
Utrecht-spelers gingen de dialoog 
aan met kinderen over gezond le-
ven en sporten. De leerlingen van 
groep 8 hadden een persoonlijke 
ontmoeting in de klas en mochten 
vragen stellen. De keeper Robbin 
Ruiter vertelde bijvoorbeeld dat hij 
voor een wedstrijd met name pasta 
eet en dat een snoepje in het week-
end best moet kunnen. De leerlin-
gen kregen, in samenwerking met 
Mens De Bilt, na dit interview een 
echte voetbalclinic en hebben hier 
flink van genoten.

(Eline Polman)

‘The Sound of Music’ 
komt naar Bilthoven

Zaterdag 2 april voert de Buitenschoolse Koorschool Utrecht (BKU) 
de musical uit in het Kunstenhuis, Planetenplein 2. Aanvang 16.00 
uur. Kaarten aan de zaal: volwassene 6 euro, kind 3 euro. Regie Pepijn 
Jehee, pianist Sebastiaan ‘t Hart, artistieke leiding Hanna Rijken. De 
BKU is een kinderkoortraining en zangschool met breed repertoire bij 
de oud-katholieke Gertrudiskathedraal in het centrum van Utrecht, voor 
kinderen van zes tot veertien jaar.  http://buitenschoolsekoorschoolu-
trecht.nl/

Loop voor water
22 maart was het Wereldwaterdag. Ter gelegenheid daarvan gingen 
ongeveer 60 kinderen van de bovenbouw van de Montessorischool 
in Bilthoven zes kilometer lopen. Tijdens die tocht moesten zij 6 liter 
water dragen. Zij gingen letterlijk ‘Wandelen voor Water’. 

Vanaf 9.30 uur vertrokken de groepjes - begeleid door een ouder - voor 
hun wandeltocht van zes kilometer. Deze activiteit vond plaats ter onder-
steuning van de Daphne Foundation die zich in Oost Kenia inzet voor 
onder andere de verbetering van de drinkwatersituatie en van de hygiëne. 
De bovenbouwers hebben zich flink laten sponsoren voor de te lopen 
kilometers zodat ook dit jaar weer een flinke bijdrage kan worden gele-
verd aan een dorp in Kenia. De precieze opbrengst was bij het uitkomen 
van deze krant nog niet 
bekend maar geschat 
wordt dat dit zeker een 
paar honderd Euro op-
levert. 

Bewustzijn
De tocht draagt verder 
bij aan het bewustzijn 
dat onze Nederlandse 
drinkwatersituatie ide-
aal is maar dat in grote 
delen van de wereld 
kinderen en vrouwen 
dagelijks uren in de hitte 
moeten lopen naar bron-
nen om water te halen 
om te drinken, te eten en 
om te wassen. Ter voor-
bereiding kregen kinde-
ren in alle groepen een 
indrukwekkende gastles 
aangeboden over het da-
gelijks leven in Kenia.

(Xander
Cladder)

Aan het einde van de tocht stonden de leerlingen van de midden- en on-
derbouw klaar om de lopers onder luid gejuich binnen te halen. 
(foto Vicky Pronk)

Geslaagde vlaaienactie 
door Marijke Drieenhuizen

De jaarlijkse vlaaienactie van de Scouting Agger Martini Groep uit Maartensdijk is een groot 
succes geworden. Nog niet eerder werden er 745 vlaaien verkocht. In Maartensdijk, Groenekan, 

Westbroek, Hollandsche Rading en een stukje Utrecht aten met Pasen 
veel mensen deze echte Limburgse vlaaien. 

Met de opbrengst zal de buitenkant 
van het clubhuis geschilderd wor-
den. Leo Hegeman: ‘Maar een groot 
deel gaat ook naar de verschillende 
groepen. Tenslotte hebben de leden 
er voor gezorgd dat er een record 
aantal vlaaien is verkocht. Het geld 
zal vervolgens ingezet worden voor 
iets extra’s tijdens de jaarlijkse va-
kantieweken. De welpen gaan bij-
voorbeeld op kamp naar Rhenen 
en nu kunnen ze ook de dierentuin 
daar bezoeken. Twee groepen van 
jongeren tussen de 11 en 18 jaar 
gaan dit jaar naar Engeland om 
daar samen met Deense en Schotse 
scouts en een groep uit Apeldoorn 
een bijzondere vakantie te vieren. 
Natuurlijk is extra geld daarbij zeer 
welkom’. 

