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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Grootste winnaar 
verkiezingen lijkt
niet mee te spelen

D66 wil als initiatiefnemer bij de onderhandelingen voor een nieuw 

college van B en W op dit moment graag VVD, CDA, en GroenLinks 

uitnodigen voor verder overleg. Gelet op de inhoudelijke overeenkom-

sten op een aantal belangrijke beleidsterreinen denkt D66 met deze 

partijen te kunnen bouwen aan een College, gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen en stabiliteit. 

Dit blijkt uit een brief van de informateurs Frans Poot en Dolf Smole-

naers aan de fractievoorzitters. Daarmee lijkt de trend van de alopen 
tien jaar om vanwege de kosten een College met drie wethouders te 

vormen doorbroken te worden. Het salaris van een wethouder in een 

gemeente met een inwoneraantal van De Bilt bedraagt volgens het gel-

dend Rechtspositiebesluit Wethouders 78.355,56 euro per jaar. Getals-

matig is met Beter De Bilt een meerderheidscollege met drie partijen 

te vormen.

De informateurs schrijven, dat in de gesprekken door een groot aantal 

partijen bezorgdheid werd geuit over de heersende bestuurscultuur in 

onze gemeente. ‘Die wordt door veel inwoners en een groot deel van de 

gemeenteraad als behoorlijk gesloten ervaren.’ D66 schrijft deze kritiek 

uiterst serieus te nemen en beschouwt daarom in het vervolgtraject de 

wens om het gemeentebestuur beter te laten functioneren als het be-

langrijkste uitgangspunt.

‘Er zal moeten worden gewerkt aan een meer dualistisch opererend ge-

meentebestuur, dat een open houding aanneemt richting onze inwoners 

en transparant is in haar besluitvorming en communicatie. Onze nieuwe 

bestuurders zullen deze bestuurscultuur persoonlijk moeten gaan dra-

gen en uitdragen.’ 

In de brief staat verder dat het draagvlak van een College bestaat uit 

meer dan de som van het aantal zetels van de coalitiepartijen in de raad. 

‘Ook stabiliteit is meer dan alleen zetels tellen. Het zoeken naar draag-

vlak via wisselende meerderheden kan goed zijn voor de banden van 

het College met de voltallige gemeenteraad. Wij houden de mogelijk-

heid van het formeren van een minderheidscollege open en willen ook 

deze optie graag onderzoeken in het overleg dat wij willen gaan voeren 

met bovengenoemde partijen. Wij denken bovendien in de richting van 

een beknopt coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat de raad de ruimte laat 

in haar kaderstellende rol.’ De informateurs vragen de fractievoorzitters 

instemming om langs deze weg verder te gaan. [GG]

Het Kabinet heeft de voorwaarden 

waaronder woningcorporaties wo-

ningen mogen verkopen versoepeld. 

Daarmee wordt de verkoop van 

corporatiewoningen gemakkelijker. 

SSW maakt gebruik van deze nieu-

we regeling.

SSW

Directeur-bestuurder van SSW is 

Ad van Zijl: ‘Wij werken in een 

overspannen lokale- en regionale 

woningmarkt. Er staan 7200 wo-

ningzoekenden ingeschreven in De 

Bilt en de wachttijd voor een huur-

woning loopt nog steeds op. Daar-

om verkoopt SSW vooralsnog  niet 

structureel bestaande sociale huur-

woningen. Wel wordt een uitzonde-

ring gemaakt voor een kleinschalige 

verkoop van bestaande sociale huur-

woningen als deze woningen onder 

‘versnipperd’ bezit vallen. Vaak zijn 

het ook woningen, die bijv. bij on-

derhoud meer dan gemiddeld kos-

ten. Je zet goedkoper een steiger 

om een blok van woningen dan om 

een solitair staand bezit. De 79 wo-

ningen, die onder dit regime vallen 

betreffen 20 woningen in Bilthoven, 

14 in Groenekan, 16 in Hollandsche 

Rading, 15 in Maartensdijk en 14 

in Westbroek. Met de gemeente De 

Bilt is afgestemd, dat dit past in haar 

Woonvisie 2013-2020 en ook de 

Bewonersvereniging Woonspraak 

heeft hiermee ingestemd’. 

Gemeente

Gemeentelijk communicatieadvi-

seur Ilse Pols bevestigt de gang van 

zaken: ‘Deze verkoop ligt in lijn 

met het Rijksbeleid dat woning-

corporaties stimuleert tot verkoop 

van haar bezit. Of het past in onze 

Woonvisie kunnen we beoordelen 

als we het plan van aanpak van SSW 

hebben gezien. Daar willen we eerst 

met hen over in gesprek. Door de 

voorgenomen verkoop van 79 wo-

ningen, neemt de voorraad sociale 

huurwoningen inderdaad af. Maar 

de verkoop biedt ook kansen. De 

huidige huurder krijgt de woning in 

eerste instantie aangeboden en kan 

de stap van huur naar koop zetten en 

daarmee ‘wooncarrière’ maken. Als 

de huurder niet geïnteresseerd is of 

niet in de mogelijkheid is de woning 

te kopen, komt de woning (bij huur-

opzegging) terecht op de ‘markt’. In 

dat laatste geval ziet de gemeente 

het als haar taak om mensen met 

een middeninkomen (tussen 34.678 

en 43.000 euro) te ondersteunen, zo-

dat zij de mogelijkheid krijgen een 

voormalige sociale huurwoning te 

kopen.

Prestatie

‘In de recent opgestelde Prestatieaf-

spraken 2014 - 2018 is vastgelegd 

dat SSW de inanciële middelen die 
zij door deze verkoop verkrijgen, 

zo mogelijk inzet voor nieuwbouw 

voor de lagere inkomens, bij voor-

keur in de kleine kernen. Ad van 

Zijl: ‘De woningen worden tegen 

marktwaarde te koop aangeboden 

aan de huidige huurder. Als de hui-

dige huurder de woning niet koopt, 

dan verkopen wij de woning pas als 

de huur wordt opgezegd. Dat staat 

ook in de brief, die de huurders van 

de 79 huurwoningen hebben gekre-

gen over de verkoop van hun wo-

ning. Er is sprake van goed overleg 

in alle gevallen en laat het duidelijk 

zijn dat bewoners niet bang hoeven 

te zijn als ze, om welke reden dan 

ook, van het aanbod geen gebruik 

willen maken’.

SSW wil versnipperd
bezit verkopen

door Henk van de Bunt

Woonstichting SSW heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht te vervullen. Het blijven 

bieden van goede en betaalbare huurwoningen in prettig leefbare wijken en buurten voor 

mensen met een inkomen tot 34.678 euro. Toch rolde er de afgelopen tijd bij 79 huurders van 

sociale huurwoningen een brief op de mat met het aanbod om de huurwoning te kopen. 

Directeur-bestuurder Ad van Zijl voor het gebouw van de SSW aan de Waterman 45 in Bilthoven. 

Het complete Koningsdag programma, zie pag 9-12

oranjecomité de bilt-bilthoven



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

13/4 • 9.30 - ds. G.C. de Jong
13/4 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer 

14/4 • 19.30u -
mevr. ds. B.L. Bos, Avondgebed

15/4 • 19.30u -
mevr. ds. B.L. Bos, Avondgebed

16/4 • 19.30u -
ds. P.L. Wansink, Avondgebed

Pr. Gem. Zuiderkapel

13/4 • 10.30u - ds. P.L. Wansink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

13/4 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

13/4 • 10.00u - Dhr. Wessel de Jonge

R.K. Kerk O.L. Vrouw

13/4 • 10.30u -
Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

13/4 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
13/4 • 17.00u - Ds. C.N. van Dis

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
13/4 • 19.00u - Ds. H. de Leede

14/4 • 19.30u - Goede Week-bijeenkomst
15/4 • 19.30u - Goede Week-bijeenkomst
16/4 • 19.30u - Goede Week-bijeenkomst

Pr. Gem. Immanuelkerk

13/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

13/4 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

13/4 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

13/4 • 10.00u - Start Stille Week

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/4 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort

Herv. gemeente Blauwkapel 

13/4 • 10.00u - Kand. J.A.J. de Pater 
13/4 • 18.30u - Ds. D.J.W. Kok

Herst. Herv. Kerk

13/4 • 10.30 en 18.00u - Ds. Heikamp

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

13/4 • 11.00u - Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

13/4 • 10.00u - Ds. P. Molenaar
13/4 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

13/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

13/4 • 9.30u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk

12/4 • 19.00u - Eucharistieviering
13/4 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

13/4 • 10.00u - A. van de Mheen
13/4 • 18.30u - ds. E.H. Egberts

PKN - Herv. Kerk

13/4 • 10.00u - Ds. C. van Sliedregt
13/4 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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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

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

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

Soefi bijeenkomst

Op woensdag 9 april verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een open avond over Kal-
ligrafie en mystiek  door Saadi 
Bitter. In verschillende religies is 
het schrijven van heilige namen, 
klanken, gebeden of mantra’s een 
manier om stil te worden. Er zal 
een aantal letters uit de Perzisch 
Arabische traditie geschreven 
worden met een rietpen. Ver-
volgens zal er een kalligrafie 
gemaakt maken. Ervaring met 
kalligrafie is hiervoor overigens 
niet nodig. Plaats: Woudkapel, 
Beethovenlaan 21, Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur.

Stijldansen in Westbroek

Zaterdag 12 april is er vanaf 
20.00 uur stijldansen in het 
Dorpshuis van Westbroek. Deze 
instuifavond is bedoeld voor 
iedereen die het gezellig vindt 
om weer eens te stijldansen en 
uiteraard ook voor al die dansers 
die vorig jaar de cursus hebben 
gevolgd in het Dorpshuis. Docent 
Gert zal weer aanwezig zijn om, 
waar nodig, nog eens wat op te 
frissen; echter de avond is juist 
bedoeld voor vrij dansen en het 
lessen staat niet op de 1e plaats. 
Natuurlijk wordt de zaal gezel-
lig ingericht en uitgelicht en is 
de foyer beschikbaar voor een 
hapje, een drankje en een praatje. 
Al met al belooft het een gezelli-
ge avond te worden. Per danspaar 
wordt een kleine bijdrage van 3 
euro gevraagd ter dekking van de 
zaalhuur. 

Sam’s Kledingactie

Op 12 april vinden in deze regio 
de kledinginzamelingsacties van 
Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood plaats. Men kan 
van 10.00 tot 13.00 uur gebruik-
te kleding, schoeisel en huis-
houdtextiel in gesloten plastic 
zakken afgeven bij vrijwilligers 
van Sam’s Kledingactie in Bilt-

hoven, bij De Opstandingskerk, 
1e Brandenburgerweg 34, in De 
Bilt bij de Immanuelkerk, Soest-
dijkseweg Z49A en/of bij de RK 
Michaelkerk, Kerklaan 31en in 
Maartensdijk bij de RK St. Maar-
tenskerk, Nachtegaallaan 40
De opbrengst van de ingezamel-
de kleding gaat naar projecten 
van ontwikkelingsorganisatie 
Cordaid Mensen in Nood. Voor 
meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie en de gesteunde projec-
ten: www.samskledingactie.nl, of 
tel. 073 6871060.

Bomen over bomen

 

Op zondag 13 april is er een 
themawandeling ‘Bomen over 
Bomen’ van het Utrechts Land-
schap bij Beerschoten. Deze 
wandeling wordt verzorgd door 
Christien Hidding. De wandeling 
begint om 14.00 uur en duurt 
ongeveer anderhalf uur. Vooraf 
aanmelden s.v.p.bij christien.hid-
ding@gmail.com
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. De start is vanuit infocen-
trum Beerschoten, gelegen aan 
de Holle Bilt 6, De Bilt. 

Fotoclub Bilthoven

Maandag 14 april presenteert 
Werkgroep Digitale Beeldbe-
werking (6 leden) van Fotoclub 
Bilthoven eigen werk. Het werk 
bestaat uit o.a. natuur, architec-
tuur en het leven in de stad. Ook 
zullen er beelden worden gepre-
senteerd in GOM-druk, waarbij 
zowel de digitale als natte doka 
aan bod komt. De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehou-
den in het H.F. Witte centrum in 
De Bilt. Voor meer inlichtingen 
www.fotoclubbilthoven.nl 

PvdA verzet de bakens

Op de PvdA- ochtenden is er 
weer een actueel onderwerp: 
‘De Bakens Verzetten’. Dit 
wordt ingeleid door Martin van 
Leeuwen, lid van de commissie 
Melkert. Deze overdagbijeen-
komst vindt plaats op dinsdag 15 
april om 9.45 uur, bij de fami-
lie Koning, Utrechtseweg 363, 
De Bilt. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom. Informatie: tel. 
030 2286903.

Lezing IRS

Sinds 1999 wordt er in Maar-
tensdijk jaarlijks een lezingen-
serie door Stichting IRS belegd. 
Op dinsdag 15 april a.s. is het 
onderwerp: Jan Gerritsz Ver-
steghe, alias Anastasius Veluanus 
(de pastoor van Garderen). De 
inleider is ds. W. Pieters, predi-
kant van de Hersteld Hervormde 
Gemeente van Garderen. 
Na de lezing is er gelegenheid 
vragen in te dienen, die na de 
pauze door de inleider behandeld 
worden. Van de lezing wordt een 
samenvatting uitgereikt. De loca-
tie voor de bijeenkomst is een 
zaal van de Ontmoetingskerk , 
Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
Aanvang : 19.45 uur. De netto-
opbrengst van de avond komt ten 
goede aan één van de projecten 
van de IRS. Voor nadere infor-
matie: www.inderechtestraat.nl 
of Drs. G.A. van Ginkel, tel. 
0346 213445.

Ledenvergadering 

Woonspraak

Woensdagavond 16 april om 
19.30 uur houdt de Biltse Bewo-
nersvereniging Woonspraak haar 
jaarlijkse Algemene Ledenverga-
dering bij WVT aan de Talinglaan 
10 te Bilthoven.
Na de pauze, om 20.30 uur, 
spreekt Ad van Zijl, directeur-
bestuurder van Woonstichting 

SSW, over de a.s. huurverhogin-
gen en het beleid van SSW, ook 
op langere termijn. Na afloop 
is er gelegenheid tot napraten 
bij een drankje en een hapje, 
aangeboden door Woonspraak 
t.g.v. haar 15-jarig bestaan. Ook 
niet-leden zijn hierbij van harte 
welkom.

Eetclub gaat weer eten

Donderdag 17 april is er weer 
een bijeenkomst van De Eetclub 
in Dijckstate. De Eetclub komt 
maandelijks bij elkaar. Hanne-
ke van Dehn en Anneke Meijer 
organiseren het eetfestijn elke 
derde donderdag van de maand 
in Dijckstate. Iedereen die zich 
aanmeldt kan om 17.30 uur aan-
schuiven. In een gemoedelijke 
ambiance krijgen deelnemers een 
driegangen keuzemenu compleet 
met een glaasje wijn, koffie en 
aandacht van de kok. Aanmelden 
kan bij Hanneke van Dehn, tele-
foon 0346 212681.

Reumafonds 

bedankt Westbroek 

Het Reumafonds bedankt alle 
collectanten, comitéleden en 
bewoners in Westbroek voor hun 
grote inzet en bijdrage aan de 
landelijke collecteweek. Tijdens 
de collecte van 10 tot en met 15 
maart is in Westbroek in totaal 
908,07 euro opgehaald. Hiermee 
levert Westbroek een belangrijke 
bijdrage aan de reumabestrijding 
in Nederland.

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 12 april haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 12 april oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

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

Gevestigd te Maartensdijk

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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.
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advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Cordaan is eigenaar van het voor-

ste gedeelte van Dijckstate, Woon-

stichting SSW is eigenaar van het 

achterste gedeelte met de apparte-

menten. Cordaan wil de ruimten 

verhuren aan een huisartsenprak-

tijk, een apotheek en een prak-

tijk voor fysiotherapie. Stichting 

MENS, partner van de gemeente 

De Bilt en o.a. de uitvoerder van 

basistaken welzijn, krijgt hier ook 

een plek in.

Restruimte

Het Platform stelt in de petitie dat 

Stichting MENS - de restruimte 

gaat gebruiken die zodanig wordt 

gecreëerd dat die ontmoedigend 

werkt om sociale contacten te on-

derhouden. Door het wegvallen van 

deze vorm van primaire preventie 

zal vereenzaming ontstaan met alle 

gevolgen van dien. Verder stellen 

zij dat er met de huidige plannen 

geen rekening wordt gehouden 

met een snel verouderende bevol-

king die, door het invoeren van de 

WMO, op zichzelf aangewezen zal 

zijn. De behoefte aan sociale con-

tacten gaat daardoor groeien. Dat 

de zorginstelling Cordaan met zijn 

voornemen haaks reageert op haar 

eigen visie m.b.t. het stimuleren en 

verstevigen van buurtactiviteiten en 

dat Cordaan voor de herinrichting 

van Dijckstate een prima alternatief 

in huis heeft -. Het Platform heeft 

hiervan kennis kunnen nemen door 

een bezoek aan de Cordaan locatie 

de Kastanjehof in Amsterdam. 

