
Even uitpuffen

Deze zittende koe in Groenekan krijgt aardig wat belangstelling van 
passanten die niet schromen om er een foto van te maken. Zo ook Wim 
Westland uit Bilthoven. Op het Utrechtse slimme fietssysteem ‘Flo’ 
staan icoontjes op het paneel als instructie voor de fietsers: ‘Zie je de 
haas, ga dan sneller fietsen, een duim betekent: houd deze snelheid vast. 
Een schildpad betekent dat je iets 
langzamer moet gaan fietsen en 
een zittende koe, tenslotte, wil 
zeggen, dat je het niet meer gaat 
halen’. Dat moet deze roodbonte 
ook gedacht hebben. [HvdB]
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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

•  Diverse uitvoeringen en kleuren

•  Full colour, zwart/wit of PMS

•  Met of zonder venster

•  Business of fun

•  Zelfde dag klaar kan

Wij adviseren u graag

in wat het beste bij

uw onderneming past!

Enveloppen nodig?
Leverbaar

vanaf
50 stuks

advertentie

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Twee nieuwe kunstwerken
De Stijl in De Bilt

Tellegen maakte twee nieuwe kunstwerken voor De Bilt in het kader van het 100-jarig bestaan 
van kunststroming De Stijl in 2017. Het eerste werk werd op 9 mei geplaatst in Bilthoven op de 

hoek van de Julianalaan en de Paltzerweg. Het tweede beeld volgt later in deze maand
in De Bilt bij de rotonde vanaf de Biltsche Rading naar ’t Beukenlaantje. 

De kunstwerken maken deel uit 
van een serie van tien beelden 
langs de toekomstige De Stijl- 
fietsroute van Utrecht, via De 
Bilt, Den Dolder en Soest naar 
Amersfoort. De eerste werken 
zijn in 2017 geplaatst bij het be-

gin en eindpunt van de route. Wet-
houder Hans Mieras: ‘De beelden 
markeren naast de fietsverbin-
ding zelf ook de samenwerking 
tussen de gemeenten, evenals de 
gedeelde trots voor de kenmer-
kende kunstenaars uit onze regio. 
Bovenal zijn de beelden natuur-
lijk een verrijking langs de fiets-
route voor forenzen, recreanten 
en onze inwoners’. Op 24 juni zal 
de beeldenroute met een fietstocht 
worden gelanceerd; informatie 
hierover zal volgen op www.de-
stijlutrechtamersfoort.nl

De Stijl
Boris Tellegen (1968) markeert 
met zijn kunstwerken de route 
door een klassiek bouwelement, 
zoals een zuil, totempaal of grens-
paal. De beelden zijn ruim 6,5 
meter hoog en verwijzen naar de 
uitgangspunten van De Stijl en 
het landschap. De tien beelden 
leggen een eigentijdse link naar 
de kunstenaars van De Stijl. 

De regio Utrecht en Amersfoort 
was de broedplaats van De Stijl, 
want de vier belangrijkste kunste-
naars zijn er geboren: Theo van 
Doesburg (Utrecht, 1883), Bart 
van der Leck (Utrecht, 1876), 
Gerrit Rietveld (Utrecht, 1888) 

en Piet Mondriaan (Amersfoort, 
1872). De Bilt heeft een geschie-
denis met De Stijlkunstenaar Ger-
rit Rietveld, omdat zijn meubel-
maker Gerard van de Groenekan 
zijn werkplaats in De Bilt had. De 
kunstenaars van De Stijl zorgden 
voor een radicale omslag in de 
kunst. Traditionele kunstuitingen 
werden vervangen door rechte 
lijnen, geometrische vormen en 
het gebruik van een minimum aan 
kleuren (primaire kleuren, gecom-
bineerd met zwart, wit en grijs). 

Partners
Het idee is gekomen van het Cen-
traal Museum en stichting Amers-
foort in C (de koepelorganisatie 
van de Amersfoortse musea), om 
de steden van Rietveld en Mon-
driaan met elkaar te verbinden. 
De provincie Utrecht heeft dit 
idee verbonden aan een toekom-
stige snelfietsroute die in voorbe-
reiding is in samenwerking met 
de gemeenten Utrecht, De Bilt, 
Zeist, Soest en Amersfoort. Het 
gezamenlijk opdrachtgeverschap 
voor realisatie van de tien beel-
den wordt gevormd door stichting 
Amersfoort in C, het Centraal 
Museum, de gemeenten Utrecht 
en Amersfoort.