Open dag
Op zaterdag 16 april wordt een 
open dag gehouden op het Maer-
tensplein. ‘Hier zal gepionierd gaan 
worden’. Scouting spaart de Uitze-

geltjes van de Jumbo. Zegeltjes die 
over zijn kunnen in de brievenbus 
gedaan worden bij Leo: Graspieper 
7 in Maartensdijk.

Leo Hegeman (links): ‘Onze le-
den hebben er voor gezorgd, dat 
er een record aantal vlaaien is 
verkocht’. 

Fietscontrole Theresiaschool
Fietsen van de kinderen van de The-
resiaschool kregen onlangs een uit-
gebreide controle. De Fietsspecialis-
ten van Cees van Weelden kwamen 
langs om te beoordelen of de fietsen 
nog in goede conditie verkeren aan 
de hand van een checklist van Veilig 
Verkeer Nederland. Kleine repara-
ties werden ter plekke uitgevoerd 
en voor andere reparaties ging de 
checklist met een kortings-bon mee 
naar huis. Zo kunnen alle kinderen 
weer veilig op de fiets naar school 
en mede door het weer en de inzet 
van de Fietsspecialisten werd het 
een geslaagde ochtend. (Martine 
van der Heijden)

Veel fietsen voor controle op het 
schoolplein.

Paasontbijt Het Bruggetje

Vorige week hadden de peuters van peuterspeelzaal Het Bruggetje 
een gezellig Paasontbijt. Na 
het eieren zoeken konden ze 
broodjes, boter en beleg ‘kopen’ 
in de paasontbijtwinkel. Daarna 
gingen ze met z’n allen aan tafel 
om zelf te smeren en eieren af te 
pellen. (Marieke Emmelot)

Robbin Ruiter had ook op het schoolplein veel vragen te beantwoorden.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Delfts blauwe BORDEN, 
de 4 jaargetijde in goede 
staat samen € 100,-. Duwslee 
beschilderd met winterland-
schap € 75,-. Noten gekleurde 
barwagen, iets bijzonders! 
€ 100,-. Tel. 030-2200199

Voor verzamelaar: 7 exem-
plaren van Het Aanzien van... 
Jaargangen 1981-1982-1983-
1984-1985-1986-1987 € 5,- per 
stuk. Tel. 06-42448590

Grote Bosatlas 46e, 50e en 
51e editie € 10,- per stuk. Tel. 
06-42448590

Staande eiken schemerlamp 
met lectuurbak ±75 jaar oud 
€ 35,-. Tel. 0346-213469

Oude tabakspot bronskleurig 
€ 10,-. Tel. 030-2720088

Prachtige meisjesjurk, nieuw, 
maat 164, merk Pompom 
€ 20,-. Tel. 0346-214668

Witte kinderstoel en een wit 
traphekje € 12,50 per stuk. 
Beiden zelden gebruikt bij 
grootouders. Tel. 030-2201811 
b.g.g. 06-12579261

Rechthoekige babybox 
97x77x75cm. Gemakkelijk 
inklapbaar incl. Donald Duck 
boxkleed en box speeltje. Alles 
i.g.st. € 25,-. Tel. 030-2292791

Eenvoudig transportkarretje/
steekwagentje. 2 grote en 2 
kleine (draaibare)wielen i.g.st. 
€ 17,50. Tel. 030-2292791

I.v.m. tijdgebrek een uitdaging 
voor de ervaren naaister: gratis 
leren damesjack, ca. maat 38, 
zwart patchwork, moet afge-
maakt worden. Genoeg leer 
over om dat te doen. Tel. 030-
2293063

Gratis antieke houten stoel 
met gevlochten gaatjeszitting 
+ rug (bewerkt, hoog). Moet 
opgeknapt worden, nieuw 
houtfineer aanwezig. Tel. 030-
2293063

Bronzen staande Daalderop 
asbak, ca. 60 cm hoog. Strakke 
uitvoering, jaren ‘30. Bewerkt 
koperen bak + voet (zand(?)
gevuld), houten tussenstuk 
€ 30.-. Tel. 030-2293063