Verzoek Platform

Bertien Colette: ‘Door deze her-

inrichting zullen veel activiteiten 

niet meer plaats kunnen vinden. 

Ook het restaurant verdwijnt. Vrij-

willigers zullen afhaken net als de 

bezoekers. De ruimte nodigt name-

lijk niet uit om te ontmoeten’. Het 

Platform verzoekt de raadsleden 

hun invloed aan te willen wenden 

deze ontwikkelingen te doen stop-

pen en betrokkenen te verzoeken 

naar andere oplossingen te zoeken. 

Ook vraagt het platform de poli-

tiek te willen bewerkstelligen, dat 

het verzoek van de huisartsen om 

zich te mogen vestigen in het naast 

hun praktijk gelegen pand aan de 

Molenweg 27, alsnog gehonoreerd 

wordt. Dit verzoek van de huisart-

sen is destijds door het College van 

Burgemeester en Wethouders afge-

wezen.

Platform Dijckstate biedt petitie aan
door Marijke Drieenhuizen

Platform Dijckstate heeft vorige week de onlangs gekozen gemeenteraadsleden de petitie 

‘Ontmoetingscentrum Dijckstate gaat verloren’ overhandigd. Het Platform, bestaande

uit Bertien Colette, Freek Raadgever, Hella van Schaik, Henk van Gend, Edwin Plug, Anne 

Doedens, Rob Klaassen en Kees Lam (allen verontruste mensen) vraagt de politiek om 

te stoppen met de voorgenomen herinrichting van het voorste gedeelte van Dijckstate in 

Maartensdijk. Zij stellen dat door de herinrichting van het zorggedeelte Dijckstate

haar waardevolle functie voor de gemeenschap dreigt te verliezen.

Bertien Colette overhandigt Johan Slootweg(SGP) en Werner de Groot 

(CDA) de petitie voor het behoud van de ontmoetingsfunctie Dijckstate.

Op het gemeentehuis werden de 

bezoekers ontvangen door burge-

meester Arjen Gerritsen. Wijkcon-

tactambtenaar Miranda de Freitas 

gaf vervolgens een presentatie over 

het Gebiedsgericht Werken in De 

Bilt. De dag daarop was er in dorps-

huis De Groene Daan in Groenekan 

een ontmoeting met vertegenwoor-

digers van wijk- en dorpsraden. 

Thijs van der Wel, Hanneke Brosi 

en Marius van den Bosch vertelden 

over de werkwijze en ervaringen 

in resp. Hollandsche Rading, De 

Leijen en Groenekan. 

Discussie

Beide dagen werden er levendig 

gediscussieerd met de Biltse colle-

ga’s. Daarbij kwamen overeenkom-

sten en verschillen naar voren. De 

zorg voor de leefbaarheid van de 

kern en het betrekken van de bewo-

ners daarbij is in beide gemeenten 

hetzelfde. Organisatorisch zijn er 

grotere verschillen. De 6.000 in-

woners van het voornamelijk agra-

rische Mieścisko telt 22 kernen op 
een oppervlakte 135 km2. In De 

Bilt wonen 7 maal zoveel mensen 

op de helft van die oppervlakte.

Rondrit

Uiteraard was er ook tijd voor 

een rondrit door de gemeente. De 

Poolse gasten kregen rondleidingen 

in het Cultureel en Educatief 

Centrum ‘Het Lichtruim’ en in het 

Walter Maas Huis. 

In Westbroek gaf Henk van den 

Broek een uitleg over de herin-

richting van het Noorderpark.  

De organisatie van uitwis-

selingen met Mieścisko is in 
handen van Stichting Razem  

(www.stichtingrazem.nl). 

(Sjef Vossen)

Dorpshoofden te gast op Jagtlust
In de eerste week van april was een delegatie dorpshoofden uit de Poolse jumelagegemeente 

Mieścisko te gast om ervaringen uit te wisselen met hun Biltse collega’s.

Er was op Jagtlust een ontvangst door burgemeester Arjen Gerritsen.

Beter De Bilt raadpleegt kiezers
Nieuwkomer Beter De Bilt ontstond in juni 2013 en is bij de verkiezin-

gen van 19 maart jl. in nog geen jaar tijd van 0 naar 4 zetels gestegen. 

Voor de gemeente De Bilt een unieke winst. Deze nieuwe partij behoort 

met D66 (1 zetel winst) en de zwaar verliezende VVD tot de drie groot-

ste partijen. 

Logisch dat iedere kiezer een uitnodiging had verwacht voor Beter De 

Bilt om deel te nemen aan de coalitie. D66, die als grootste partij het 

initiatief heeft genomen, heeft echter om onduidelijke redenen de ge-

vestigde partijen VVD, CDA en GroenLinks als partners gekozen voor 

de formatie van een coalitie. Ondanks een verlies voor de zittende co-

alitie van 2 zetels wil D66 de oude coalitie continueren, samen met 

oudgediende CDA. 

Bijeenkomsten

Deze keuze is niet uit te leggen. Beter De Bilt wil daarom de kiezers 

raadplegen op donderdagavond 10 april a.s. en organiseert daarvoor 

twee bijeenkomsten op één avond: van 19.30 tot 20.30 uur in Dijckstate 

aan het Maertensplein in Maartensdijk voor inwoners van Maartens-

dijk, Hollandsche Rading en Westbroek; van 21.00 tot 22.00 uur in het 

gebouw van WVT Talinglaan 10 te Bilthoven voor inwoners van Bilt-

hoven, De Bilt en Groenekan.

Vragen

Niet alleen kiezers van Beter De Bilt zijn welkom. Lijsttrekker en frac-

tievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen van Beter De Bilt zal een korte 

inleiding houden om vervolgens met handopsteken te peilen wat de aan-

wezigen willen. De vragen die voorliggen variëren tussen twee uitersten: 

1.  D66 nadrukkelijk verzoeken om Beter De Bilt alsnog serieus en ac-

tief te betrekken bij de formatie van een coalitie. 

2.  Beter De Bilt accepteert de rol van oppositieleider, om over 4 jaar bij 

verkiezingen een nog beter resultaat te boeken, waardoor niemand 

meer om de partij heen kan. 

Ook wil Rost van Tonningen weten of burgers bereid zijn om bij de 

volgende gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 24 april in 

de raadszaal aanwezig te zijn voor een protestactie. 

Ebbe Rost van Tonningen - Beter De Bilt

Toekomstige huurders 
Dijckstate tekenen

door Marijke Drieenhuizen

Woensdag 2 april 2014 is de intentieovereenkomst tussen Cordaan en 

toekomstige huurders van de begane grond en eerste verdieping van 

het voorste gedeelte van Dijckstate in Maartensdijk getekend. De eerste 

gesprekken vonden plaats eind november 2012. Na veel overleg is nu 

door Cordaan, Apotheek Maertensplein, Huisartsenpraktijk Molenweg, 

Stichting MENS  en Fysiotherapiepraktijk Fysio Fitness Visscher de 

eerste stap oficieel gezet. De streefdatum voor het in gebruik nemen 
is gesteld op 1 november 2014. In de intentieovereenkomst staat on-

der andere aangegeven welke ruimten elke huurder toebedeeld heeft 

gekregen en tegen welke prijs. De eerstvolgende stap is het verkrijgen 

van de gemeentelijke omgevingsvergunning. Als alles volgens plan-

ning verloopt zullen de nieuwe huurders vanaf 1 september de sleutels 

krijgen. Daarna kunnen zij de eigen ruimten gebruiksklaar maken. Wim 

Schoonhoven, regiodirecteur Cordaan, memoreerde na het tekenen de 

relatief korte tijd tussen het eerste gesprek en de ondertekening van de 

intentieovereenkomst. ‘Ik geloof in dit concept en heb goede hoop voor 

een mooie toekomst voor Dijckstate’. 

De intentieovereenkomst wordt door de toekomstige huurders getekend.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIO VAN 'T HUISLIVAR WEEK!

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Livar 
Hamlapjes
Livar 
Fricandeau
Livar 
T-bone steak

Livar verse worst
Livar speciaaltjes
Runder verse worst

6 halen / 
   5 betalen

4 halen / 
      3 betalen

Nieuw!

Voorjaarssalade
Filet Americain
Grillworstsalade 3x 100

gram 4.49

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

Rosbief
Schouderham
Livar fricandeau 3x 100

gram 4.49

500
gram 6.25

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

500
gram 5.98

500
gram 5.98

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

STOMPETOREN 
BELEGEN KWALITEITSSLAGERIJ ZWEISTRA IS SINDS KORT OVERGEGAAN OP 

VARKENSVLEES VAN HET LIMBURGSE VARKEN, OFTEWEL LIVAR. LIVAR STAAT 
VOOR ONDERSCHEIDENDE SMAAK, KWALITEIT EN DUURZAAMHEID. 

DE COMBINATIE VAN GRANEN, BIJZONDERE RASSEN EN HET SCHARRELEN IN 
EEN WEELDE VAN RUIMTE MAAKT LIVARVLEES TOT EEN UNIEK PRODUCT. 

BOERENKAAS 
MET ASPERGES

100
gram 1.98

500
gram 5.25

ONZE BEKENDE 
KIPDIJ-SATÉ

VLEESWAREN-TRIO VAN 'T HUIS

Vers gebrande 
cranberry
notenmix 100

gram 1.49

Sinds 1999

AMBACHTELIJK, EERLIJK EN LEKKER!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Kapucijnerschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99

Tongrolletjes
MET ASPERGES EN PUREE ___ PER PORTIE 9,95

Varkenshaas
MET GEB. AARDAPPELS ______ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!

Verse

Fruitsalade
PER BAKJE

Ready to eat

Avocado
PER STUK

Malse

Kropsla
NU

Vers gewassen

Spinazie ______  ZAK 300 GRAM 0,79

De allerbeste

Perssinaasappels ___ 2 KILO 1,99

Spaghetti 
MET SCAMPI’S EN RUCOLA

____________________100 GRAM 1,25

MAANDAG 14, DINSDAG 15

EN WOENSDAG 16 APRIL

1,99 0,990,49

Volop Hollandse
kas-bloemkool, 

aardbeien en asperges!

Let op! Asperges worden 
gratis geschild!
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De afgelopen weken hebben de 

provincie Utrecht en het Prins 

Bernhard Cultuurfonds samen met 

de partners, twintig verenigingen 

geselecteerd die vijf dagdelen pro-

fessioneel advies krijgen van de 

SESAM Academie. De adviseurs 

van de SESAM Academie zijn se-

nioren van 55 jaar en ouder die hun 

kennis en managementervaring 

belangeloos inzetten om vrijwil-

ligersorganisaties te ondersteunen 

op bestuurlijke en organisatorische 

vraagstukken. Ze hebben een inter-

ne leergang gevolgd en zijn gecer-

tiiceerd. De adviseur denkt mee en 
beantwoordt vragen op het gebied 

van marketing, strategie, inancieel 
beleid enzovoort. 

Uitreiking

De Koninklijke Biltse Harmonie 

was één van de winnaars. Tijdens 

een bijeenkomst in het provincie-

huis op woensdag 2 april werden 

de adviescheques uitgereikt aan de 

twintig verenigingen. Dat gebeurde 

door commissaris Willibrord van 

Beek, vanuit zijn functie voorzitter 

van het Prins Bernhard Cultuur-

fonds Utrecht en Mariëtte Pennarts, 

gedeputeerde Cultuur voor de pro-

vincie Utrecht. [HvdB]

Advies op maat voor 
vrijwilligersorganisaties

De provincie Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben samen met de SESAM 

Academie, Landschap Erfgoed Utrecht en ZIMIHC ook dit jaar de handen ineen geslagen om 

verenigingen te helpen. Niet met geld, maar met kennis. Net als in 2013 bieden zij advies aan 

twintig culturele stichtingen en verenigingen onder de naam ‘Advies op Maat’. 

Philip Knops, penningmeester van de KBH (tweede van links) vertegenwoordigde de Biltse prijswinnaar bij de 

uitreiking.

PvdA geeft reactie 
op resultaten 

informatieronde D66
Op 1 april heeft D66 de fracties van de gemeenteraad van De Bilt geïn-

formeerd over de vorderingen die zijn gemaakt  van de informatieronde 

waartoe zij het initiatief hadden genomen. Hoewel de PvdA de voort-

varendheid van D66 zeker prijst heeft deze fractie moeite met de keuze 

die nu gemaakt is om niet eerst verder met Beter de Bilt te onderzoeken 

of een college met zowel hen als D66 zou kunnen worden geformeerd.

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA: ‘Het is onze overtuiging 

dat juist een echt brede coalitie de noodzakelijke samenwerking binnen 

de gemeenteraad zou bevorderen. Dan blijft er voor het gemeentebe-

stuur tijd en energie over om de noodzakelijke dialoog aan te gaan met 

de inwoners van gemeente De Bilt. 

De PvdA fractie is teleurgesteld dat het D66 kennelijk niet is gelukt 

om de andere winnaar van de verkiezingen, te weten Beter de Bilt, bij 

de vervolgstappen te betrekken. Dit zou de wens van de kiezer immers 

recht hebben gedaan. Wij nemen er kennis van dat D66 verder overleg 

gaat voeren met VVD, CDA en GroenLinks. Het staat deze vier partijen 

met een meerderheid in de raad staatsrechtelijk natuurlijk geheel vrij 

om een college te vormen. Of daarmee aan de door D66 zelf gestelde 

criteria wordt voldaan en een toekomstig College zelf ook duurzaam zal 

zijn, is ons niet op voorhand duidelijk’.

Suggestie

De suggestie om een minderheidscollege te vormen wijst de PvdA af. 

Uit de brief van de PvdA aan D66: ‘Wij stemmen niet in met uw plan 

om nu ook al te onderzoeken of een minderheidscollege gevormd zou 

kunnen worden. Naast dat een dergelijke coalitie in onze ogen onwen-

selijk is, vinden wij het voor  dergelijke experimenten in onze ogen nu 

nog veel te vroeg. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om in geval er in 

uw ogen geen meerderheidscollege kan worden gevormd, eerst met de 

raad daar het debat over aan te gaan, alvorens de mogelijkheid van een 

minderheidscollege te onderzoeken’.  (Geert Slot)

In de nieuwsbrief De Leijen van be-

gin maart 2014 is de stand van za-

ken van het project De Leijen Zuid 

kort toegelicht. Door gewijzigde 

omstandigheden in de zorgsector 

heeft Antroz zich teruggetrokken 

en heeft het college besloten de 

maatschappelijke functie en het 

zorgcomponent positief te bestem-

men, maar nu als nader uit te wer-

ken bestemmingsplan. 

Aangepast ontwerp 

De gemeente werkt samen met twee 

partijen aan de ontwikkeling van 

De Leijen Zuid. Dit zijn enerzijds 

Woonstichting SSW en anderzijds 

de Scholtens Groep die de ontwik-

keling en realisatie van 12 grondge-

bonden koopwoningen oppakt. 

Recent heeft SSW het college laten 

weten dat Antroz zich terugtrekt als 

huurder in dit nog te ontwikkelen 

project en dat de ontwikkeling van 

het verpleeghuis daarmee op losse 

schroeven staat. Het plangebied De 

Leijen Zuid ligt ten noordwesten 

van Bilthoven. Het gebied wordt 

begrensd door de spoorlijn Utrecht 

- Amersfoort, het J.J.P. Oudkwar-

tier, de Berlagelaan en de bebou-

wing van de wijk De Leijen en het 

bosgebied.

Ter inzage legging

Tot en met 7 mei ligt het ontwerp-

bestemmingsplan De Leijen Zuid 

ter inzage op het gemeentehuis 

aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 

Bilthoven. Hier kan mondeling of 

schriftelijk op worden gereageerd 

door een zienswijze in te dienen 

gedurende deze periode. Het be-

stemmingsplan is ook in te zien op 

www.debilt.nl/ruimtelijkeplannen. 

Inloopavond De Leijen Zuid 
De gemeente De Bilt heeft het ontwerp bestemmingsplan van De Leijen Zuid aangepast en 

opnieuw ter inzage gelegd. Inwoners konden maandag 7 april in het gemeentehuis het ontwerp 

bestemmingsplan bekijken en vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente. 

Gemeentelijke Onderscheiding 
Burgemeester Arjen Gerritsen 

heeft maandag in de Mathildezaal 

van het gemeentehuis de Medaille 

van Verdienste in Zilver uitgereikt 

aan Joke Nederhof. 

De uitreiking vond plaats ter ge-

legenheid van haar afscheid als 

medewerkster Kabinet van de ge-

meente De Bilt.

Joke Nederhof is ruim 24 jaar 

lang het gezicht geweest van alle 

representatieve uitingen van de 

gemeente.