[HvdB]

Het kunstwerk werd woensdag 9 mei op de hoek van de Julianalaan en de Paltzerweg geplaatst.
[foto Reyn Schuurman]
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/05 • 10.30u - Openluchtviering bij 
Jagtlust, Soestdijkseweg 173 

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/05 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer
20/05 • 18.30u - Ds. J.W. Verboom 

21/05 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/05 • 10.30u - Openluchtviering bij 

Jagtlust, Soestdijkseweg 173

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/05 • 10.00u - de heer Johan 
Smoorenburg

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
20/05 • 10.30u - Openluchtviering bij 

Jagtlust, Soestdijkseweg 173

Ger. Kerk  
(wijkgemeente d’Amandelboom)

20/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

20/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
20/05 • 19.00u - Ds. M.J. Schuurman
21/05 • 10.00u - Ds. J.P. Ouwehand

Pr. Gem. Immanuelkerk
20/05 • 10.30u - Openluchtviering bij 

Jagtlust, Soestdijkseweg 173

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/05 • 10.30u - Openluchtviering bij 

Jagtlust, Soestdijkseweg 173

R.K. St. Michaelkerk
20/05 • 10.00u - Eucharistieviering

pastor M. Meneses

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
20/05 10.00u - spreker Adri van der Mast. 

Na afloop high tea.

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
20/05 • 10.30u - Mevr. T. Meijer

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/05 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/05 • 10.00u - Kandidaat H. Roelofsen
20/05 • 18.30u - Ds. N. v.d. Want
21/05 • 10.00u - Dhr. J de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
20/05 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/05 • 10.30u - Openluchtviering bij 
Jagtlust, Soestdijkseweg 173

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
20/05 • 18.30u - Ds. M. van Kooten 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/05 • 10.00u + 18.30u
en 21/05 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
20/05 • 10.30u - Openluchtviering bij 

Jagtlust, Soestdijkseweg 173

St. Maartenskerk
20/05 • 10.30u - Openluchtviering bij 

Jagtlust, Soestdijkseweg 173

Ned. Ger. Kerk
20/05 • 10.00u - Ds. A.J. Krol

20/05 • 18.30u - Evangelist Johan Schep
 

 PKN - Herv. Kerk
20/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
20/05 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

21/05 • 09.30u - Ds. E. Gouda

‘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

Gerdien Jansen

Van Haren Uitvaartzorg is dé uitvaart
onderneming voor De Bilt en omstreken.  
Met respect, stijl en liefde.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 
www.vanharenuitvaartzorg.nl

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Geboren
13 mei 2018

Antoinette
Dochter van Sjan en Elzeline

van Ettekoven-vanVliet
Tolakkerweg 154

Hollandsche Rading

Open dag Woongroep 55+

Woongroep Lugtensteyn aan de 
Orionlaan in Bilthoven houdt op 
zaterdagmiddag 19 mei van 13.00 
tot 16.00 uur een Open Dag. De 
bewoners zijn ouderen, allemaal 
55+. Er is een korte wachtlijst 
van gegadigden. De koffie staat 
klaar en de bewoners informeren 
u graag. Enkele woningen kun-
nen worden bezichtigd.

Nieuws over Haïti

Omstreeks 1981 bezocht Utrech-
tenaar Johan Smoorenburg Haïti. 
Hij was ontzet over de armoede 
en ellende, die hij daar aantrof. 
Hij ging er in 1982 aan het werk. 
De Stichting ‘Hart voor Haïti’ 
ging het nieuwe werk ondersteu-
nen in dit armste land van de 
Amerika’ s: 70% werkeloos, veel 
Aids en geen onderwijs.Smoor-
enburg begon een kinderdorp, 
een bejaardenhuis en een school; 
er is veel meer te vertellen en 
spreekt daarover op zondag 20 
mei in de Evangelische Gemeen-
schap in Bilthoven in ‘De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3. Aanvang 
is 10.00 uur. 

Gloedvol samenleven

Op donderdag 24 mei om 20.00 
uur wordt er in Het Lichtruim 
een inspirerende lezing gegeven 
door prof. dr. Sawitri Saharso. 
Bijna de helft van de autoch-
tone Nederlanders gelooft dat de 
verschillende culturen en reli-
gies in Nederland niet vreedzaam 
met elkaar kunnen samenleven. 
Prof. dr. Sawitri Saharso betoogt 
dat er zowel vanuit de politiek 
als vanuit het individu initiatief 
moet worden genomen om op 
een -zoals Saharso het noemt- 
‘gloedvolle’ manier samen te 
kunnen leven. Aansluitend is er 
een Tickets via www.theaterhet-
lichtruim.nl. 