Petrus Regout, 6 porseleinen 
ontbijtbordjes, Ortus motief, 
donkerblauw ø23cm, gaaf, 
enkel wat gebruikssporen 

€ 25,-. Tel. 030-2293063

Swiza wekkertje, ca. 1970. 
8-daags uurwerk, loopt perfect 
11,5x6cm. Buitenrand zwart 
geëmailleerd met bloemmo-
tiefje € 25,-. Tel. 030-2293063

Lederen attachékoffer, don-
kerbruin, merk Claymore, met 
cijferslot. Gebruikt, maar i.g.st. 
45x35x11cm, maar kan dieper 
gemaakt worden € 15,-. Tel. 
030-2293063

1x gebruikt grote, 
oranjekleurige(niet fel), rug-
zak, voor trekkingstochten 
€ 15,-. Tel. 06-53441095

Gebruikte verticuteerappa-
raat, 2x6 messen € 25,-. Tel. 
06-53441095

Fietsen/auto’s
DAMESFIETS merk Giant, 
zeer weinig gebruikt € 150,-. 
Tel. 030-2284547

9-pers. AUTO, merk Hyundai 
H200. 26.000km gereden in 
nieuwstaat. Met navigatie-
radio. 1e eigenaar. Voor ons 
gezin alleen in Spanje gebruikt, 
nu voor onze leeftijd niet meer 
nodig. Wil evt. kleine auto 
inruilen. Tel. 06-53120496 of 
06-5351008. Email. tonnie@
vdplaats.nl

Personeel gevraagd
Tuinservice van Vliet, Nw. 
Wetering 34. Tel. 06-54751296 
zoekt een medewerker/ assis-
tent/leerling/ of vutter,  voor 
enkele dagen (dagdelen) per 
week.

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen en 
buiten. Tel. 06-42417376

Oud-docente moderne talen 
met meer dan 20 jaar (bij)
leservaring  geeft BIJLES op 
HAVO- VWO-niveau in Frans, 
Duits en Engels € 15 per uur. 
Woonachtig in de Leyen. Tel. 
06-51412055

HUISHOUDELIJKE hulp met 
ervaring. Referenties op aan-
vraag. Tel. 06-84981176

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

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Zie pag. 6 voor de Mens 
De Bilt cursussen

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

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Nieuw, Biologische Zelfoogsttuin Kansrijk. Neem een abonne-
ment en kom wekelijks verse groenten oogsten, Groenekanseweg 
142 meer informatie zie www.tuinkansrijk.nl of bel 0618630689

Kadeboeken in- & verkoop van boeken en prenten. Ook 
inkoop aan huis. Hanny Kalf 06-83349311 - info@kadeboeken.
nl - www.kadeboeken.nl

Tuinservice van Vliet voor al uw snoei-zaag-blad-straat- 
tuinwerkzaamheden etc. Het is nu weer tijd voor het planten 
van bomen en alle andere soorten van tuinplanten o.a. beuken 
vanaf : 70cm à € 0,65 tot 2,5m à € 8,50. Taxus vanaf 50/60cm à 
€ 4,50 tot 2,5m à € 45,-. Coniferen vanaf 100/120cm à € 5,- tot 
+/- 4m à € 65,-. Laurier vanaf 80cm à € 5,- tot 2,5m à € 25,-. 
Meststof Cultera 25kg € 17,50. Vele soorten grote en kleine 
fruitbomen etc. U kunt bij ons terecht voor al uw tuin planten. 
Nw. Weteringseweg 34 Tel. 06-54751296

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

TE HUUR: KAMER voor 1 
persoon in Oude Dorp De Bilt, 
4 bij 5 meter, eigen badkamer, 
keukenhoek € 350,- per maand. 
Reacties naar: reiziger55plus@
gmail.com

Reisleidster met veel erva-
ring ontwerpt graag, samen 
met u, de reis van uw leven 
naar de mooiste plekjes in 
INDONESIË. Kijk voor meer 
informatie op www.reisbestem-
mingopmaat.nl

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en opdracht-
zoekenden verzorgt op maandag 4 april van 
9.30 tot 11.30 uur weer een bijeenkomst 
in Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt. Voor 
meer informatie: inbetweencafedb@gmail.
com.