 

 BETER DE BILT 
KIEZERS: BEDANKT!  
MAAR: SNAPT U HET NOG?? 
Formateur D66 negeert 4 zetels winst:  

Beter De Bilt geweerd uit het College! 

DAT PIKKEN WIJ NIET!! 
 

 

Uitnodiging aan alle kiezers: 

Morgenavond,  

donderdag 10 april:  

overleg met de kiezers! 

19.30 - 20.30 uur: Dijckstate  

(Maertensplein te Maartensdijk)  

voor de kernen Maartensdijk,  

Hollandsche Rading en Westbroek. 

  

 
21.00 - 22.00 uur: WVT (Talinglaan 10 te Bilthoven)  

voor de kernen Bilthoven, De Bilt en Groenekan. 
 

Lijsttrekker Ebbe Rost van Tonningen houdt een korte 

inleiding en peilt de mening van kiezers. Actie tegen de 

gevestigde partijen: ja of nee? Gratis toegang. 
 

Geen tijd om te komen? Mail uw steun naar  

kiezersbedrog@beterdebilt.nl 

Wij sturen het door naar  

de formateur! 
 

Steun Beter De Bilt vóór een lokale  

democratie: Word donateur  

(IBAN: NL04 ASNB 8804 5316 22,  

tnv. Beter De Bilt) of mail:  

info@beterdebilt.nl 

 

 
www.beterdebilt.nl 
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Dorpsweg 46 • 3738 CG Maartensdijk
0346-214112

KLEINSCHALIG ONDERWIJS

VOOR IEDEREEN

Prinses Christinastraat 4
3615 AG Westbroek

(0346) 281 475
www.kompaswestbroek.nl
info@kompaswestbroek.nl

   van Westbroek, tussen molen en weilanden, 

ligt basisschool ‘t Kompas. Hier voel je je meteen thuis.

‘t Kompas is een echte dorpsschool, waar de directeur 

elk kind bij naam kent. Waar je zo even binnenloopt om 

iets met de juf te bespreken. En waar christelijke 

waarden nog tellen.

In het hart   

Er zijn vier 

moderne combi-

natieklassen en 

een peutergroep. 

Speciaal voor 

kinderen die meer 

uitdaging nodig 

hebben, is er de 

plusklas.

TOT ZIENS!

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Nieuwstraat 100 – 3732 DP De Bilt   Tel. 030-220 2994

G. van der Meyden
Ambachtelijke Schoenmakerij

Al meer dan 30 jaar uw schoenmaker

Tevens gecertificeerd schoenreparateur:

Nieuwstraat 100 - 3732 DP De Bilt  Tel. 030 220 2994

  

Ook voor uw origineel
genaaide zolen gaat u naar

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

Paasbrood
klein € 4,50
groot € 7,25

Nieuw!!
Chocolade/ 
advocaattaart 

nu € 10,95

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

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

  Nieuw bij ons:

Louis Widmer
verzorgingsproducten 

aangepast aan uw huidtype.

Voor mensen met allergieën of 

in geval van dermatologische 

behandelingen zijn deze eveneens 

zonder parfum verkrijgbaar.

Nu met 10% KORTING

Vierklank bezorgen?
0346 211992 of info@vierklank.nl

Wijk 113:  Betje Wolflaan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten 
Katelaan 

Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 

Wijk 108:  Boslaan, Leeuweriklaan, Pimpelmeeslaan, Zwartkoplaan, Specht-
laan, Spotvogellaan, Tuinluiterlaan, Tureluurlaan, Waterhoenlaan, 
Kwinkelier (winkels moeten voor 18.00 uur worden bezorgd) 

Wijk 107:  Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan,  
Lijsterlaan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, 
Zwaluwlaan

De Schakel, het zalencentrum bij de Immanuelkerk in De Bilt 

zoekt een nieuwe

gastheer - beheerder m/v 
voor 20-25 uur per week, weekends doorgaans vrij

De beheerder van De Schakel is het dagelijks aanspreekpunt: hij regelt 

de verhuur van de zalen, zorgt voor de verkoop van consumpties, doet 

het voorraad beheer en houdt beperkt administratie bij. Salaris en overige 

arbeidsvoorwaarden volgens de CAO van de Protestantse Kerk Nederland.

Wij zoeken enthousiaste en commercieel ingestelde beheerder met een 

Horeca diploma, certiicaat sociale hygiëne en EHBO kennis, 
die in de regio woont en afiniteit heeft met kerkelijk werk. 

Voor inlichtingen: Schakel bestuur, Herman Steendam tel. 0654 643043

Solliciteren kunt u tot woensdag 23 april 2014

Schakel bestuur, Soestdijkseweg Zuid 49, 3732 HD De Bilt 

of email  shsteendam@cs.com
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www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

9 maart | 22 april 2014

Jorn van Leeuwen
SCHILDERIJEN

Karel en Lia van Vugt
BEELDEN EN OBJECTEN

De landelijke vereniging werd in 

1930 opgericht als de ‘Nederland-

se Bond van Boerinnen en andere 

Plattelandsvrouwen’, kortweg Plat-

telandsvrouwen. De doelstelling 

was ‘de bevordering van de belan-

gen in den ruimste zin, van boerin-

nen en andere plattelandsvrouwen’. 

Bestuurslid van de Maartensdijkse 

afdeling Hanneke Stein: ‘Je moet 

de oprichting zien binnen de con-

text van die tijd. Vrouwen, zeker 

op het platteland, waren over het 

algemeen nauwelijks geschoold. 

Mensen hadden geen eigen vervoer 

dus mobiliteit was veel beperkter 

dan tegenwoordig. Dat betekende 

dat vrouwen op boerenbedrijven 

geïsoleerd leefden. Zij hadden wei-

nig contact met en kennis van de 

buitenwereld.’ 

Scholing 

Dat veranderde met de oprichting 

van Plattelandsvrouwen. Scholing 

en uitstapjes stonden in de eerste 

decennia grotendeels in het teken 

van het leven op het platteland. 

Zo leerden vrouwen over nieuwe 

ontwikkelingen in de landbouw 

en veeteelt. Maar ook gingen zij 

bijvoorbeeld op excursie naar een 

Philips-fabriek waar zij inzicht 

kregen in het productieproces van 

keukenspullen. Tegenwoordig is 

dat ondenkbaar. Fabrieken houden 

niet van bezoekers en bedrijven 

presenteren zich bijvoorbeeld op de 

Huishoudbeurs. De vereniging was 

niet zozeer een actiegroep tegen 

mannen of voor emancipatie, maar 

een neutrale vereniging die op een 

constructieve manier de positie van 

vrouwen wilde verbeteren. Daar 

kon de samenleving als geheel ver-

der mee komen. Grootschalige op-

positie van mannen tegen deelname 

van hun vrouwen aan de vereniging 

is dan ook niet bekend. Maar van-

zelfsprekend was deelname aan de 

vereniging allerminst. Want wie 

moest er voor de kinderen zorgen 

als de vrouwen elkaar ontmoetten? 

Mannen die dit konden doen, had-

den ook het boerenbedrijf onder 

hun hoede. In de destijds zeer ge-

bruikelijke, traditionele rolverde-

ling gaf dat praktische problemen. 

Maar als er gelegenheid was, dan 

was de belangstelling groot. 

Veranderingen

Alle maatschappelijke veranderin-

gen drongen later door op het plat-

teland dan in de steden. Daardoor 

is de zelfstandige mobiliteit van 

vrouwen op het platteland relatief 

recent. Ook nog in de jaren 70 en 

80, na de oprichting van de lokale 

afdeling Maartensdijk van Platte-

landsvrouwen, waren veel vrouwen 

voor uitstapjes afhankelijk van de 

vereniging. Secretaris van de Maar-

tensdijkse afdeling, Tonny Bitter: 

‘Nog maar tien jaar geleden kreeg 

de afdeling bij excursies gemak-

kelijk twee bussen vol voor een ex-

cursie. Tegenwoordig krijg je niet 

één bus meer vol. Dat soort ver-

anderingen zie je op veel vlakken, 

ook qua interesses van de vrouwen. 

Veel meer vrouwen zijn nu opge-

leid in een vakgebied. Het is dus 

niet meer zinvol om een lezing over 

ontwikkelingen in de veeteelt te 

verzorgen. De inhoud van de acti-

viteiten is dan ook sterk veranderd 

in de loop van de jaren.’ Om die-

zelfde reden is de vereniging enige 

jaren geleden van naam veranderd 

van Plattelandsvrouwen in Vrou-

wen van Nu. 

Groepen

Er zijn bij de Maartensdijkse afde-

ling diverse subgroepen zoals een 

leesgroep en een tuinclub. Ook 

zijn er cursussen kunstgeschiede-

nis, schilderen en yoga. Er zijn veel 

activiteiten zoals lezingen tijdens 

de ledenavonden van september 

tot en met april, fi etsen, fi lm-, the-
ater- of operabezoek en samen uit 

eten. Vrouwen van Nu is dus een 

eigentijdse vereniging. De afdeling 

Maartensdijk heeft ruim 75 leden, 

in leeftijd variërend van veertigers 

tot tachtigers. 

Er blijven leden bijkomen, zoals 

Tineke Teutelink, het jongste be-

stuurslid van de afdeling Maartens-

dijk. ‘Voor mij was de stap naar 

Vrouwen van Nu niet groot. Mijn 

moeder was in het verleden lid en 

ik kende afdelingsvoorzitster Net-

tie van der Laan al een tijd. Zij 

heeft mij uitgenodigd eens langs 

te komen bij een activiteit en dat 

was geslaagd. Voor mij is betrok-

kenheid bij de vereniging een ma-

nier om contacten te leggen in de 

omgeving en ik vind de lezingen 

erg boeiend. Van zulke activiteiten 

krijg ik weer nieuwe inspiratie en 

energie.’ Afdelingspenningmeester 

Froukje Poelstra nodigt geïnteres-

seerde vrouwen uit om zich bij haar 

aan te melden: tel. 0346 210210. 

Ook is er informatie te lezen op de 

website www.vrouwenvannu.nl/

maartensdijk

40 jaar Vrouwen van Nu 
Maartensdijk

door Floris Bijlsma

Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenvereniging van Nederland.

De lokale afdeling Maartensdijk viert op 9 april haar 40e verjaardag met een feestavond.

Er is wat te vieren: sterkere positie van vrouwen in de samenleving én de ontwikkeling

tot een eigentijdse en breed georiënteerde vereniging.

V.l.n.r. Froukje Poelstra, Tonny Bitter, Nettie van der Laan, Hanneke Stein. (foto Cees van der Laan)

SGP houdt 
onderhandelaars scherp

Na de verkiezingen van 19 maart heeft D66 het initiatief genomen tot 

gesprekken met de in de raad vertegenwoordigde partijen. Het doel 

daarvan was het komen tot een kundig, stabiel en daadkrachtig college. 

Ondertussen is de formatie gestart met VVD, CDA en GroenLinks. Vol-

gens de SGP-fractie lijkt het er op dat D66 de partijen niet op inhoude-

lijke overeenkomsten bij elkaar gezocht heeft.

Dat D66 er vooralsnog voor heeft gekozen om de formatie te starten 

met VVD, CDA en GroenLinks, is haar goed recht. Maar dat betekent 

niet dat de SGP daar geen vragen over heeft. Waar is deze keuze op 

gebaseerd? Een inhoudelijke argumentatie ontbreekt. Terwijl er de ko-

mende jaren vergaande en veelomvattende besluiten genomen moeten 

worden. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met De Vierstee? Groen-

Links vindt het ‘onacceptabel’ als de plannen voor een nieuwe Vierstee 

‘van tafel’ gaan. SGP-fractievoorzitter Johan Slootweg: ‘VVD en CDA 

hebben een heel ander geluid laten horen op dit punt. Ik ben benieuwd.’ 

Als het gaat om een gezond economisch klimaat, ook voor de agrari-

sche sector, verschillen de visies eveneens behoorlijk. Om het nog maar 

niet te hebben over woningbouw voor starters en gezinnen. Een duur-

zaamheidsagenda moet de basis gaan vormen voor de formatie van het 

college, terwijl ook op dit punt de meningen verschillen. Johan Sloot-

weg: ‘Gezien de uiteenlopende standpunten op meerdere thema’s, zijn 

wij benieuwd welke partijen het meeste water bij de wijn gaan doen’.  

Volgens D66 wordt er gestreefd 

naar een open bestuurscultuur. 

Wat de SGP-fractie betreft be-

ginnen we daar meteen mee. De 

fractie daagt de onderhandelende 

partijen uit om nu met de ge-

meenteraad in debat te gaan over 

de keuzes die ze voor en met 

elkaar maken. Johan Slootweg: 

‘Laat de verschillende fracties 

dan meteen maar uitleggen aan 

hun kiezers waarom een stem op 

rechts mogelijk resulteert in een 

coalitie met links en andersom’. 

Donderdag 3 april werd de Win-

dehof ‘offi cieel’ heropend. Wet-
houder Bert Kamminga: ‘In het 

boek ‘Tijdloos betrokken’, dat gaat 

over de geschiedenis van Kwintes, 

wordt gesproken over ervarings-

deskundigen. In zekere zin ben ik 

ook zo’n ervaringsdeskundige om-

dat tot drie jaar geleden mijn broer 

hier woonde; in de oude Windehof. 

Ik kwam hier bijna wekelijks aan 

huis’. Kamminga vertelde, dat in 

een voorgesprek hem gezegd dat 

hij de (vernieuwde) locatie niet te-

rug zou kennen. 

Kamminga: ‘En inderdaad, het ge-

bouw is volledig aangepast aan de 

nieuwste inzichten over hoe met de 

bewoners om te gaan. Kernwoor-

den daarbij haal ik ook uit dat boek: 

Onvoorwaardelijk, dat betekent: 

iedereen is zoals hij is en wordt 

geaccepteerd zoals hij is en: ver-

antwoordelijk, dat betekent dat ie-

dereen verantwoordelijk is en blijft 

voor zijn eigen leven’. 

Opening De Windehof
In de gemeente De Bilt biedt Kwintes verschillende vormen van persoonlijke

begeleiding aan mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Dit kan zowel

beschermd wonen in een woonvorm zijn als begeleiding aan huis. In de Windehof

(onderdeel van Kwintes) aan de Rembrandtlaan in Bilthoven wonen cliënten

met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid.

Het gerenoveerde woon-zorgcomplex werd onlangs opgeleverd en door wethouder Bert Kamminga heropend. 

Hij deed dit door samen met bewoonster Thea een nieuwe lindeboom te plaatsen. [foto Henk van de Bunt]
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LAMSRIBKOTELETJES 
Lekker gemarineerd met een kno� ookkruidenboter

marinade , voor in de pan of op de barbecue 100 gram  2,25

RUNDERRIBLAPJES 
Ouderwets lekker om te stoven.

Met een randje, ca 2½ tot 3 uur op het fornuis 500 gram  6,25

SPEKLAPPEN 
Van ons bekende varkensvlees:

om kort uit te bakken tot krokante lekkernij 500 gram  4,98

DUITSE BIEFSTUK 
Lekker gekruid & gezouten. Met een hoedje van

uitjes & verse bieslook, rosé te bakken 100 gram  1,45

LASAGNE 
Uit onze traiteurhoek: naar Italiaans recept.

Laagje voor laagje bereid; ca. 25 minuten op 170°C 100 gram  0,98

VOORJAARS SLEETJE 
Met o.a. kip� let, kruidencrème, kruidenolie,

pijnboompitjes & lente ui; ca 20 min. op 150°C 100 gram  1,25

“De smulsteen”

bijv. : varkenshaas, aardappeltjes, 

broccoli, kaassaus. 25 min in de oven

4 pers. voor € 17,50

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 7 april t/m zaterdag 12 april 2014. Zetfouten voorbehouden.

park BrandenburgEenvoud én 
klasse verenigd

Op het voormalige sportterrein achter de Anne Franklaan en 

de Oude Brandenburgerweg liggen 26 fraaie patiobungalows. 

Luxe en comfortabel ingedeelde bungalows gelegen in een rustig, 

kleinschalig woonpark. De woonoppervlakte bedraagt vanaf 125 m2. 

Prijzen vanaf circa € 349.000,- v.o.n. tot € 389.000 ,- v.o.n. >>>

Wonen met comfort en geborgenheid
Meer informatie? 

Nijland Makelaars Bilthoven

 www.nijland.nl 

030 2285858

BEZOEK DE 
MODELWONING!

VRIJDAG 11 APRIL 

15.00 - 17.00 UUR

Waar?
Kuifeendlaan 3, Bilthoven

DEZE

DEZE

OF DEZE

Kangewoonniekieze
VASTE PLANTEN, we hebben pakweg 1.200 soorten op 
ons terrein staan. We beweren nou eenmaal altijd dat we de beste en meeste 
keus hebben van héél Midden Nederland. Als u de boeken er op naleest, dan 
weet u dat april zo’n beetje het aller-allerbeste moment is om ze in de tuin 
te  zetten.  Bovendien geven wij nu op ALLE 
VASTE PLANTEN (potmaat 9 x 9 cm  
of 11 x 11 cm) een kassakorting van ........