Opruimen is niet lastig

Bij Mens De Bilt, Weltevreden 4, 
houden Marian ter Steege, erva-
ringsdeskundige en Rianne Smit, 
opruimbegeleider op zaterdag 
26 mei van 10.00-11.15 uur een 
bijeenkomst voor iedereen die 
opruimen moeilijk vindt. Je krijgt 
inzicht in hoe je je huis (en leven) 
anders in kunt richten. Wellicht 
ontmoet je een opruimmaatje. 
Zie www.rianneruimtmeeop.nl. 
Voor deze bijeenkomst wordt 
een kleine financiële bijdrage 
gevraagd.

Concerten in Blauwkapel

De Vereniging Vrienden van 
Blauwkapel organiseert in het 
kerkje Blauwkapel een gratis 

toegankelijk concert op zondag 
27 mei met het Vrouwenkoor 
Furore uit Utrecht, o.l.v. Gerard 
Legeland. Aanvang van dit frisse 
en ontluikende voorjaarsconcert 
met volksmuziek uit heel Europa 
afgewisseld met Moderne Klas-
sieken is 15.00 uur. Er is een vrij-

willige deurcollecte na afloop. 
Parkeren alléén in de parkeervak-
ken op de Kapelweg en op het 
parkeerterrein achter de hekken 
aan het eind van de Kapelweg. 
Voor meer info www.onderweg-
kerkblauwkapel.nl of tel. 030-
2287342.

Als ik maar weet, dat alles hier, mij nader brengt tot U
(Johannes de Heer nr. 17)

Heden is, in het volle vertrouwen in haar Heer en Heiland,
van ons heengegaan

Geertje Vliek
echtgenote van Dirk Grootendorst

Wij zijn verdrietig om haar overlijden, maar wij zijn dankbaar voor 
al het goede, het liefdevolle en het mooie dat wij van haar als

echtgenote, moeder en oma mochten ontvangen.

Ermelo, 21 mei 1932 Westbroek, 12 mei 2018

 Bilthoven: Dirk Grootendorst
 Maartensdijk: Jan en Jannie
  Djoeke
  DirkJan en Amanda
 Westbroek: Bertus en Siska
  Rick en Marjolein
  Arjan en Kelly
  Gerben
  Joëlle en Jan
  Joletta en GertJan
  Marieke
  Carolien
 Westbroek: Co en Rianne
  Jaco
  Gertine
 Baarn: Hannie
 Groenekan: Margreet en Lambert
  Stijn
  Maarten

Mijn echtgenote, onze moeder en oma is thuis in de boerderij, 
Kerkdijk 160 te Westbroek opgebaard, alwaar gelegenheid tot
condoleren op donderdag 17 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 18 mei om
11.00 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk,
Kerkdijk 60 te Westbroek.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Correspondentieadres: Kerkdijk 160, 3615 BK  Westbroek
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Biltse oecumenische openluchtviering 
door Walter Eijndhoven

Zondag 20 mei, eerste Pinksterdag, vindt de Biltse oecumenische openluchtviering plaats op het 
terrein voor het gemeentehuis in Bilthoven. Acht kerken uit De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk 
en Hollandsche Rading nodigen iedereen uit de dienst bij te wonen, om samen te zingen en te 

luisteren, bijgestaan door onder andere het Nederlands Brandweerorkest.

Het initiatief voor deze dienst gaat 
uit van de Onze Lieve Vrouwekerk 
in Bilthoven, naar aanleiding van 
het succes van de openluchtviering 
in Maartensdijk, vijf jaar geleden. 
‘Wij willen een echt oecumenische 
viering, een feestelijke en vurige 
dienst dus, met diverse kerken uit 
de verschillende kernen’, legt orga-
nisator Nicole Buijtendijk uit. ‘De 
voorgangers van de Centrumkerk 
en de Woudkapel uit Bilthoven, de 
Opstandingskerk en de Immanu-
elkerk uit De Bilt, de Sint Maar-
tenskerk en de Ontmoetingskerk 
uit Maartensdijk en de Adventka-
pel uit Hollandsche Rading waren 
direct enthousiast en wilden graag 
meewerken. Wij hopen op vele be-
zoekers van alle gezindten. Ook op 
kinderen wordt gerekend’.