Parkinson Café Bilthoven 

Op maandag 4 april vindt om 14.30 uur een 
presentatie van het onderzoek naar Freezing 
plaats in de Koperzaal van Zorg- en Woon-
centrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 
in Bilthoven. Info bij Ankie van Dam, tel. 
0346 211814 of e-mail b.van.dam@hetnet.
nl.

Godsdienstfilosoof spreekt

Maandagavond 4 april om 20.00 uur, orga-
niseert vrijmetselaarsloge De Ster in het 
Oosten in Bilthoven een open bijeenkomst. 
Gastspreker is godsdienstfilosoof dr. Ton 
de Kok. Hij spreekt over het thema ‘Wat 
is God?’ en geeft een boeiend beeld van 
de worsteling van bijna 40 schrijvers en 
filosofen die zich hiermee bezighielden. 
De avond is bedoeld voor mannen die zich 
verder willen verdiepen in hun persoonlijke 
ontwikkeling, zingeving en verhouding tot 
de medemens. Locatie: Huize Het Oosten, 
ingang Jan Steenlaan 25, Bilthoven. Toe-
gang vrij. Info: www.logedester.nu

Algemene Ledenvergadering WVT

Een keer per jaar legt de coördinatiegroep, 
het bestuur van WVT, verantwoording af 
over het gevoerde beleid. Dit is voor leden 
de gelegenheid vragen te stellen, voorstel-

len te doen en te discussiëren over de koers 
die de vereniging moet varen. Maandag 18 
april is deze algemene ledenvergadering, 
aanvang 20.00 uur. Vergaderstukken zijn 
vanaf 4 april af te halen bij de receptie of te 
downloaden van de website. 

Monteermogelijkheden

Op 5 april worden bij de Filmgroep Cen-
trum monteermogelijkheden in videobe-
werkingsprogramma’s besproken. Uit-
gangspunt is het programma Final Cut Pro. 
Waar mogelijk wordt een vertaling naar 
Pinnacle gemaakt. De bijeenkomst wordt 
gehouden in De Schakel, Soestdijkseweg 
Zuid 49A, 3732HA in De Bilt en begint om 
20.00 uur. De Filmgroep Centrum is een 
vereniging van video-amateurs. Belangstel-
lenden zijn welkom. Voor meer informatie 
zie filmgroepcentrum.nl

Fietsclub weer van start

De Mens-Fietsclub maakt dagtochten in de 
omgeving van Maartensdijk. Op dinsdag 5 
april staat er een bezoek aan het ‘Gagelgat’ 
met rondleiding op het programma. De start 
is om 9.45 uur met een kopje koffie/thee in 
de ‘Ontmoetingsruimte’ van het Service-
centrum Maartensdijk, Maertensplein 96 
Maartensdijk, waarna om + 10.00 uur de 
tocht gaat beginnen. 

Kinderkleding-verkoop

Op donderdag 7 april is er een Kinderkle-
ding-verkoop van 9.00 tot 17.00 uur in ‘De 
Boetzelaer’, Dorpsweg 38 (ten westen van 
de Hervormde Kerk) te Maartensdijk. Het 
betreft kinderkleding, maat 50 tot maat S, 

schoenen en hoedjes, nieuw of 2de-hands. 
Een gedeelte van de opbrengst zal bestemd 
zijn voor de Stichting Adullam Gehandi-
captenzorg

Lezing Joep Dohmen 

In de Maand van de Filosofie denken we 
‘Over de Grens’. Niet alleen worden we 
door het vluchtelingenvraagstuk gedwon-
gen na te denken over grenzen, maar ook 
lijkt het erop alsof we tegen de grenzen aan-
lopen van onze eigen vrijheid. Joep Doh-
men stelt in zijn werk en denken al jaren de 
vrijheid en de grenzen die dat vraagt aan de 
orde. Hij zal dinsdag 5 april om 20.00 uur 
zijn eigen invulling geven aan het thema 
van de Maand van de Filosofie. Joep Doh-
men is lector Bildung bij het Centrum voor 
Humanistische Vorming, emeritus hoogle-
raar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek. 
De organisatie is in handen van de Stichting 
Kunst en Cultuur de Bilt in samenwerking 
met Ike Bekking van de Bilthovense Boek-
handel. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandel, Julianalaan 1 in Bilthoven. Tel: 
030 2281014

Westbroek ontmoet

Met de 100ste Vierdaagse in Nijmegen in 't 
zicht, staat het wandelen volop in de belang-
stelling. Onder het motto "Het kan vreemd 
lopen..." vertelt Willy Griffioen op dinsdag 
5 april van 14.30 - 16.30 uur in het Dorps-
huis van Westbroek. De kosten zijn 3 euro, 
inclusief een kop koffie of thee. Wanneer u 
wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u 
vervoer regelen via de familie Kalisvaart, 
tel: 0346-281181. Ook wanneer u niet in 
Westbroek woont, bent u van harte welkom.