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

Elke dag verse bloemen in onze Onze Decorie staat boordevol 
prachtige paasdecoraties. 

Loop er even binnen 

Talloze bezoekers nemen een 
bloemetje mee voor thuis op 
tafel ... logisch, ze zijn mooi, 

van topkwaliteit én voordelig.

25%
Geldig tot en met dinsdag 15 april

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • 
luiers • l esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• l esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
l esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • l esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • l esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• l esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
l esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • l esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

week specials

Vitello tonato € 10,00

Avocado met Hollandse garnalen € 10,00

Hollandse Asperges 
met gerookte zalm € 17,50

Kalfslever met spek en uien € 15,00

Geserveerd met: gepote nieuwe malta 

aardappel, verse frieten, groenten en salade

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

GRATIS PAK 

MULTIPRINT PAPIER 

BIJ AANSCHAF VAN 

2 CARTRIDGES

Wiskunde Aan Huis biedt zowel individuele bijles als bijles in groepjes voor 

wiskunde op alle niveaus van de middelbare school bij de leerling thuis. 

Voordelen:

•  Geen vestiging waardoor de kosten en prijzen laag zijn.

•  Uw zoon of dochter hoeft niet de deur uit.

•  U kunt pro� teren van een sterk gereduceerd

tarief bij bijles met vrienden of vriendinnen.

•  Bij Wiskunde Aan Huis betaalt u geen inschrijfgeld.

Neem contact op voor een kosteloos en 

geheel vrijblijvend kennismakings-gesprek.

info@wiskundeaanhuis.nl

www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Wiskunde Aan Huis
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Overigens deed vorig jaar niet alleen Koningin Beatrix 

afstand van de troon. Op 1 mei 2013 gaf de voorzitter van 

het Oranjecomité, Maas J. van Apeldoorn, aan dat hij terug 

zou treden als voorzitter/bestuurder. Het hele Oranjeco-

mité bedankt Maas J. van Apeldoorn voor al zijn werk dat 

hij als voorzitter voor het Oranjecomité heeft gedaan.

Na intern overleg binnen het bestuur is aan mij gevraagd 

om het nieuwe voorzitterschap over te nemen. Ik zal dat 

hopelijk met veel enthousiasme en met veel plezier en 

inzet gaan doen.

In de afgelopen maanden is het bestuur van het Oran-

jecomité De Bilt-Bithoven weer druk bezig geweest met 

de voorbereidingen van de komende feestweek. En met 

plezier presenteren we u hierbij het programmaoverzicht 

voor de dagen rondom KONINGSDAG, zaterdag 26 april 

aanstaande.

Wij als bestuur hebben veel plezier beleefd aan de voorbe-

reidingen; we hopen dat iedereen veel plezier zal beleven 

aan de diverse activiteiten en festiviteiten.

Deze Oranjekrant geeft u alle informatie van de festivi-

teiten van woensdag 23 april tot en met de verschillende 

evenementen op Koningsdag zelf, zaterdag 26 april.

Speciale aandacht voor twee nieuwe evenementen

Voor de jeugd (van 11 tot 17 jaar) worden er rondom 

het Gemeentehuis op Koningsdag speciale jeugd/sport 

activiteiten georganiseerd. Aan deze sportactiviteiten kan 

je zowel in teamverband meedoen, maar ook individueel. 

Meer hierover lees je verder in deze krant. Geef je in ieder 

geval snel op, want we vinden het leuk als je mee doet!

Om Koningsdag feestelijk af te ronden, hebben we aan 

DJ duo Fost (kent u ze nog van vorig jaar?) gevraagd of zij 

ook dit jaar weer een heuse afsluitende dance party willen 

organiseren. Deze afsluitende dance party vindt plaats tus-

sen 17.30-20.00 uur op het terrein tegenover het Gemeen-

tehuis. Ook hierover leest u meer in deze krant.

Voor alle andere festiviteiten (of het nu gaat om de Feest-

avond, de Oranjebingo, de Oranjebridgedrive, de oergezel-

lige Vrijmarkt op de Hessenweg of het Spellenfestival met 

Oranjeconcours) zijn in deze krant diverse artikelen met 

informatie opgenomen.

Het spreekt vanzelf dat de opzet en uitvoering van al deze 

festiviteiten de nodige � nanciën vraagt. We doen dan ook 

graag een beroep op u om ons (of beter gezegd: uw!) feest 

geldelijk te ondersteunen door donateur van ons Oranje-

comité te worden. Voor slechts (minimaal) € 10,00 per jaar 

bent u al donateur en krijgt u korting op de verschillende 

activiteiten. Vul daarom de bon in deze Oranjekrant snel 

in vóór de Feestweek begint, dan kunt u dit jaar zelfs al 

pro� teren van uw donateurschap.

Veel leesplezier met deze Oranjekrant. Maar nog veel meer 

plezier bij het deelnemen aan de diverse activiteiten. We 

zien elkaar graag tijdens de Feestweek.

We wensen u allen een � jne Feestweek toe.

Namens het bestuur van het Oranjecomité 

De Bilt-Bilthoven

Frans van Beek, voorzitter

Voor de pauze een optreden van het 

“Alphens Kozakkenkoor” uit Alphen 

aan de Rijn. 

Het Alphens Kozakkenkoor heeft 

een ware passie voor de byzantijns-

orthodoxe muziek. Daarnaast 

bestaat het repertoire uit vrolijke, 

droevige, maar altijd romantische 

kozakken-liederen vol van avontuur, 

liefde en melancholie. Alles wordt 

in het Russisch gezongen, zowel a 

capella als begeleid door de bajan, 

de Russische knoppenaccordeon.

De 35 bassen, baritons, eerste en 

tweede tenoren weten met hun 

enthousiasme en mooie klankkleur 

het publiek te boeien. Dat blijkt uit 

de lovende reacties en recensies 

na de vele optredens in binnen- en 

buitenland. Het koor bestaat zeven 

jaar en treedt regelmatig op. In 2013 

trad het op in museum Hermitage 

in Amsterdam en in november in de 

St. Willibrordkerk in Utrecht.

Drijvende kracht achter het koor 

is dirigent Arkadi Gankin. Met zijn 

arrangementen en zijn virtuoze spel 

op de bajan weet de van geboorte 

Wit-Rus het maximale uit zijn koor te 

halen.

Het programma na de pauze wordt 

verzorgd door het “Spakenburgs 

Visserskoor” uit Spakenburg. Voor 

de vaste bezoekers onder u geen 

onbekende. Op veler verzoek komen 

ze nogmaals onze feestavond opluis-

teren met hun vrolijke zeemans- en 

vissersliederen. Het koor bestaat uit 

een 40-tal leden en wordt begeleid 

door een drietal muzikanten. Van het 

koor zijn zelfs enkele cd’s uitgebracht 

met bekende liederen zoals: De klok 

van Arnemuiden; De Zuiderzeebal-

lade; Meisje, ik ben een zeeman; Op 

een zeemansgraf en vele anderen. 

Hun spreuk luidt: “Het is geen feest 

als het visserskoor niet is geweest”.

 

Vooraf vanaf 19.45 uur samenzang 

van Oud-Hollandse liederen met 

orgelbegeleiding.

Dankzij onze sponsors kunnen wij 

u deze avond aanbieden incl. een 

kopje ko�  e met een traktatie van 

Banketbakkerij Top’s Edelgebak en 

in de pauze een hartige snack van 

Zeevishandel de Botter en Slagerij 

van Loo en een drankje. 

Wilt u deze avond bezoeken, 

informeert u dan bij ons 

bestuurslid Jan Meeuwsen of er 

nog toegangskaarten beschikbaar 

zijn. (030-2205086) of email: 

jan.meeuwsen@hetnet.nl.

Programma-overzicht
Woensdag 23 april
20.00 uur: Feestavond, Opstandingskerk

Vrijdag 25 april
19.30 uur: Oranjebridgedrive, De Schakel
20.00 uur: Oranjebingo, Buurthuis ’t Hoekie

Zaterdag 26 april
08.00-08.05 uur: Klokken luiden Dorpskerk
08.05-08.15 uur: Aubade trans Dorpskerk
07.00-12.00 uur: Kindervrijmarkt, Hessenweg
11.30-17.00 uur: Oranjeconcours, overveld Jagtlust
13.30-17.00 uur: Spellenfestival, gazon Jagtlust 
16.00-18.00 uur: Jongerenfestijn, achter Jagtlust 
17.30-20.00 uur: DJ-duo Fost overveld Jagtlust

Zondag 4 mei
19.45-20.05 uur: Herdenking Gevallenen/Stille Tocht

Maandag 5 mei  geen activiteiten

Woensdag 23 april Feestavond
Oranjecomité organiseert een feestavond voor leden en niet-leden

www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Voorwoord voorzitter
Vorig jaar op 30 april hadden we natuurlijk een ‘vreemd’ programma, omdat het hele programma in het 

teken stond van de troonswisseling. In verband met de inhuldiging van onze nieuwe koning heeft het 

Oranjecomité zelfs toen moeten beslissen om bepaalde programma onderdelen niet door te laten gaan.

Maar dit jaar gaat alles weer normaal. Weliswaar natuurlijk niet meer op Koninginnedag, want die dag 

bestaat niet meer, maar nu op Koningsdag, zaterdag 26 april aanstaande.

tweede tenoren weten met hun 

enthousiasme en mooie klankkleur 

het publiek te boeien. Dat blijkt uit 

de lovende reacties en recensies 

na de vele optredens in binnen- en 

buitenland. Het koor bestaat zeven 

jaar en treedt regelmatig op. In 2013 

trad het op in museum Hermitage 

in Amsterdam en in november in de 

St. Willibrordkerk in Utrecht.

Drijvende kracht achter het koor 

is dirigent Arkadi Gankin. Met zijn 

Opstandingskerk, 

1e Brandenburgerweg te 
Bilthoven, kerk open 19.15 
uur aanvang samenzang 
19.45 uur, aanvang 
programma 20.00 uur.
Kaarten: donateurs € 6,00 
per kaart (max. 2) overige 
kaarten € 10.00 per kaart.

Oranjekrant
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Het Oranjecomité organiseert 

i.s.m. Winkeliersvereniging Hes-

senweg-Looijdijk voor kinderen 

t/m 12 jaar op de Hessenweg een 

Kindervrijmarkt. 

Alleen op de Hessenweg vanaf de 

rotonde tot aan het Dr. Letteplein 

mag van de gemeente de Kinder-

vrijmarkt plaatsvinden. Vol is vol. De 

Kindervrijmarkt is alleen in te rijden 

vanaf het Dr. Letteplein met de auto 

tot 7.00 uur om uit te laden. Tot 7.00 

uur kunt u de Hessenweg alleen via 

de uitgang bij de rotonde Looijdijk/

Hessenweg verlaten. (Deze regels 

gelden ook als de Kindervrijmarkt is 

afgelopen).

Het Oranjecomité zal erop toezien 

dat de maximum leeftijd van de 

deelnemers (12 jaar) niet wordt 

overschreden. Kinderen en ouders 

wordt dringend verzocht na a� oop 

van de vrijmarkt hun standplaats 

schoon achter te laten.

Tussen 09.00 en 10.00 uur zal de 

Marchingband van de Koninklijke 

Biltse Harmonie een muzikale rond-

gang met enkele stops over de  

Kindervrijmarkt maken.

 

Om doorgang te kunnen verlenen 

aan politie, ziekenwagen, brand-

weer enz. is het verboden een 

plaats op de rijbaan en de rotonde 

in te nemen. Alleen op de stoepen 

en de parkeervakken mag men 

spullen ter verkoop aanbieden. Het 

is verboden met levende have en 

‘handelswaar’  op de Kindervrij-

markt plaats te nemen. De post 

van het Rode Kruis is gevestigd in 

de voortuin van Hessenweg 212, 

herkenbaar aan de bekende Rode 

Kruisvlag. 

De Hessenweg is van 07.00-14.00u. 

voor alle verkeer afgesloten. Het 

is verboden uw auto op de Hes-

senweg en/of het Dr. Letteplein te 

parkeren.

Misschien voor de laatste keer op 

de lokatie ’t Hoekie vanwege de 

komende verhuizing. Maar de 

Oranjebingo verhuist gewoon 

mee naar een  eventuele nieuwe 

locatie. Ieder jaar komen er meer 

deelnemers naar deze Oranjebingo. 

Het wordt een ware traditie. Mede 

dankzij de prettige samenwerking 

met de medewerkers van St. Mens. 

Iedereen is van harte welkom 

om mee te komen spelen. De 

bingokaarten zijn niet in prijs 

verhoogd maar de prijzen wel. De 

bingo wordt gehouden in Buurthuis 

’t Hoekie, Prof. Dr. Asserweg 2, hoek 

Waterweg, De Bilt.

Wilt u ook een gezellige avond 

meemaken kom dan op 25 april 

naar ’t Hoekie.  Er worden in totaal 

10 rondes gespeeld waarvan 2 geld-

rondes. Per ronde zijn er  4 prijzen 

te winnen.

Roken is alleen toegestaan in de 

pauzes. Catering wordt verzorgd 

door medewerkers van ‘t Hoekie. 

Gebouw de Schakel, 

Soestdijkseweg-Z 49a, De Bilt

Aanvang: 19.30 uur 

zaal open19.00 uur

Voor de 33ste keer wordt de Oran-

jebridgedrive georganiseerd in 

Gebouw de Schakel,

Inschrijfkosten leden € 6,00 per paar.

Niet-leden € 10.00 per paar aan de 

zaal te voldoen.

De Oranjebridgedrive wordt 

georganiseerd door een aantal en-

thousiaste bridgers onder auspiciën 

van het Oranjecomité. De groepen 

zullen worden ingedeeld naar 

speelsterkte. 

Maximaal 40 paren. Berekenings-

wijze is “top integraal”. 

Thuisbridgers kunnen nu kennisma-

ken met een gezellige bridgedrive.

Hoofdprijs “SMULDERSTROFEE”

U kan zich telefonisch vóór 21 april 

opgeven op werkdagen tussen 

18.30 en 19.30 uur bij Bert Nijdam, 

telnr. 030-2250172 of bij familie Van 

Dam, telnr. 030-2286598. U kunt ook 

een e-mail sturen naar adnijdam@

telfort.nl (aanmelding per mail 

geniet de voorkeur).

In de zaal mag niet gerookt worden, 

er wordt een rookpauze gehouden.

Koningsdag 26 april

Utrechtse Heuvelrug

Deelnemer PLUS

Sponsoractie

Bilthoven

Van 08.00 tot 08.05 uur luiden de klokken van

 o.a. de Dorpskerk Koningsdag 2014 in.

Van 08.05 tot 08.15 uur muzikale aubade 

Vanaf de trans van de kerktoren “De Peperbus” van de Dorpskerk 

aan de Burg. de Withstraat brengen  koperblazers van de 

Koninklijke Biltse Harmonie een muzikale aubade.

10 rondes gespeeld waarvan 2 geld-

Koningsdag Kindervrijmarkt  
07.00-12.00 uur

Vrijdag 25 april Oranjebingo

Vrijdag 25 april Oranjebridgedrive 

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Je notaris in 
de regio!

Route rondgang 
Marchingband 

Koninklijke Biltse Harmonie 
Start om 09.00 uur gebouw “de Harmonie” schoolplein Jasmijnstraat.

r.a. Jasmijnstraat; r.a. Lathyrusstraat; l.a. Tuinstraat; l.a. Looijdijk; 

r.a. Hessenweg t.h.v. ABN AMRO korte stop voor het Wilhelmus en aubade

r.a. Henrica van Erpweg; l.a. Akker; r.a. Service� at Akker korte stop en 

aubade

l.a. Akker; r.a. Abt Ludolfweg; r.a. Runnebeek; l.a Groenekanseweg; l.a. dr. 

Letteplein;

r.d. Hessenweg; korte stop t.h.v. Qwibus; r.d. Hessenweg; korte stop au-

bade t.h.v. Scapino

r.d. Hessenweg; l.a. Looijdijk; r.a. Nieuwstraat; l.a. Dahliastraat; r.d. Jasmijn-

straat; einde rondgang

Muzikale aubade VVBBMuzikale aubade VVBB

 

 

 

Buurthuis ’t Hoekie, 

Prof. Dr. Asserweg 2

Zaal open 19.30 uur 

Aanvang 20.00 uur

Bingokaarten € 0,50 per kaart

Geldrondes € 1,00 per kaart

Toegang gratis
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Indien de weersomstandigheden het Spellenfestival 

niet toelaten kan dit worden afgelast. De beslissing 

hierover wordt ’s-morgens om 10.00 uur door het be-

stuur genomen. Deelname aan de activiteiten van het 

Oranjecomité geschiedt op eigen risico. 