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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Bridgecursus succesvol beëindigd
door Walter Eijndhoven

Maandag 11 januari startten 25 enthousiastelingen met de door bridgeclub Hollandsche Rading 
georganiseerde bridgecursus voor beginners in het paviljoen van Tennisvereniging Tautenburg 

in Maartensdijk en begon er voor hen een ware ontdekkingstocht in bridgeland. 

Maandag 21 maart beëindigden 24 
volhouders de opleiding en gaven zij 
te kennen met ingang van 31 maart 
gedurende de maanden april en mei 
op de donderdagse clubavond van 
Bridgeclub Hollandsche Rading 
(wedstrijd-)ervaring op te willen 
gaan doen en te willen proeven aan 
het spelen bij de bridgeclub. Orga-
nisator en voorzitter van de bridge-
vereniging Rob van der Blonk: ‘De 
cursus is prima verlopen, mede door 
de medewerking van de tennisver-
eniging en korfbalvereniging Twee-
maal Zes, waar wij vanwege het op-
knappen van het tennispaviljoen ook 
tweemaal onderdak kregen’. 

Oefenen
Docent Henk van de Bunt: ‘Wat mij 
bij deze cursus sterk opviel, was de 
gretigheid van de deelnemers om 
naast de cursusavond nog een extra 
avond met elkaar te willen oefenen. 
Bridgeclub Hollandsche Rading 
bood daarvoor al vanaf midden fe-
bruari gelegenheid op haar donder-
dagse clubavond. Onder coachende 
begeleiding oefenden gemiddeld 16 
deelnemers per avond telkens met 
geselecteerde spellen, waardoor ze 
veel ervaring op konden doen. De 

volgende dag kreeg iedereen de 
spellen met toelichting nog eens per 
e-mail toegestuurd, zodat het leeref-
fect maximaal was’.

Vervolg
Organisator Rob van der Blonk: 
‘Graag maken we ruimte in de 
maanden april en mei om de (ex-)
cursisten op hun niveau te laten oe-
fenen. Dat zal dan in een eigen groep 
zijn en ook weer met ‘geselecteerde’ 

spellen, die daarna met toelichting 
weer worden toegezonden, maar er 
zal niet steeds iemand als souffleur 
bij zijn. Er is gelukkig plaats in het 
Dorpshuis in Hollandsche Rading 
en met wat schuiven met het meu-
bilair gaat het allemaal wel lukken’. 
Mochten er meer belangstellenden 
zijn die willen aanhaken dan zijn 
er mogelijkheden. Stuur dan een e-
mail naar bchollandscherading@
gmail.com. 

Ook tijdens de laatste cursusavond bij tennisvereniging Tautenburg 
werden de cursisten tijdens het oefenen gecoacht; naast de docent door 
o.a. Rob van der Blonk en Erik Polders. 

Salvodames winnen op juiste moment
Door het lager geklasseerde Prima Donna uit Huizen met 3-1 te verslaan

hebben de Salvodames hun positie in de middenmoot verstevigd.
Het gevaar voor degradatie lijkt hiermee vrijwel afgewend.

Salvo ging goed en fel van start en 
bouwde direct een voorsprong op. 
Deze voorsprong wisten de dames 
vast te houden, al kwam Huizen nog 
wel dichterbij. Maar Salvo gaf de set-
winst niet meer uit handen en won 
duidelijk met 25-18. De tweede set 
konden de Salvodames de concen-
tratie  niet goed vasthouden. Er wer-
den te veel fouten gemaakt waardoor 
Huizen het initiatief naar zich toe 
wist te trekken met als gevolg dat zij 

de 2e set konden winnen met 19-25. 
De 3e set tapte Salvo zeer geconcen-
treerd uit een ander vaatje. Het team 
van coach Rianne Diepeveen wist 
met gevarieerd aanvalsspel en een 
goede service deze set overtuigend 
met 25-16 te pakken. En ook de laat-
ste set ging Salvo op de ingeslagen 
weg door en liet de tegenstander niet 
meer in het spel komen. Door een 
goede service van de uitblinkende 
Nicole Visscher keken de dames van 

Huizen al snel tegen een achterstand 
van 8 punten aan. Deze voorsprong 
gaf Salvo niet meer weg en zo werd 
de laatste set dan ook zeer overtui-
gend gewonnen met 25-13. Hiermee 
was een 3-1 overwinning een feit. 
Door dit resultaat kunnen de dames 
de laatste serie competitiewedstrijden 
meer ontspannen tegemoet treden. 
Op 2 april spelen de dames om 14.30 
uur in De Vierstee tegen Gemini uit 
Hilversum.  

Athlon’66 viert 50-jarig jubileum
Tafeltennisvereniging Athlon’66 te Bilthoven bestaat 50 jaar en organiseert enkele 

maandagavonden - tussen 20.00 en 21.30 uur - een tafeltennisinstuif voor nieuwe leden. 

Op de maandagavonden van 4 en 18 
april wordt de mogelijkheid gege-
ven aan 30+ers om op een leuke en 
ontspannen manier aan beweging te 
doen en de conditie op peil te houden, 
deelname is gratis. Er worden enkel- 
en dubbelwedstrijden gespeeld, er 
wordt onderling getraind of gewoon 
over en weer een balletje geslagen. 
Bij tafeltennissen beweeg je alle spie-
ren in je lichaam maar ook je herse-
nen moeten aan het werk. Daarnaast 
biedt het de mogelijkheid om sociale 
contacten op te doen. Er wordt ge-
speeld in de gymnastiekzaal van de 
Oranje Nassau School, Overboslaan 
15 in Bilthoven.(ingang gymnastiek-
zaal is rechts van het gebouw). Na-
dere inlichtingen zijn verkrijgbaar 
bij W. Gerritse (voorzitter) tel. 030 
2286483 en W. Kreuger (secretaris) 
tel. 030-2285453. Het jubileum van Athlon’66 wordt gevierd met een tafeltennisinstuif.

Eerste tocht motorrijders
De Biltse Motorrijders Vereniging (BMV) organiseert zondag 3 april haar 
eerste rit van 2016. De motorrijders verzamelen om 10.30 uur bij Café 
Buiten, Hessenweg 174 te De Bilt, vanwaar de motorrijders om 11.00 uur 
in 2 groepen vertrekken. Er is een sportieve en een toeristische groep; beide 
groepen hebben een voorrijder. Voor meer info zie www.bmvmotor.nl

Ruime overwinning Reflex
Maandag 21 maart speelde badmintonclub Reflex een thuiswedstrijd tegen 
Hercules uit Utrecht. De avond werd geopend met winst voor de heren 
van Reflex in de herendubbelpartij in twee sets. De dames moesten na drie 
sets het hoofd buigen voor de dames van Hercules. Heren Erwin en Eric 
wonnen beide hun enkelpartij en Karin wist ook haar partij in twee sets te 
beslissen. Dragana had een driesetter nodig voor de winst. Bij de mixpar-
tij van Dragana en Eric moest de winst bij de 3e set uit het vuur worden 
gesleept. De mix van Karin en Erwin werd in 2 sets beslist, waardoor de 
eindstand van 7-1 op het scorebord verscheen. (Karin van den Berg)

Fietsclub in het nieuw

De Fratsers zijn al langer dan 25 jaar een vrienden-fiets-club in De Bilt. 
Zodra de zomertijd ingaat trekken zij op de dinsdagavond op de racefiets 
de regio in. Vorige week was er een seizoen-openings-tocht, voorafgegaan 
door het uitreiken van nieuwe sponsorkleding door Jan Willem van 
Miltenburg (van Café van Miltenburg).  (Marco van Wijk)