Het Oranjeconcours De Bilt gaat wel door bij regen.

Vlagprotocol 26 april 
4 en 5 mei
Zie de website: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

voor een uitgebreide uitleg over het vlagprotocol. 

Van 17.30-20.00 uur optreden DJ-duo Fost op overveld t.o. gemeentehuis Jagtlust.

Sinds twee jaar vormen Fons 

Posthouwer en Stijn Paauw DJ-duo 

Fost. Zij maken van elk evenement 

een feest en bieden een compleet 

pakket met muziek en licht. Door 

hun  ervaring verzekeren zij dat de 

muziek voor elk type feest geheel 

aansluit op het publiek en de sfeer. 

Zij nodigen u uit om hen op Ko-

ningsdag live te komen beluisteren 

bij gemeentehuis Jagtlust aan het 

eind van het Spellenfestival. Het 

belooft een mooi feest te worden.  

Zij hebben er zin in en hopelijk 

iedereen. Toegang gratis. 

Jongerenwerk van Stichting Mens 

organiseert onder auspiciën van 

Oranjecomité De Bilt-Bilthoven een 

sportfestijn voor jongeren. Ben jij 

tussen de 11 en 17 jaar en houd je 

van sporten? Doe dan mee met het 

sportfestijn op Koningsdag.

Jongeren kunnen zich als team 

inschrijven of individueel aan de ac-

tiviteiten deelnemen. Het liefst zien 

wij buurtteams, sportclub teams en 

scholen tegen elkaar strijden. Deze 

moeten zich van te voren inschrij-

ven bij het Jongerenwerk van Stich-

ting Mens tel: 06-21117362. 

Op het veld achter het gemeen-

tehuis wordt er een parcours van 

activiteiten uitgezet.  In totaal zijn 

dit 5 activiteiten; minivoetbal, mini-

hockey etc.  De deelnemende teams 

krijgen een kaart. Op deze kaart 

vinden zij de activiteiten waaraan 

ze  meedoen. Er strijden altijd twee 

teams of individuen tegen elkaar. 

Het winnende team krijgt de titel 

Konings sportploeg van het jaar en 

krijgt de wisselbeker mee naar huis. 

De activiteiten beginnen om 16.00 

uur en duren tot 18.00 uur. 

Toegang gratis.

Zondag 4 mei
Nationale Herdenking bij het monument voor 
Gemeentehuis Jagtlust

18.00 uur: Vlaggen halfstok

19.45 uur: Luiden kerkklokken

19.45 uur: Vertrek “Stille Tocht” 

20.00 uur: 2 minuten stilte

20.02 uur: Wilhelmus, kranslegging en bloemen

Stille tocht vanaf De Bilt:  

Soestdijkseweg/ hoek Anth. Van Leeuwenhoeklaan

Stille tocht vanaf  Bilthoven: Soestdijkseweg hoek Kortelaan/ Ho� aan.

(nadere informatie in de plaatselijke bladen)

Spellenfestival, gazon Jagtlust

Wekelijks huis-aan-huis in:

Bilthoven - De Bilt - Groenekan 

Hollandsche Rading - Lage Vuursche

Maartensdijk - Westbroek

10 rondes gespeeld waarvan 2 geld-

Entree in combinatie met het 

Oranjeconcours € 4,00 per 

persoon. Kinderen t/m 12 jaar 

en donateurs van het Oranjeco-

mité hebben op vertoon van een 

geldige donateurskaart gratis 

toegang.

Aanvang 13.30 uur, einde 17.00 uur.

Voor deelname aan de spellen moet 

apart een spelkaart à € 2,00 gekocht 

worden. Er is een spelkaart voor 

kinderen tot 6 jaar (geel) en een 

spelkaart voor kinderen van 6 t/m 

12 jaar (oranje). Deze zijn te koop 

in de party-tent naast het bordes 

van het gemeentehuis. De kaart-

verkoop stopt om 16.00 uur.

Een kleine greep uit het grote 

aanbod spellen is:

Beweegbaar Vikingschip; Survi-

valbaan;  Obstakelbaan; Hinder-

nisbaan; Klimwand Rotswand en 

Klimvuurtoren.

Er zijn 25 spellen voor kleuters tot 

6 jaar op een speciaal apart afge-

zet terrein met o.a. Draaimolen; 

Springkussen Kasteel; Springkussen 

Jungle; Rups Brandweer en  dub-

bele Kruiptunnel.

Verder nog vele Oud-Hollandse 

kinderspellen zoals: Spiraal; reac-

tiespel; blindpuzzelen; zaklopen; 

doelschieten; koekhappen; schmin-

ken enz. enz.

Op vertoon van hun spelkaart mo-

gen de kinderen een gratis rondritje 

maken in de trein over het terrein.

 

Op het bordes 2 maal een half uur 

een optreden van Clown “Snorre”. 

Voor alle jongeren een leuk kinder-

programma ”Lekker brullen met 

Clown Snorre” met ballonnen en 

grappige clownerieacts. 

Voor een hapje en een drankje kunt 

u terecht bij de catering van de 

� rma Bovekerk uit Meerkerk. Zowel 

naast het gemeentehuis als op het 

overveld in de tent.

Optreden DJ-duo Fost

Jongerenfestijn

e Biltse Harmonie 

Muzikale aubade VVBB
De Vereniging Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven brengt op 

Koningsdag een muzikaal bezoek aan: 

Verzorgingshuis “De Schutsmantel” van 10.15 tot 11.00 uur met 

aansluitend een bezoek aan

Service- en Verzorgings� at “Huize Het Oosten” van 11.15 tot 12.00 uur.

Muzikale aubade VVBBMuzikale aubade VVBB

 

 

 

  Sportspektakel voor jongeren 

26 April 

Teams 

van 4 

pers. 
11 t/m 17 

jaar 

Start: 

vier uur 

Veld 

gemeentehuis 

Aanmelden: 

0621117362 
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Sponsors 2014
Administratiekantoor P. van der Horst Bilthoven

Aspergekwekerij J. Buijs Bilthoven

Banketbakkerij van Ingen De Bilt

Bloemsierkunst Haasjes B.V. Bilthoven

Broekhuis  De Bilt

De Vierklank Groenekan

Drukkerij Livo De Bilt

Gemakshop Henk Hillen Bilthoven

Grond/Waterwerken Agterberg B.V. Groenekan

Hotel De Biltsche Hoek De Bilt

Houwing & van Beek, netwerk notarissen Bilthoven

Huussen, Elektro De Bilt

Ing Jo Rijksen, makelaardij De Bilt

Juwelier en Edelsmid Rob van Eck De Bilt

Kapsalon Bax De Bilt

Kunsthandel- en Lijstenmakerij ‘t Winkeltje De Bilt

Kwaliteitsslagerij Van Loo De Bilt

Luxe Bakkerij Krijger Bilthoven

Mesu Groente en Fruitwinkel De Bilt

Ploeger, delicatessen De Bilt

PLUS Bilthoven Supermarkt Bilthoven

Rabobank Utrechtse Heuvelrug De Bilt-Bilthoven

Rene Pro� le, � etsspecialist  De Bilt

Rijwielpaleis, Bilthoven Bilthoven

Schildersbedrijf Joh. van Doorn B.V. De Bilt

Stam Opel Bilthoven Bilthoven

Stomerij v. Buren Bilthoven

Strukton Rail Utrecht

TAP Uitvaartzorg Bilthoven  Bilthoven 

Top’s Edelgebak Patisserie Bilthoven

Tuinspecialisten van Ginkel De Bilt

Van Oord, Citroën- en Suzuki dealer Utrecht

Maarssen-De Meern

Whisky- en Wijnhandel Verhaar Bilthoven

Zandbergen, dier en tuin  De Bilt

Zeevishandel “De Botter” De Bilt

Colofon:

Deze Oranjekrant is opgemaakt en uitgegeven in opdracht van het 

Oranjecomité De Bilt-Bilthoven i.s.m. De Vierklank.

 

Vragen over de georganiseerde activiteiten kunt u stellen aan de 

leden van het dagelijks bestuur te weten: 

voorzitter: Frans van Beek

secretaris: Nel Verkroost

info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl;

penningmeester: Maarten de Jong

info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

ledenadministratie: Jan Meeuwsen, tel. 030-2205086

Contactpersoon De Vierklank:

tel.: Cor Groenen of Saskia van Driel 0346-211992

 

Schriftelijke reacties te richten aan: 

Oranjecomité De Bilt-Bilthoven

Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.

E-mail: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 

Website: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de 

aanwezigheid van fouten/onvolledigheden niet worden ingestaan 

en kan géén aansprakelijkheid deswege worden aanvaard. Aan deze 

uitgave kunnen géén rechten worden ontleend. 

Donateurs gezocht - Meld u aan

Oranjecomité zoekt nieuwe donateurs
Het bestuur en de vrijwilligers van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven staan ook dit jaar klaar om de 

feestweek rondom Koningsdag te organiseren. 

Maar alles valt en staat met de geldelijke mogelijkheden. Daarom vragen wij u via onderstaande bon een 

� nancieel steentje bij te dragen door donateur te worden van het Oranjecomité.

Al voor een bedrag van € 10,00 per jaar kunt u donateur worden. 

Behalve dat u de activiteiten van het Oranjecomité � nancieel ondersteunt krijgt u als donateur van het 

Oranjecomité o.a. € 4,00 p.p. korting op de toegangskaarten voor de feestavond en gratis toegang bij het 

Paardenconcours en Spellenfestival.

Wij verwelkomen U graag als nieuwe donateur.

Het bestuur Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 

Hierbij geef ik mij op als donateur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven voor € 10,00 per jaar.

Dhr/Mevr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik zal mijn toezegging t.n.v. het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven na toezending van de acceptgiro 

overmaken op:* ❏  Bankrekening NL24 RABO 0308 3860 00 (Rabobank De Bilt) 

 ❏  NL19 INGB 0003 9895 79            (* aankruisen wat van toepassing is)

Bon uitknippen en in gefrankeerde envelop opsturen naar: Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, 

Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.  Of aanmelden via email: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Na een onderbreking vorig jaar 

vanwege de festiviteiten rondom de 

kroning van onze koning zal dit jaar 

wederom vanaf circa 11.30 uur op 

het terrein tegenover het Gemeen-

tehuis Jagtlust het Oranjeconcours 

worden gehouden. Inmiddels wordt 

dit evenement voor de 33e keer 

georganiseerd.

Het bestuur van de Stichting Oran-

jeconcours De Bilt nodigt u van 

harte uit om een kijkje te komen 

nemen.

Uit alle delen van het land ko-

men de liefhebbers en rijders van 

Tuigpaarden, Tuigpaarden Fries Ras, 

Hackney’s en Shetlanders naar De 

Bilt om te genieten van een middag 

paardensport. Het Oranjeconcours 

staat in de aangespannen wed-

strijdsport bekend als startwedstrijd 

voor het “groene” seizoen. Er kan door de kinderen pony worden ge-

reden op de pony’s 

van Stal van Brenk 

uit Groenekan.

Tussen de wed-

strijden door zijn 

er twee showblok-

ken gepland. Stal 

van Brenk zal een 

van de showblok-

ken vullen met 

een wervelende 

presentatie ver-

zorgd door ruiters 

en amazones op 

paarden en pony’s 

van de manege.  

In het andere 

showblokje zal 

Kim van der Horst 

zich presenteren. 

Zij maakt deel uit 

van het Rabobank 

Talentenplan, een 

team jonge ruiters 

en amazones die 

via ondersteuning 

van de Rabobank 

de kans krijgen zich in de paarden-

sport te ontwikkelen en door te 

stoten naar de top van de nationale 

paardensport. 

Een bezoek aan het Oranjeconcours 

is zoals u kunt lezen meer dan de 

moeite waard. Er zijn op het terrein 

stoelen aanwezig. Programmaboek-

jes zijn verkrijgbaar bij de kassa’s 

en worden op het terrein verkocht. 

Het Oranjeconcours gaat altijd door, 

ook als het regent.

Entree in combinatie met het 

Spellenfestival georganiseerd door 

het Oranjecomité € 4 per persoon. 

Donateurs van het Oranjecomité De 

Bilt-Bilthoven (op vertoon van de 

donateurkaart 2014) en kinderen 

t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 

Wilt u meer informatie over het 

Oranjeconcours?

Kijk op www.oranjeconcours.nl, 

daar vindt u ook de lijst met 

bedrijven en instellingen die ons 

concours ondersteunen door 

middel van een � nanciële 

bijdrage.  

Oranjeconcours De Bilt 26 april
Vanaf circa 11.30 uur zal op het terrein tegenover Gemeentehuis Jagtlust 

voor de 33e maal het Oranjeconcours worden gehouden. 
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Spaanse Margriet

Osteospermum

Diverse kleuren. 

Potmaat 10 cm. 

Per stuk 1,79

3 voor

3,-A.s. zondag open

wk 15. Geldig van 10-04 t/m 16-04. OP=OP

Op dinsdag 1 april was er ineens 

een kindje op de rotonde bijgeko-

men, die met alles wat in zich is 

probeert de auto van haar plek te 

duwen. De herkomst wijst in de 

richting van Anita Elbers, eigena-

resse van  ‘Billy & Lilly’: ‘Over 

smaak valt niet te twisten, maar 

dat er weinig groen en menselijke 

aspecten aan de rotonde zitten is 

duidelijk. Wij willen meer vrolijk-

heid en kleur tussen al dat blik’, al-

dus deze eigenaar van het vrolijke 

baby- en kinderkledingmerk Billy 

& Lilly (gevestigd in Groenekan). 

‘We zijn dan ook blij met de uit-

breiding van het kleine meisje, dat 

in haar vrolijke kleertjes de rotonde 

meer kleur geeft.  Zij krijgt elke 

maand een nieuwe outit,  zodat het 
aanzicht regelmatig van kleur ver-

andert. Verder zit er in de planning 

dat een jongetje haar binnenkort 

komt versterken.’ Suggesties over 

outits en kleuren zijn welkom via 
de site www.billy-lilly.nl.

Kunstwerk rotonde
Larenstein krijgt uitbreiding

De discussies over het kunstwerk op de rotonde bij Larenstein in De Bilt blijven maar door gaan. 

Vorige maand werd de Herbie geplaatst. De meningen over het kleine witte autootje zijn verdeeld. 

Voorstanders vinden de Herbie een originele verfraaiing van de rotonde en rijden er dagelijks met 

een glimlach omheen. Anderen zijn minder blij met de witte kever en zien liever een groen perkje.

Op 1 april kreeg Herbie gezelschap.

Winkelwalhalla
met damesmode

voor grotere maten
In Soestdijk aan de Koninginnelaan 18 bevindt zich 

de prachtige XL-Modewinkel met trendy en klassieke 

damesmode van maat 42 t/m maat 54. Eerder kende De 

Bilt een XL damesmodewinkel aan de Looydijk, maar net 

als bij collega’s in Utrecht sloot ook die winkel. 

XL Mode is Soestdijk nam het klantenbestand van de boetiek over en 

gaat ervan uit in een behoefte te voorzien. In de nieuwe zomercollectie 

voert de winkel o.a. de merken: Samoon, Verpass, No Secret, Chalou, 

Carleoni, Adelina en nog meer eigentijdse merken. 

Deze merken kenmerken zich door mooie soepel-vallende materialen 

en een perfecte pasvorm voor ieder iguur. De verkoopsters nemen alle 
tijd voor een eerlijk advies. Zelf snuffelen kan uiteraard ook.

Outlet

Er is tevens een groot outletgedeelte met nog meer merken o.a. Yoek 

en Samm t/m maat 56/58. In dit outletgedeelte hangt nieuwe kleding 

van kwalitatief goede merken van een vorig seizoen met aantrekkelijke 

kortingen. Er is voor elk wat wils. Er is genoeg parkeerruimte voor de 

deur op het privé-parkeerterrein.

XL Mode in Soest is gespecialiseerd in damesmode met een  

maatje meer.

Heerlijk & Heerlijk is de vereni-

ging van betere banketbakkers in 

Nederland met circa 90 aangeslo-

ten bedrijven. De leden binnen de 

vereniging besteden veel tijd aan 

productontwikkeling en streven de 

hoogste kwaliteit van hun produc-

ten na. Naast de eigen beoordelin-

gen wordt de kwaliteit van de pro-

ducten ook onafhankelijk door het 

Nederlands Bakkerij Centrum in 

Wageningen beoordeeld. De win-

naars van deze beoordelingen zijn 

op dinsdag 1 april tijdens de alge-

mene ledenvergadering in Nijkerk 

bekend gemaakt.

Arjan en Saskia zijn in hun nopjes 

met de behaalde prijs voor hun 

zoute koekjes.

Winnaar Lekkerste Zoute koekjes
Patisserie Top’s Edelgebak heeft met het product Zoute Koekjes

de hoogste productscore behaald en mag zich daarmee een jaar lang

‘Winnaar van de Lekkerste Zoute Koekjes’ noemen.