Partijtje bij Irene

De DoMogroep van badmintonvereniging Irene vierde op donderdag 24 
maart feestelijk de verjaardag van hun coach en badmintonstimulator 
Carolien Agterberg. De ochtendgroep begon met spijsbrood en een glas 
pro secco waarna het racket ter hand genomen werd. Carolien had een 
toernooi georganiseerd waar iedereen heel geanimeerd aan mee deed. Na 
afloop van het toernooi was er een zeer uitgebreide brunch waar iedereen 
van heeft genoten.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

advertentie

Tweetakt festival 
Over enkele weken gaat het Utrechtse kunstenfestival Tweetakt van 
start. Het biedt een aanstekelijk en avontuurlijk multidisciplinair 
programma van theater, dans, cabaret, muziek, beeldende kunst, 
interactieve games en korte kunstfilms voor álle leeftijden. 

Het festival toont de nieuwste en beste voorstellingen van jonge, talent-
volle en ervaren theatermakers, muzikanten en beeldend kunstenaars 
uit binnen- en buitenland. Van een ontroerend theaterstuk over kinderen 
in de jeugdpsychiatrie, een voorstelling met dertien meisjes van 13, een 
hedendaagse dansperformance met jodelen van een Oostenrijkse boe-
renzoon, een stuk met acteurs met een beperking.

Voorheen Kaap
Op Fort Ruigenhoek in Groenekan (voorheen onder de naam Kaap - 
dit jaar volledig geïntegreerd in Tweetakt) zal behalve beeldende kunst 
voor gezinnen met kinderen dit jaar ook dans en theater te zien zijn. 
Tweetakt vindt plaats van 1 t/m 17 april in de binnenstad en op Fort 
Ruigenhoek van 9 april t/m 29 mei in de weekenden. Het programma 
staat op www.tweetakt.nl.

Heidelandschap komt terug 
Goois Natuurreservaat start in september met de ontwikkeling van een open heideverbinding 

tussen de Hoorneboegse Heide en het Hilversumse Wasmeer: 
de Natuurverbinding Hoorneboeg.

De natuur ten noorden van Hol-
landsche Rading zal de komende 
drie jaar een ingrijpende veran-
dering ondergaan. Samen met 
twee natuurbruggen wordt zo een 
aantrekkelijke verbinding gereali-
seerd voor mens en dier. Door het 
landschap open te maken, komen 
oude beukenlanen, eiken op grens-
wallen en monumentale bomen 
weer beter tot hun recht. Ook het 
Geneverpad – volgens de over-
levering een oude smokkelroute 
tussen Noord-Holland en Utrecht 
– wordt weer goed zichtbaar.

Ingrijpende verandering
De Hoorneboegse Heide en het 
Hilversums Wasmeer worden druk 
bezocht. In de omgeving van deze 
natuurgebieden zullen bezoekers 
de komende jaren het landschap 
ingrijpend zien veranderen: een 
deel van het aangeplante produc-
tiebos zal worden vervangen door 
open heidelandschap. De ingreep 
is omvangrijk. Machines die de 
bomen kappen, hout transporteren 
en die het bosstrooisel verwijde-
ren zullen de komende drie jaar 
de rust en het landschapsbeeld en 
de beleving verstoren. Het Goois 

Natuurreservaat probeert de over-
last zo veel mogelijk te beperken 
en informeert bezoekers en omwo-
nenden actief over komende werk-
zaamheden.

Als de werkzaamheden klaar zijn, 
worden de gebieden weer vrijge-
geven en ingericht voor wandelen, 

fietsen of paardrijden. Na de in-
greep heeft het gebied nog enkele 
jaren nodig om tot ontwikkeling te 
komen. 
Werkzaamheden vinden van sep-
tember tot maart plaats, om het 
broedseizoen te vermijden. Op 
www.gnr.nl valt meer te lezen over 
dit project.

Voorjaarsbloeiers op Sandwijck
Zondag 3 april organiseert IVN De Bilt i.s.m. Werkgroep Sandwijck en Stichting Het Utrechts 

Landschap een lentewandeling met als thema Stinzenplanten. 