De lekkerste asperges, verpakt in combinatie met een lekkere witte wijn van Slijterij Op de Terp in Maartensdijk 

werden overhandigd aan v.l.n.r. Ron Herfst (Restaurant ’t Spiehuis Soest), Andre van Aalten (chef-kok bij La 

Provence in Driebergen), Harry Herfst ( Restaurant ’t Spiehuis Soest) en Culinair journalist Felix Wilbrink van 

de Telegraaf). Deze ‘meesters in het vak’ stonden versteld van deze zorgvuldig gekozen combinatie. [HvdB]

Opening aspergeseizoen
bij Landwaart

Donderdag 3 april was onder een stralende zon bij Landwaart Culinair aan het 

Maartensdijkse Maertensplein de feestelijke opening van het aspergeseizoen 2014.

Deze ging gepaard met bezoek van veel klanten en genodigden en een aspergeproeverij

die genoten van allerlei smakelijke aspergehapjes en drankjes. 
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Scan deze code om 
te zien hoe eenvoudig 
het werkt!

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen 
wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com

Producten zijn verkrijgbaar van 7 april t/m 21 april 2014. Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Al onze winkels en hun actuele openingstijden 

tijdens de feestdagen vindt u op de posters in 

de winkel en op www.hoogvliet.com

én wekelijks 

meer dan 

70 aanbiedingen!

Hoogvliet bewezen de 
goedkoopste in A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling van de Consumentenbond:

1.49

Per kilo 9.31Tiramisu portie 
2 x 80 gram

Bistrofi letrollade 
50 minuten op 175°C
650 gram

7.98

Per kilo 12.28

Maar ook voor uw paasinkopen 
bent u bij Hoogvliet aan het juiste adres!
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Nieuwe kapsalon

in Hollandsche Rading

door Marijke Drieenhuizen

De inwoners van Hollandsche Rading hoeven niet

meer het dorp uit, wanneer zij naar een kapper willen.

Mirelle van Zijtveld is daar onlangs haar eigen kapsalon 

gestart. My Hair Fashion heeft de deuren geopend

aan de Spoorlaan nummer 71. 

Mirelle werkt al 18 jaar in het kappersvak waarvan de laatste 12 jaar als 

zelfstandige met haar moeder in de salon in Blaricum. Ze is allround 

kapster voor zowel dames, heren als kinderen. 

Creativiteit

Mirelle is een allround kapster en zorgt dat ze bij blijft met de huidige 

haartrends door het regelmatig volgen van cursussen. ‘Het mooie aan 

het kappersvak is de creativiteit. Ik geniet er van om iets moois af te 

leveren, passend bij de wensen van de klant’. Ze heeft bewust gekozen 

voor het merk Artistique. ‘Ik wilde een kwalitatief goed product voor 

een redelijke prijs dat niet in elke winkel te koop is. Zij leveren het hele 

scala aan noodzakelijke producten. Het gaat bij deze producten ook om 

een goede verzorging van het haar. Ze zijn wat milder en geven het haar 

een gezondere uitstraling’. 

Om de start van de kapsalon in Hollandsche Rading te vieren biedt 

zij in de maand april knipbeurten aan voor 10 euro. ‘Een prettige ma-

nier om met elkaar kennis te maken’. Om een afspraak te maken kan 

men bellen (mobiel 06 25046280) of mailen info@myhairfashion.nl. In 

principe kunnen er afspraken gemaakt worden op dinsdag en donder-

dag overdag, woensdag en donderdagavond en op zaterdag. 

Mirelle van Zijtveld werkt al 18 jaar in het kappersvak waarvan de 

laatste 12 jaar als zelfstandige met haar moeder in de salon in Blaricum. 

Ze is allround kapster voor zowel dames, heren als kinderen. 

De verschillende partijen die be-

trokken waren bij het project ver-

tellen hun aandeel in de realisatie 

ervan. Vervolgens komt het beeld-

verhaal van de daadwerkelijke 

bouw. Het begint met het vrolijke 

opgetogen gezicht van een basis-

schoolleerling. Hij straalt een ver-

wachting uit dat hij bijna niet kan 

wachten tot het gebouw zijn deuren 

opent. In werkelijkheid tuurt hij 

naar zijn ballon, in de hoop dat zijn 

ballon het verst komt van allemaal.

Vijf jaar

Het aardige van dit boek is dat je 

het op verschillende manieren kunt 

lezen. Grote herkenbare beelden 

die snel en vluchtig het verhaal ver-

tellen. Voor de aandachtige kijker 

is er echter meer te zien. De foto’s 

geven de kijker een beeld achter de 

schermen van wat er tegenwoordig 

bij een bouw komt kijken en onder 

welke omstandigheden er gewerkt 

wordt. 

Het Lichtruim is een dynamisch pu-

bliek gebouw en het zal interessant 

zijn om over vijf jaar eens te kijken 

of het gebouw groot genoeg is, of 

dat het wegens succes uitbreiding 

verdient. Zie verder www.images-

of-architecture.com

(Jan de Vries)

Gezonde Voeding
EkoPlaza in Bilthoven hield dins-

dag 1 april Open Huis voor ouders 

en kinderen van de Julianaschool. 

De gasten werden in de winkel 

enthousiast ontvangen en rondge-

leid door de leerlingen. Er viel ook 

een en ander te proeven. De Juli-

anaschool heeft gezonde voeding 

hoog in het vaandel staan en kreeg 

als eerste school in Nederland het 

Ok 2014 vignet. Stichting Kind en 

Voeding heeft dit vignet geïntro-

duceerd om scholen bewust te ma-

ken van de betekenis van gezonde 

voeding voor een kind. Betere 

concentratie, itter en vitaler. [GG]

Masquerade
in Het Lichtruim 

Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 april zijn er verschillende 

voorstellingen van Jeugdtheaterschool in Het Lichtruim, Planetenplein 

2 in Bilthoven te zien. 

De productieklas 1 (12-14 jaar) speelt de voorstelling ‘13 ¾’ 

op vrijdag 11 april om 19.30 uur en op zaterdag om 14.00 uur.  

Productieklas 3 speelt de voorstelling ‘De dag dat ik mezelf verloor’ op 

zaterdag 12 april om 19. 30 uur en op zondag 13 april om 15.00 uur. 

Kaarten zijn te reserveren vis www.jtsmasquerade.nl

ELAN uitvaartcatering onderscheidt 

zich door haar slagvaardigheid en 

lexibele werkwijze, die tot uiting ko-

men in het op zeer korte termijn kun-

nen inspelen op de omstandigheden. 

‘Wij houden rekening met emoties 
en persoonlijke wensen. Voor elk be-

schikbaar budget en op elke gewenste 
locatie kunnen wij een passende cate-

ring bieden’. 

ELAN gaat op professionele en stijl-
volle wijze om met de mogelijkhe-

den van een locatie, om een waardig 
en stijlvol afscheid te verzorgen. De 
kernwaarden binnen het concept zijn 
stijl en kwaliteit. Deze uiten zich in 
de hoogwaardige kwalitatieve pro-

ducten en het belang dat zij hechten 
aan de presentatie ervan. Bij ELAN 
uitvaartcatering kunt u er vanuit gaan 
dat alles tot in de puntjes is verzorgd. 
Zo blijft deze dag een heel bijzondere 
herinnering.

Elan Uitvaartcatering: een nieuw concept
ELAN is een nieuw cateringconcept van Ellen Heesbeen en Angela van Esveld. 

Daarmee spelen zij in op de huidige trend van een veel persoonlijker afscheid dan 

vroeger gebruikelijk was. Samen met de uitvaartorganisatie wordt het afscheid geheel 

naar de wensen van de nabestaanden ingevuld. ‘Persoonlijk’ staat bij ELAN centraal.

advertorial

Ellen Heesbeen en Angela van Esveld verzorgen de uitvaartcatering 

tot in de puntjes.

Angela van Esveld: 06 46 04 46 37

Ellen Heesbeen: 06 54 36 89 71

info@elanuitvaartcatering.nl

www.elanuitvaartcatering.nl

Ook voor lunches, recepties en diners.

Uitvaartcatering met stijl

Vuurwapen aangetroffen

bij controle in De Bilt

Op zaterdagochtend 5 april werd bij een

verkeerscontrole een vuurwapen aangetroffen.

Twee verdachten zijn aangehouden. Agenten zagen een auto rijden 

over de Soestdijkseweg zuid. De agenten besloten de bestuurder van 

de auto te controleren op mogelijk alcoholgebruik. Bij het aanspreken 

van de bestuurder roken de agenten in de auto een sterke hennepgeur. 

Een nader onderzoek in de auto volgde en in een jas in de auto werd een 

doorgeladen vuurwapen aangetroffen en een aantal wikkels met hard-

drugs. De mannen, 39 jaar uit Odijk en 30 jaar woonplaats onbekend, 

werden direct aangehouden en ingesloten voor verhoor. De politie heeft 

de zaak in onderzoek.

Boekpresentatie
De bouw van Het Lichtruim is door architectuurfotograaf Jan de Vries uit Leusden van het 

begin in 2012 tot en met de oplevering in november 2013 gevolgd. Uit de vele beelden is een 

selectie gemaakt van ruim 200 foto’s. Deze kleurrijke foto’s staan nu in een 244 pagina’s tellend 

boek dat dinsdag 8 april werd aangeboden aan burgemeester Arjen Gerritsen en Ad van Zijl als 

vertegenwoordiger van Woonstichting SSW.

Het boek eindigt met de aangeklede ruimten, zoals je het gebouw nu ziet 

als je binnen bent, waaronder de speelzaal van de basisschool.

Leerlingen hadden een werkstuk over een bepaald product gemaakt 

waarover ze dus veel wisten te vertellen.
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ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

wij zijn klaar voor het voorjaar

Kies uw onderhoudspakket en maak kennis met ons!

€ 200,00 incl. btw 4 uur arbeid en materiaal 

€ 375,00 incl. btw 8 uur arbeid en materiaal

€ 725,00 incl. btw 16 uur arbeid en materiaal

DEZE TARIEVEN GELDEN ALLEEN VOOR NIEUWE KLANTEN

Het onderhoudspakket is inclusief vuilafvoer, bemesting en gebruik 

van kleine machines. Een allround vakman komt op de afgesproken 

tijd uw tuin een onderhoudsbeurt geven en overlegt ter plaatse de 

werkzaamheden met u. Uiteraard geeft hij ook graag advies. 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 

Neem vrijblijvend contact met ons op:                     telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 

'We Will Remember Them'

Groenekan en Blauwkapel zullen hen 
niet vergeten

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

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

groenekan

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

HappyNurse Bilthoven is per direct op zoek naar 

Helpenden zorg en welzijn 
voor enkele instellingen in de omgeving Bilthoven. 

Dit betekent dat je op verschillende locaies en afdelingen wordt 
ingezet om roosterverstoringen te vervullen. 

Als helpende draag je zorg voor de dagelijkse verzorging van 

bewoners binnen de betrefende instellingen, daarbij maak je 
gebruik van het met deze bewoners overeengekomen zorgplan. 
Het doel is om hen een zo aangenaam en aangepast mogelijke 

woon- en zorgomgeving te bieden in overeenstemming met de 
procedures binnen deze zorginstellingen.

Funcie-eisen:
Je beschikt over een diploma helpende en je hebt relevante 

werkervaring in de ouderen zorg. Je kunt zowel zelfstandig als in 
teamverband werken en je hebt een respectvolle houding naar 
de bewoners. Je staat stevig in je schoenen en weet van aanpak-
ken. Je bent lexibel en vind het een uitdaging om op verschil-
lende locaies/afdelingen werkzaam te zijn.

Wat wij bieden:
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstelling?

Een volledig CV kun je opsturen naar werner.degroot@happynur-
se.nl of Diana.van Esveld@happynurse.nl
Voor meer informaie kun je contact opnemen met Werner de 
Groot of met Diana van Esveld, dagelijks bereikbaar 
via telefoonnummer 088-0700203
Je reacie zien we met belangstelling tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
Werner de Groot & Diana van Esveld

Schrijvende broers 
bezoeken ONS

Op dinsdag 2 april kregen leerlingen van de derde klas van de Oranje 

Nassau School in Bilthoven bezoek van twee jonge schrijvers. Daan (28 

jaar) en Thomas (23 jaar) Heerma van Voss spraken met de leerlingen 

over het vak van schrijver en over jongerenliteratuur. De broers Daan 

en Thomas Heerma van Voss kunnen volgens velen de nieuwe literaire 

voorhoede van schrijvend Nederland gaan vormen. 

De recensies zijn over-

wegend complimenteus. 

Thomas werd in HP/

De Tijd al ‘wonderkind’ 

genoemd, Daans debuut 

werd genomineerd voor 

de Anton Wachterprijs 

en hij kreeg de journalis-

tieke prijs De Tegel voor 

zijn interviews. Boven-

dien gebeurt het niet al te 

vaak dat schrijvers al zo 

jong zo goed zijn. Tho-

mas debuteerde op zijn 

negentiende, Daan was 

begin twintig. Inmiddels 

zijn respectievelijk hun 

tweede en derde roman 

verschenen. 

Project

Het bezoek kwam voort 

uit de Jongerenlitera-

Tour, een project om 

scholieren kennis te la-

ten maken met jongeren-

literatuur. De leerlingen 

hadden vooraf een lijst 

met vragen opgesteld. 

De vraag of de jonge 

schrijvers drugs gebruik-

ten bij het schrijven was 

voor de leerlingen de 

ultieme vraag. Beiden 

antwoorden ze dat het 

gebruik van drugs ze suf 

maakt en dat het voor 

hen dus niet een goede 

manier is om dagelijks 

te schrijven. Wel ga-

ven ze aan af en toe een 

glaasje te drinken tijdens 

het schrijven, maar zeker 

met mate.  [MD]

Daan (links) en Thomas Heerma van Voss bezochten De Oranje Nassauschool 

in Bilthoven.
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Onder de titel ‘Wow!’ is er in alle 

klassen druk gewerkt aan het pro-

ject over verwondering. Verwon-

dering over onder andere de na-

tuur, over de wereld om ons heen 

en verwondering over ons zelf en 

over onze talenten. In het kader van 

dit laatste vindt vanaf 17.30 uur de 

Westbroek’s got talent show plaats. 

Ook is er een touwtrekwedstrijd, 

kunnen bezoekers een foto van 

zichzelf of hun gezin laten nemen, 

of is het mogelijk om je auto te la-

ten wassen. Op diverse plaatsen in 

de school zal er ook eten en drinken 

te koop zijn. 

Ook de kinderen van groep 6, 7 en 

8 zijn hierin actief met hun mini-

onderneming. Met 5 euro startka-

pitaal proberen ook zij deze avond 

zoveel mogelijk winst te maken 

voor het goede doel. Een deel van 

het geld zal besteed worden aan de 

afbouw en inrichting van het bouw-

project in Ghana dat de Westbroek-

se jeugd gaat doen, een ander deel 

zal besteed worden aan het nieuwe, 

groene schoolplein waar de school 

mee bezig is. 

Projectmarkt op ‘t Kompas
Donderdag 10 april vindt op basisschool ’t Kompas in Westbroek een afsluiting 

van het project over verwondering plaats. Van 16.30 tot 19.00 uur is iedereen

van harte welkom om te kijken, te proeven en deel te nemen aan een van de activiteiten.

Kinderen van basisschoolgroep 7 van ’t Kompas in Westbroek vragen 

speciale aandacht voor hun Projectmarkt t.b.v. Ghana op donderdag 

10 april op hun basisschool. (foto Margreet Bulthuis)

Mad Science op basisscholen is 

bedoeld om leerlingen enthousiast 

te maken voor wetenschap en 

techniek. 

Leerlingen uit groep 3 tot en 

met 8 die hier meer van wilden 

weten, konden zich aanmelden 

voor het Mad Science project. Zes 

maandagmiddagen konden zij na 

schooltijd terecht voor spannende 

en uitdagende experimenten .

(Gerdien Sterrenburg)

Mad science 
Op School met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek werd afgelopen maandag op het schoolplein 

een raket gelanceerd. Met deze lancering werd het  Mad Science-project, dat de afgelopen 

weken op deze school plaats vond, afgesloten.

Nu zit het er dus echt op, en dat vinden de 19 kinderen die aan het project deelnamen best jammer. Want ze 

kijken toch wel met veel plezier terug op de afgelopen zes lessen.

Speelotheek De Bilt is een 

gezellige plek waar kinderen van 

0 tot 8 jaar oud speelgoed kunnen 

lenen. Volgende week komt de 

paashaas paaseitjes verstoppen in 

de speelotheek. Kinderen en hun 

ouders of grootouders zijn welkom 

om tussen het speelgoed op zoek te 

gaan naar deze paaseitjes.

Als je aan het zoeken bent, kun je 

gelijk kijken of je iets leuks ziet om 

mee te spelen in de Paasvakantie. 

Er is van alles te leen zoals ietsjes, 
stepjes, waveboards, skates, 

glijbanen en nog veel meer. En 

voor als het regent in de vakantie 

zijn er ook leuke spellen en puzzels 

te leen.

Kom dus langs op dinsdag of 

woensdag van 14.00 tot 16.30 of 

op vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur. 

Deze paasactie is van 11 tot en met 

16 april.

Je vindt de speelotheek in Het 

Lichtruim op de 2e verdieping in de 

bibliotheek.

Paaseieren zoeken bij Speelotheek De Bilt

Verkeersexamen 2014
Donderdag 10 april wordt op alle basisscholen

in Nederland het theoretisch verkeersexamen

afgenomen, gevolgd op vrijdag 11 april en

daarna met het praktijkgedeelte. 

In Maartensdijk (met vertrekpunt 

de School met de Bijbel aan de 

Prinses Irenelaan) vertrekken 

de deelnemers vanaf 9.00 uur 

groepsgewijs. 

Het betreft hier alle leerlingen 

van de basisscholen uit 

Groenekan, Hollandsche Rading, 

Maartensdijk en Westbroek. 

De leerlingen van de 

basisscholen uit Bilthoven en 

De Bilt worden op maandag 14, 

dinsdag 15 en woensdag 16 april 

getest in het praktisch gedeelte 

van het verkeersexamen. Deze 

deelnemers starten vanuit de 

Brandweerkazerne aan de 

Leijenseweg te Bilthoven.

Grote Rekendag
op de Rietakker

De Grote Rekendag is een landelijke activiteit voor 

basisscholen. Op die dag staat alles in het teken van rekenen. 

Er is een thema voor de hele school, waarbinnen verschillende 

activiteiten voor de elke groep worden uitgewerkt. 

Dalton-basisschool De Rietakker uit De Bilt heeft weer meegedaan aan 

de Grote Rekendag. Het onderwerp was graieken. Tijdens de geza-

menlijke opening op het schoolplein moesten de leerlingen aangeven 

hoeveel boterhammen zij op een dag eten en hoeveel dagen van de 

week er door hen fruit wordt gegeten. Leerlingen van groep 8 hielden 

de bordjes met de cijfers omhoog. Meester Arend installeerde zich op 

het dak van de school en nam foto’s van de graieken die er ontstonden. 
Vervolgens zijn de leerlingen in hun eigen klas in groepjes met reken-

opdrachten aan het werk gegaan.

(Geertje van Genderen en Maaike Top) 

Graieken op het schoolplein.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

SCHC speelt gelijk

Nadat SCHC zaterdag al gewonnen had tegen Laren, speelden de 

dames van SCHC zondag thuis. Na een sterke opening van SCHC met 

2-0 in de rust, wist Laren toch nog terug te komen tot de eindstand van 

3-3 maar dit was niet voldoende, SCHC speelt volgende week om het 

landskampioenschap tegen Den Bosch. Foto: Carien Dirkse van den 

Heuvel slaat op doel tussen de toekijkende speelsters van Laren (www.

GuidovanderBurg.com).



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog eens 

portemonnees bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-214112

Aloë Vera HEAT LOTION, 

heerlijk ontspannend voor uw 

spieren! € 18,65. Ook aanwe-

zig op de Voorjaarsfair 10 mei. 

Aline Lindner, tel. 06-11940930

BROEIRAMEN € 10,- per stuk. 

Tel. 06-20185137

4 losse nieuwe eco halogeen 

lampen GU10 fitting 50w. 

Samen € 17,50. Nieuwe cd’s 

van Melissa Etheridge - 4th 

Street Feeling (gesealed), BB 

King – The Life of Riley € 6,- 

per stuk. Tel. 06-44947221 (tus-

sen 18:00-20:00 uur)
 

Kaiser Chiefs cd - Future is 

Miedeval € 8,- Tel. 06-44947221 

(tussen 18:00-20:00 uur)

DVDs Charmed en CSI New 

York. Beide 8 seizoenen 

€ 7,50 per seizoen. Alle dvd’s 

in prima staat. 90x (AH) keu-

kenmini’s € 5,-. 200x (AH) 

superdieren kaarten € 5, 20xToy 

Story+Ratatouille poppetjes. 

€ 5,-. Tel. 06-16380350

2 Hartman ligstoelen wit zgan 

incl. kussens € 25,- per stuk. Tel. 

030 -2204443

Oranje rugzak, hoogte 62 cm/ 

breedte 43 cm, 2 vakken voor 

trektochten, weinig gebruikt. 

€ 12,50. Een mini twist step-

per, weinig gebruikt. € 15,-. Tel. 

06-53441095

Oude, zinken teil, 75 cm. € 25,-. 

Een oude, zinken teil, 35 cm. 

€ 10,-. Oude, zinken waske-

tel. €12,50 Oude, zinken gieter 

€ 7,50. Tel. 06 53441095

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-214112

4 witte stapelbare nieuwe tuin-

stoelen met kussens (merk 

HARTMAN) samen € 40,-. 

eiken houten kapstok met hout-

snijwerk en leeuwenkoppen aan 

de zijkant, spiegel in het midden 

(jaren 30), heel mooi. € 25,-. 

Tel. 030-2205540

Balans gymschoenen van 

Human Nature (ANWB) kleur 

zwart, z.g.a.nieuw. Tijdens het 

lopen stimuleer je de bloeds-

omloop in de benen. Maat 39. 

€ 25,-. Tel. 06-16276013

3 kleurrijke meidenshirts, hip-

pie/sixties/bloemen prints, 

maat M met korte en ¾ mouw. 

prijs in 1 koop. € 10,-. Tel. 

06-16276013

IJsmachine met receptenboek-

jes .koelelement gaat in de vrie-

zer en volgende dag ijs maken ! 

€ 20,-. Tel. 06-16276013

Kerstspullen: grote en kleine 

ballen, vogeltjes en piek, ±20 

stuks. € 8,-. 50x lp’s/grammo-

foonplaatjes voor de juxebox. 

€ 45,-. Tel. 06-44420668

Doos kinder fun circus, voor 

kinderen vanaf 3 à 4 jaar. € 8,-. 

Fietsenkaarthouder, past op fiet-

sen met rond stuur. € 7,50. 2x 

groene aluminium bistro stoel-

tjes. € 49,-. Tel. 0346-214084

4x groene tuinstoelen, 2 verstel-

baar, 2 stapelbaar. Totaal € 30,-. 

Tel. 0346-211615

PORTEMONNEES en nog eens 

portemonnees bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-214112

Videobanden o.a. Star Wars, 

Jurrasicpark, The English 

patient, Gladiator etc. € 10, Tel. 

030-2204887

Rieten poppenwagen met rood 

stoffen kapje en houten wielen. 

40 jaar oud en in goede staat. 

€ 17,50. Singer handnaaima-

chine in houten koffer. € 25,-. 

Tel. 030-2204887

Diaprojector + scherm+ tafel-

viewer + diasorteerraam met 

verlichting + 2 boxen met 

diaraampjes. € 40,-. Tel. 030-

2287086

Bordeaux rood AGK regen-

pak, maat XL. € 12,-. 2 blauwe 

stofjassen, maat 54, nieuw in 

verpakking. € 10,-. Tel. 030-

2287086

Wit houten kinderbox. € 10,-. 

Tel,. 0346-212662

Philips beeldscherm voor pc 

met ingebouwde geluidsboxen 

€ 25,-. Magnetron in goed 

staat Fairline € 20,-. Tel. 030-

6567436

Te koop gevraagd

DRIEWIELER vanaf 2 1/2 

jaar, in goede staat, technisch in 

orde en voor redelijke prijs. Tel. 

0346-213945

Fietsen/ brommers

Ebretti 518 SNORSCOOTER 

in retrolook incl. windscherm. 

Geen helmplicht.Teller: 400 

km, slechts 1 maand gebruikt. 

Van € 2600,- voor € 850,-. Tel. 

06-20974000

Personeel aangeboden

Een hekel aan STRIJKEN? 

Voor een vriendelijke prijs doe 

ik het voor u! Tel. 0346-214484

Voor een goed onderhouden 

TUIN belt u Rein: 06-82004441

COMPUTER HULP Bilthoven 

voor al uw PC, tablet, en mobiel 

problemen. Ook les! €19,- p/u. 

Tel. 06-15941814

Personeel gevraagd

Zalencentrum de Schakel 

zoekt een GASTHEER - 

BEHEERDER M/V. Zie pag. 6
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. vrijdag/

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

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

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

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

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

www.vanvliettuinservice.nl. Tel. 06-54751296

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

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

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

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

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

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

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

MPGcoaching.nl 

Geen tijd voor de lady`s night a.s. vrijdag? Toch uw voeten 

heerlijk laten verzorgen door een pedicure met ruim 30 jaar 

ervaring tegen 10% korting de eerste keer in de maanden 

april en mei! Bel voor een afspraak, Tiny de Groot, 'Op 

goede voet', Koningin Julianalaan 90, 3738 VD Maartensdijk 

0346-831299. Heren zijn niet uitgesloten! Tevens gespeciali-

seerd in de diabetische voet. Geniet als u dat wilt na afloop 

nog eens 15 minuten van een heerlijke gratis massage stoel. 

Aangesloten bij PRO VOET. 

Cursussen/ trainingen

Yoga in nieuw Dorpshuis Hollandsche Rading. Door mee 

te doen met yoga voel je je energieker en fitter, je spieren 

worden sterker, de ademhaling verbetert en ben je meer ont-

spannen. Iedere yogales eindigt met lange ontspanning, medi-

tatieve muziek en serene rust. Wanneer? ma 19.30 - 20.30, 

vrij 10.00 – 11.00 en van 16.00 – 17.00 uur. Meld je nu aan 

voor een gratis proefles op 11, 14, 25 of 28 april bij ervaren 

yogadocente Mirjam de Boer via info@soepelengezond.nl 

Meer info: www.soepelengezond.nl

Beelden uit je brein. Workshop vanuit de Nederlandse 

orde voor beroepstrainers. Op vrijdag 11 april 2014, inloop 

13.00, aanvang 13.30 tot 17.00 door Adelka Vendl, schrijfster 

van het boek 'U lijkt mij een vrij hopeloos geval'. Locatie: 

Soestdijksweg Zuid 219, Bilthoven. Max aantall: 18 deel-

nemers Prijs: Nobtra leden gratis, niet leden € 45,-. Wie: 

docenten, trainers, groepswerkers etc. Aanmelden bij mieke.

tummers@2enable.nlAnaloog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Ladies Night bij GroenRijk 
In het eerdere bericht vermeldden wij abusievelijk dat Loes Sturkop aan de 

Marathon van New York mee zou doen. Het betreft echter haar man Nico die 

op 2 november, als een van de KiKa-lopers, mee zal doen aan de New York 

Marathon en hoopt daar met een zo groot mogelijk bedrag - ook namens La-

dies Night aan bij te kunnen dragen. Op 11 april bent u vanaf 19.30 uur van 

harte welkom bij Groenrijk voor de Ladies Night.

HappyNurse Bilthoven 

is per direct op zoek naar 

HELPENDEN zorg en welzijn. 

Zie pag. 16

Diversen

GARAGEVERKOOP 12 april 

van 10.00 tot 14.00 Dorpsweg 

91 Maartensdijk. O.a. antieke 

meubels, decoratie, meisjes- en 

dameskleding en speelgoed

Ervaren COUPEUSE doet al 

uw naai-, verstel en verander-

werk. Tel. 030-2252986

Bij KAPPER HANS woensdag 

jeugd tot 15 jaar knippen voor 

€ 7,50 met gratis kibbeling!

Maak nu vast een afspraak voor 

een paasbest model! Kom naar 

BETTY’S CORNER! Bel voor 

een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

Zaterdag 12 april 

VOORJAARSVERKOOP bij 

Blooming Business, van 10.00- 

13.00 uur. Beukenburgerlaan 62 

(voormalig boswachtershuis in 

bos de Leyen); alleen bereikbaar 

via woonwijk de Leyen. Meer 

info: 06-20199194

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er bergen 

van. Bel 06-54753516

Toegang: één pak hagelslag
Voedselbank De Bilt opent haar deuren op zaterdag 12 april van 11.00 tot 

14.00 uur. Iedereen die eens wil zien wat er allemaal gebeurt bij de voedsel-

bank is van harte welkom. U wordt ontvangen door de vrijwilligers van de 

voedselbank. U kunt het uitgiftepunt en het magazijn bezichtigen, rondgeleid 

worden en allerlei vragen stellen. Ook worden tijdens de open dag producten 

die Voedselbank De Bilt niet uitdeelt, verkocht voor één euro. 

De Voedselbank bevindt zich aan de Molenkamp 48 in De Bilt. Voor toegang 

tot de open dag doet u een symbolische bijdrage van minimaal een pot pinda-

kaas, een pak hagelslag of bijvoorbeeld een blik soep. Duik eens in uw voor-

raadkast en schenk de levensmiddelen die u niet gebruikt. 

WVT-activiteiten
Op zaterdag 12 april organiseert WVT de Creatiefbeurs met 

zo’n 30 standhouders. De openingstijden zijn van 11.00-16.00 

uur. Iedereen is van harte welkom bij V.V.S.O. WVT, Talinglaan 

10, 3721 EA Bilthoven. De entree is gratis.

Van maandag 21 t/m vrijdag 25 juli wordt door V.V.S.O. WVT de kinderva-

kantieweek georganiseerd. Aan deze week kunnen alle kinderen in de basis-

schoolleeftijd (peildatum: 1 mei 4 jaar) deelnemen. Elke dag wordt aan de 

kinderen een gevarieerd program¬ma geboden. De bijdrage is voor leden 50 

euro per kind en voor niet-leden 75 euro per kind (peildatum voor het lidmaat-

schap: 1 januari 2014). 

Aanmelden van kinderen is mogelijk: voor leden van 7 t/m 14 april via de 

website en op de spreekuren van 15, 16 en 17 april in het gebouw. Voor niet-

leden: op spreekuren op 22, 23, 24 en 25 april. Tel. info 030 2284973. Telefo-

nische aanmelding of via e-mail is niet mogelijk.
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advertentie

Elinkwijk combineerde wat beter; 

SVM loerde op de counter. En dat 

moet gezegd een sterk wapen. Je-

roen Geurtsen hard en goed wer-

kend, Marcel Melissen weer bijna 

op zijn oude niveau en de diepte-

passes van aanvoerder Kevin van 

Dronkelaar op Mike de Kok bleken 

een zeer gevaarlijk wapen. Achter-

in gaf de verdediging geen kansen 

weg. Eigenlijk was het wachten op 

de verdiende 0-1 voorsprong. Mike 

de Kok vlak voor de rust schitterend 

vrij gespeeld kwam voor de keeper. 

Maar in plaats van breed leggen op 

Marcel Melissen redde de Elink-

wijk goalie bekwaam. Maar voet-

balkenners langs de lijn weten het 

altijd beter. Door een moment van 

onoplettendheid in de SVM verde-

diging kwam Elinkwijk op een 1-0 

voorsprong.

In de 2e helft een ongewijzigd 

SVM op jacht naar de gelijkmaker.

Topscoorder Mike de Kok leek de 

gelijkmaker te scoren, maar het 

werd op het zeer hobbelige veld 

een te zacht rollertje. Elinkwijk 

speelde beter en scoorde na ruim 

55 minuten de 2-0. SVM probeerde 

het wel, maar miste nu de overtui-

ging. Elinkwijk hielp SVM weer 

in de wedstrijd door een terecht 

gegeven penalty. Marcel Melissen 

scoorde beheerst de 2-1. Even was 

Elinkwijk van slag en het moet (al-

weer) gezegd SVM gooide met 2 

verse spelers (Mark de Brauw voor 

Kelvin van den Bunt en Jesper van 

Rooijen voor Jorn Brefeld) alles op 

alles om de gelijkmaker te scoren. 

Die kwam er niet. Elinkwijk scoor-

de de 3-1.SVM een illusie armer. 

Door het resultaat van de directe 

concurrenten is SVM nog niet 

veilig. De veilige 10e plek wordt 

nu gedeeld met DEV Doorn. De 

komende thuiswedstrijd om 14.30 

uur tegen DHSC moet 3 punten 

opleveren. Daarna wachten nog 

uitwedstrijden tegen Kockengen en 

kampioenskandidaat FC De Bilt  en 

thuis tegen VRC.

SVM 2 weet allang niet meer wat 

winnen is en verloor met 10-3.

Hard werken maakt het verschil niet
SVM speelde uit bij Elinkwijk (Utrecht) zeker de eerste helft een goede wedstrijd in een gelijk 

opgaande wedstrijd tegen het hoger geklasseerde Elinkwijk. Met goed gegroepeerd voetbal en 

hard werken bleek het door schorsingen geplaagde SVM zeker niet de mindere.