Een rondje Sandwijck wandelen 
is in elk jaargetijde wel de moeite 
waard. Maar de lente spant voor 
dit landgoed wel de kroon. Niet 
alleen vanwege de vele bijzon-
dere bomen die voorzichtig hun 
frisse groen laten zien, maar ook 
vanwege de voorjaarsbloeiers 
waaronder vele soorten stinzen-
planten die Sandwijck herbergt. 
Stinzen zijn vooral bolgewassen 
die de voedingsstoffen uit de bol 
of knol gebruiken, om nog voor-
dat de bomen in blad komen, te 
kunnen bloeien. 
Ze werden vanaf de 18e eeuw 
ingevoerd en aangeplant rondom 
kastelen, landgoederen en buiten-
plaatsen. 

Werkgroep
Sandwijck wordt voor een be-
langrijk deel onderhouden door de 
Werkgroep Sandwijck. Niet in de 
laatste plaats door de inspanningen 
van de werkgroep en het natuurbe-
heer is veel van de bijzondere flora 
behouden gebleven, en op som-
mige plaatsten zelfs weer spontaan 
tevoorschijn gekomen. Het kleurig 
palet aan bloemen is het zichtbaar 
resultaat en laat zich juist in het 
voorjaar goed bewonderen. Want 
nu nog grijpen de vroegbloeiers de 
kans het zonlicht te vangen voor de 
eigen groei. Tijdens de wandeling 
begeleiden IVN-gidsen u langs de 
subtiele bloemenpracht en maken 
u opmerkzaam op de verscheiden-

heid aan soorten die dit relatief 
kleine landgoed herbergt.

Datum
Omdat het gaat om een kwetsbaar 
natuurgebied kunnen er maximaal 
30 mensen deelnemen aan de wan-
deling. Daarvoor kunt u zich tot 
uiterlijk vrijdag 1 april 18.00 uur 
aanmelden via info@ivndebilt.nl. 
Aanvang 11.00 uur. Startpunt par-
keerterrein landgoed Sandwijck 
aan de Utrechtseweg De Bilt. Deel-
name is gratis, stevig schoeisel is 
aanbevolen en honden zijn niet 
toegestaan. Voor meer informatie 
zie www.ivndebilt.nl, of u kunt 
contact opnemen met Jaap Milius 
030-288636. Avond over Lensbaby

Fotoclub Bilthoven e.o. verzorgde maandag 12 maart een avond-
vullende lezing van natuurfotografe Andrea Gulickx over het ge-
bruik van de zogeheten Lensbaby. Aan de hand van foto’s liet de 
fotografe zien, welke resultaten te boeken zijn met de diverse soor-
ten van deze bijzondere lens. 

Het meest kenmerkend aan de foto’s, die met de Lensbaby zijn ge-
maakt, is de scherptediepte. Ook de plaats van de onscherpte in de foto 
kun je met deze lens zelf bepalen. De lens is niet alleen te gebruiken 
bij macrofotografie: je kunt er ook prachtige portretfoto’s mee maken, 
waarbij alleen de ogen scherp zijn.

Cursus
‘Het is zeker geen makkelijk lens en je zult er veel mee moeten oe-
fenen’, legde Andrea uit. Daar kan fotoclublid Rosalie Kummel over 
meepraten. Zij heeft de lens aangeschaft en een daarop betrekking 
hebbende cursus gevolgd. Ze is laaiend enthousiast geworden en heeft 
inmiddels al enkele mooie foto’s gemaakt. Het is altijd mogelijk een 
clubavond in het H.F. Wittecentrum te bezoeken. Een berichtje aan de 
voorzitter wim.kastelijn@xs4all volstaat. (Jeannette Kok)

Naast stinzenplanten zoals de narcis, boshyacint, lenteklokje en aronskelk komen inheemse oudbos-planten 
voor op Sandwijck.

Het Hilversumse wasmeer is nu al een trekpleister.

Een foto van fotoclublid Rosalie 
Kummel, gemaakt met de 
Lensbaby. Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
30-03
Do.

31-03
Vr.

01-04

Gekonfijte eendenbout
met voorjaarsgroenten

of
Gebakken zalmfilet

met venkelsaus
of

Flammküchen met
geitenkaas en honing

€ 10,-

Woe.
06-04
Do.

07-04
Vr.

08-04

Biefstuk met gebakken
champignons

of
In de roomboter

gebakken silptongetjes
of

Portobello gevuld met
blauwschimmelkaas

€ 10,-

(2 stuks)
€ 10,-

(3 stuks)
€ 14,50

€ 10,-

23 april "Aanschuiven in de feesttent"
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