Volle winst
voor Salvodames

Vrijdagavond gingen de Salvodames op bezoek bij Atalante in 

Vinkeveen. Dit team staat 8ste op de ranglijst en kan Salvo dat op 

de 6e plek staat nog achterhalen. Maar dan moest deze wedstrijd 

het maximale aantal punten opleveren voor de tegenstander.

Dat wist Salvo ook en die wilden dat niet laten gebeuren.

Salvo begon wat onstabiel aan de wedstrijd. Daardoor kwamen de da-

mes niet lekker in hun spel. Atalante had dan ook in die fase het beste 

van het spel.  Door een goede service van Marit van Ee kwam Salvo 

weer langszij en pakten toch nog soeverein de 1ste set met 18-25. De 2e  

set liet  eenzelfde beeld zien. Atalante ging gelijk op met Salvo en hield 

het nu ook langer vol. Bij 23-23 wist Salvo met twee mooie aanvallen 

het verschil te maken en de set te winnen met 23-25. In de 3e set was 

Salvo superieur.  Bij vlagen speelde Salvo erg sterk en tactisch ook heel 

goed. De tegenstander werd er moedeloos van. De set ging naar Salvo 

met de veelzeggende setstand 13-25.  De laatste set zette Atalante alles 

op alles om toch nog een punt binnen te halen. Maar Salvo bleef ook 

in deze set de sterkere partij. Met name Nienke van den Burg maakte 

zowel scorend als blokkerend het verschil. Zij was een plaag voor de 

tegenstander. Ook verdedigend was zij niet te verrassen. Mede door 

haar sterke spel werd ook de vierde en laatste set gepakt met 20-25 en 

werd de wedstrijd door Salvo met 4-0 gewonnen.

Volgende week spelen de dames alweer hun laatste wedstrijd van de 

competitie. Op 12 april in De Vierstee is om 15.15 uur Irene uit Biltho-

ven de tegenstander.

Het was vanaf de eerste minuut 

duidelijk dat FC De Bilt deze 

wedstrijd zou winnen. Het steeds 

meer volwassen spelende team 

uit De Bilt nam het initiatief en 

liet dit niet meer los. In alle linies 

waren de Biltse mannen de baas.  

Na acht minuten schoot Wesley 

Sluijk uit een vrije schop onberispe-

lijk de 0-1 op het scorebord. Daarna 

volgden enkele aardige aanval-

len en in de 13e minuut verscheen 

Mike Versloot alleen voor de kee-

per. Het leek of hij even twijfelde 

en mede daardoor schoot hij de bal 

op de paal. De eerste helft ging zo 

rustig door en ook VRC kreeg zo 

af en toe een klein kansje, maar 

de Biltse verdediging stond verder 

als een huis. Vlak voor rust leek de 

beslissing te vallen, toen Mike na 

een solo vlak voor het VRC-doel 

onreglementair werd afgestopt. 

Mike kon via de toegekende straf-

schop de trekker overhalen, maar 

hij schoot de bal op de paal.

Na de rust kreeg in de 50e minuut 

FC De Bilt opnieuw een strafschop 

en dit keer schoot Mike hem prima 

in: 0-2. De wedstrijd was beslist, 

zeker omdat een VRC-speler een 

rode kaart kreeg en enkele minuten 

later een tweede Veenendaler ook 

de rode kaart getoond kreeg voor 

het vasthouden van een doorgebro-

ken speler. In de 65ste minuut ver-

zilverde Mike opnieuw een straf-

schop (0-3). FC De Bilt speelde de 

wedstrijd rustig en degelijk uit. De 

trainer bracht nog drie wissels in 

en na een mooie voorzet van Erwin 

Korthals kopte Wesley de 0-4 bin-

nen. Complimenten aan de negen 

spelers van VRC voor de sportieve 

wijze waarop zij de wedstrijd uit-

speelden.

FC De Bilt kon zeer tevreden zijn 

met het resultaat in Veenendaal, 

maar ook met de onverwachte mee-

valler die DHSC leverde door in 

Zeist van Jonathan te winnen. FC 

De Bilt staat nu negen punten los 

met nog vier wedstrijden te spelen. 

Op 12 april volgt de thuiswedstrijd 

tegen Kockengen.

Negen punten los
Na een zeer succesvolle maand maart stond op 5 april de uitwedstrijd tegen VRC in Veenendaal op 

het programma. Voor FC De Bilt was het belangrijk om de voorsprong van zes punten op Jonathan 

te consolideren en voor VRC was het zaak om punten te pakken om zich hierdoor veilig te spelen. 

De Veteranen van hockeyclub 

Voordaan zijn overtuigend als eer-

ste team van Nederland kampioen 

geworden in hun competitie. Na 

de degradatie vorig jaar is het team 

terug gekomen in de Hoofdklasse 

door een 12-1 winst zondag thuis 

tegen Gooische uit Bussum. 

Alle 17 wedstrijden werden tot nu 

toe gewonnen en met een doelsal-

do van 116 voor en 26 tegen is het 

team 5 wedstrijden voor het einde 

niet meer in te halen.

Aanvoerder en nestor van de drie-

voudig Europees Veteranen Kam-

pioen Michiel van IJzendoorn (48): 

‘We hadden wat recht te zetten dit 

seizoen en ik ben blij dat we zo 

overtuigend kampioen zijn gewor-

den. We horen thuis in de hoofd-

klasse. We hebben zin in volgend 

seizoen en ondanks dat niet ieder-

een dat vindt, kan ik ook nog jaren 

mee in de Hoofdklasse. Eerst nog 

de laatste vijf wedstrijden winnen.’

In de hoofdklasse komt het team 

weer bij landskampioen Hurley 

en streekgenoten het Bilthovense 

SCHC en Zeister Schaerweijde in 

de poule. De Veteranenleeftijd in 

hockey is minimaal 35 jaar.

Voordaan Veteranen
terug naar Hoofdklasse

Voordaan Veteranen promoveren naar de Hoofdklasse. (foto Joyce Ypma)

Golfclub sluit 
winterseizoen zomers af

Voordat het zomerseizoen per 1 april oficieel werd ingeluid, heeft golf-
club De Biltse Duinen op zaterdag 28 maart het winterseizoen met een 

drukbezochte wedstrijd afgesloten. Het betrof de laatste wedstrijd van 

de Zaterdag Winter Competitie (ZWC), die van oktober tot eind maart 

wekelijks werd gespeeld.

Deze competitie bleek een groot succes: in totaal 64 leden hebben aan 

één of meer van de 16 wedstrijden deelgenomen. Voor de eindzege 

telde het resultaat  van de beste 10 scores. De laatste wedstrijd werd 

onder zomerse omstandigheden gespeeld. Bij de heren viel hier de be-

slissing in de spannende strijd tussen de koplopers Ron van der Maat 

en Norbert Troost, die in het voordeel van eerstgenoemde uitviel. Bij de 

dames zegevierde Maria de Jong met 343 punten.

Golfdag

In april gaat het zomerseizoen weer met een aantal traditionele wed-

strijden van start, waaronder de Paaswedstrijd op 2de Paasdag en de 

Oranjebekerwedstrijd op Koningsdag. Voordien is er nog de Nationale 

Open Golfdag op 13 april.  (Bert van Klingeren)

Ron van der Maat ontvangt de beker van de wedstrijdleiders André 

Bongaards (l) en Kees Gerritsen (r).

FC

DE BILT

SPorTPArk WelTevreDeN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

volvo verkerk

FC DE BILT

KOCKENGEN

zaterdag

12 april

aanvang: 14.00
uur
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

250 jaar groen vakmanschap
door Floris Bijlsma

De Groenekanse familie Copijn is een grote naam in de wereld van de tuin- en 

landschapsarchitectuur. Vandaag de dag is ‘Copijn’ een modern bedrijf. Maar de eerste 

activiteiten van de familie in deze groensector gaan terug tot 1763. Ter gelegenheid van het 

250-jarig bestaan van het familiebedrijf is een boek verschenen: 

‘Met levend materiaal, Copijn 1763-2013’.

Copijn is door de eeuwen op ver-

schillende manieren actief geweest 

in de groensector. Het is niet één 

statisch bedrijf geweest dat in de-

zelfde vorm van generatie op gene-

ratie overging. In sommige periodes 

speelde Copijn meer een hoofdrol, 

in andere periodes meer een bijrol. 

Het boek is daarom geen historisch 

‘smoelenboek’ waarin elke afzon-

derlijke Copijn beschreven wordt 

met alle persoonlijke verdiensten, 

maar een schets van het zich steeds 

ontwikkelende vakgebied en de rol 

van de familie daarbij. In de eerste 

decennia waarin de familie actief 

werd in de groensector, lag de na-

druk op de uitvoering. Grootgrond-

bezitters ontwierpen vaak zelf hun 

tuinen waar zij gasten ontvingen. 

Het ging daarbij natuurlijk vooral 

om status. Maar tuinen moesten 

ook groente en fruit leveren voor de 

bewoners. De kennis en visie van 

tuinders als Copijn werd van toene-

mend belang. Zij gingen een steeds 

grotere rol spelen bij het ontwerpen 

van particuliere tuinen en parken en 

bij keuzes welke bomen- en plan-

tensoorten in de tuinen en parken 

kwamen. Al met al werkte de fami-

lie Copijn, zoals alle tuinarchitecten 

van die tijd, vooral in opdracht van 

welgestelde families. Betrokken-

heid bij de inrichting van de open-

bare stedelijke ruimte, bijvoorbeeld 

door de inrichting van algemeen 

toegankelijke parken, kwam pas op 

in de loop van de 19e eeuw onder 

invloed van sociale veranderingen 

zoals de emancipatie van arbeiders. 

Tot dan toe waren de aarden stads-

wallen de meest gangbare openbare 

wandel- en recreatiegebieden. Maar 

in die periode kwamen er ook par-

ken die algemeen toegankelijk wa-

ren. Copijn was daarbij betrokken, 

zoals eind 19e eeuw bij het ontwerp 

en de aanleg van het Kronenburger-

park in Nijmegen. 

Modernisering

Verweven met deze sociale ont-

wikkeling is de modernisering en 

mechanisering van de maatschap-

pij onder invloed van de industri-

ele revolutie. Er werden ook steeds 

modernere middelen ingezet bij de 

aanleg en het onderhoud van tuinen 

en parken. Zo ontwikkelde de fami-

lie een door paarden voortgetrok-

ken metalen constructie ‘mallejan’ 

voor het transport van grote bomen. 

In de loop van de 20e eeuw ging 

de ontwikkeling hiervan verder en 

kwam er een speciale heftruck die 

complete bomen uit de grond kon-

den tillen en elders herplaatsen. 

Op de website van Copijn (www.

copijn.nl) is een ilmpje te zien hoe 
een boom zelfs met een helikop-

ter door de lucht getransporteerd 

wordt. Copijn ontwikkelde ook 

steeds geavanceerder onderhoud 

van bomen. Zo konden de gebroe-

ders J’ørn en Allrik Copijn zich in 

de jaren 60 van de vorige eeuw de 

eerste ‘boomchirurgen’ van Ne-

derland noemen met een speciale 

behandeling van een zieltogende 

1000-jaar oude linde in het Utrecht-

se dorp Achterberg. De behande-

ling bestond uit het verkleinen van 

de kroon, verwijderen van rotte de-

len en extra voeding van de boom 

met speciale bomenmest in de 

grond rond de stam. De boom over-

leefde zijn kwetsbare periode en 

het bedrijf is nog altijd bij de zorg 

betrokken. Copijn was en is actief 

in het hele land en ook daarbuiten. 

Zo werkte de familie in 1905 mee 

aan het ontwerp en de aanleg van de 

Dutch Gardens in Londen. Tegen-

woordig is de zogeheten Wonder-

wall van Copijn, een verticale tuin 

tegen de gevel van een gebouw aan 

of tegen een wand in een gebouw, 

een tuinvorm die Copijn in binnen- 

en buitenland ontwerpt en aanlegt 

voor trendy winkels en andere be-

drijven.

Boekhandel

Het boek is niet zomaar een visite-

kaartje van de familie Copijn. Het 

is het resultaat van grondig litera-

tuuronderzoek, een rijk geïllus-

treerd en fraai vormgegeven portret 

van een heel vakgebied en geeft 

inzicht in de interessante ontwik-

keling daarvan in de afgelopen 250 

jaar. Het boek is verkrijgbaar bij De 

Bilthovense Boekhandel aan de Ju-

lianalaan in Bilthoven en bij Bouw-

man Boeken aan de Hessenweg in 

De Bilt. 

Jorn Copijn komt volgende week 16 april een lezing geven bij Bouwman 

Boeken. [foto Henk van de Bunt]

Lentewandeling 
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 bijzondere boomsoorten die nu 

hun frisse groen laten zien, maar ook vanwege de vele voorjaarsbloeiers die Sandwijck rijk is. 

Stinzenplanten maken daar deel vanuit. Stinzen is een verzamelnaam voor een 

bijzondere groep verwilderende voorjaarsbloemen. 

Sandwijck, een natuurterrein van 

het Utrechts Landschap, wordt 

voor een belangrijk deel onderhou-

den door de Werkgroep Sandwijck. 

Niet in de laatste plaats door de 

inspanningen van de werkgroep 

en het natuurbeheer is veel van de 

bijzondere lora behouden gebleven 
en op sommige plaatsten zelfs weer 

spontaan tevoorschijn gekomen. 

Het kleurig palet aan bloemen is het 

zichtbaar resultaat en laat zich juist 

in het voorjaar goed bewonderen. 

Tijdens de wandeling, georga-

niseerd door IVN De Bilt e.o. in 

samenwerking met Werkgroep 

Sandwijck op zondag 13 april 

(aanvang 11.00 uur), begeleiden 

IVN-gidsen u langs de subtiele 

bloemenpracht en maken u op-

merkzaam op de verscheidenheid 

aan soorten die dit relatief kleine 

landgoed herbergt. 

Omdat het gaat om een kwetsbaar 

natuurgebied kunnen er maximaal 

30 mensen deelnemen aan de wan-

deling. Daarvoor kan men zich tot 

uiterlijk vrijdag 11 april 18.00 uur 

aanmelden op info@ivndebilt.nl 

onder vermelding van naam en 

telefoonnummer. Het startpunt 

is parkeerterrein landgoed Sand-

wijck aan de Utrechtseweg De 

Bilt. Deelname is gratis, honden 

zijn niet toegestaan. 

Voor meer info: Jaap Milius, tel. 

030 2288636.

Stinzen op Sandwijck

SGP zamelt geld in 
voor voedselbank

De SGP-fractie van De Bilt heeft de voedselbank in De Bilt 

vorige week een cheque overhandigd. De fractie vindt de 

voedselbank goed passen binnen het motto ‘Zorg voor elkaar’. 

Dat motto is voor de SGP in De Bilt de komende jaren belangrijk 

als het gaat om gemeentelijke taken op het gebied van de 

zorg. De SGP wil werken aan een samenleving waarin het 

vanzelfsprekend is naar elkaar om te zien. 

De SGP sloot de verkiezingscampagne af tijdens een bezinningsavond 

op dinsdag 18 maart. Tijdens deze avond, waarbij ongeveer 130 mensen 

aanwezig was, stond het thema ‘Zorg voor elkaar’ centraal. Er werd een 

collecte gehouden voor het werk van de voedselbank. Deze collecte 

bracht 788,65 euro op. Later is dit bedrag aangevuld tot 1000 euro. Het 

bedrag is vorige week namens de fractie en de lokale afdeling van de 

SGP overhandigd aan voedselbankcoördinator Carin de Moet.

Zorg

Volgens de SGP in De Bilt is een zorgzame samenleving nodig om te 

waarborgen dat mensen die zorg hard nodig hebben, ook de nodige 

steun krijgen. Deze steun geldt ook voor onze mede-inwoners die met 

weinig inanciële middelen rond moeten zien te komen. De voedsel-
bank vervult voor hen een belangrijke en hartverwarmende rol. Dit is 

iets wat de SGP een warm hart toedraagt. Fractievoorzitter Johan Sloot-

weg: ‘Wij zijn onder de indruk van de toewijding en bewogenheid die 

de vrijwilligers van de voedselbank laten zien. Dat verdient steun, nu 

en in de toekomst’. 

Johan Slootweg (SGP) overhandigt de cheque aan Carin de Moet 

(coördinator Voedselbank De Bilt).

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

1e PAASDAG geopend

Woe.
9-04 Kip "piri piri"

of
Gebakken victoriabaarsfilet 

met kappertjes saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
10-04
Vrij.

11-04
Woe.
16-04

Gebakken snoekbaarsfilet 
met peterselie-boter

of
Mexicaanse wrap 
met tomaten salsa

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
17-04
Vrij.

18-04

Nu bloemen weer volop gedijen

is het feest voor hommels en bijen

ze gaan met gezoem

van bloempje naar bloem

in tuinen en op landerijen

Guus Geebel Limerick

advertentie