Begrijpelijk
‘De dienst is begrijpelijk voor ie-
dereen, ook voor degene die niets 
heeft met de bijbel’, vult Harold 
Oechies, dominee van de Centrum-
kerk aan. ‘Tussen de voordrachten 
door wordt veel gezongen, onder 
leiding van een groot projectkoor 
en het Nederlands Brandweerorkest, 
onder andere de nummers ‘Morning 
has broken’, van Cat Stevens en 
‘Mag ik dan bij jou’, van Claudia de 
Breij’. Tijdens de dienst wordt een 
collecte gehouden voor Vluchtelin-
genwerk. ‘Wij hopen dat men met 
de opbrengst laptops en diverse an-
dere leermiddelen kan aanschaffen’, 

vertelt Lauk Spelberg, voorganger 
bij de Woudkapel in Bilthoven. ‘Na-
tuurlijk hopen wij ook dat vluchte-
lingen naar onze dienst komen. Een 
aantal vluchtelingen uit Syrië is im-
mers Christen’. 

Fiets
Er wordt gezorgd voor voldoende 
stoelen en een speciale toiletvoorzie-
ning. Na de viering kunnen bezoe-
kers elkaar ontmoeten bij een kop 
koffie, thee of sap en een krentenbol. 
In verband met de beperkte parkeer-
gelegenheid wordt aangeraden met 
de fiets te komen. Als u met de auto 
komt, kunt u deze parkeren achter 
het gemeentehuis (via het linkerpad 

aan de Soestdijkseweg) of naast het 
gemeentehuis (via de Jachtlaan). 
Indien gewenst, zorgen de deelne-
mende kerken voor vervoer.

De openluchtviering vindt plaats op 
zondag 20 mei, om 10.30 uur, vóór 
het gemeentehuis, aan de Soest-
dijkseweg-Zuid 173 in Bilthoven. 
Bij slecht weer wordt uitgeweken 
naar de Opstandingskerk, 1e Bran-
denburgerweg 34 in Bilthoven. 
Deze beslissing valt op 19 mei, aan 
het eind van de middag. Voor meer 
informatie kunt u dan bellen naar: 
06-23 78 57 07. De eigen locaties 
van de deelnemende kerken zijn op 
eerste Pinksterdag gesloten!

De kerken hopen op een grote opkomst, met van links naar rechts 
Lauk Spelberg (Woudkapel), Harold Oechies (Centrumkerk) en Nicole 
Buijtendijk (OLV)

Verdrietig en in de overtuiging dat het zo goed is, 
laten wij u weten dat thuis in alle rust is overleden

mijn geliefde man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en mijn opa

Johannes Leonardus Hendr iksen
~ Jan  ~

Maartensdijk Hollandsche Rading
7 november 1957 12 mei 2018

Wij zullen alles aan hem missen

 Marijke 

  Miranda en Donny
  Emre

  Jan

Er is gelegenheid om te condoleren op vrijdag 18 mei
van 19.00-19.30 uur in Yarden Uitvaartcentrum Utrecht,

Floridadreef 9.

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie: Tolakkerweg 120B
3739 JS  Hollandsche Rading

Bedroefd delen wij u mede dat de Heere 
uit ons midden heeft weggenomen

* Kortenhoef, 2 juli 1929  † Wekerom, 9 mei 2018

Jaantje van Reenen-Mulder 
en verdere familie

Correspondentieadres:
Edeseweg 51 B 107, 6733 AC Wekerom

De begrafenis heeft plaatsgevonden in Maartensdijk.

Kunstkring BeeKk exposeert 
Eenmaal per jaar houdt Kunstkring BeeKk een expositie in de Traverse van gemeentehuis 

Jagtlust, Soestdijkseweg-Zuid 173 in Bilthoven. Ook in 2018 is dat zo;
ditmaal van vrijdag 18 mei tot en met dinsdag 3 juli.

Op vrijdag 18 mei om 17.30 uur 
wordt deze mooie en bijzondere 
expositie feestelijk geopend in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis 
door BeeKk-voorzitter en beeldend 
kunstenaar Joke van der Molen-de 
Beer. Gastheer tijdens deze ope-
ning is de Kees van Gogh, beeldend 
kunstenaar en lid van Kunstkring 
BeeKk.

Deelnemers
De exposanten zijn benaderd door 
Werkgroep Traverse SKC. 

Dit jaar bevat de expositie werken 
van de BeeKk-leden Jur Fortuin 
(assemblages), Sascha Hacska 
(glas), Bob van der Putten (houten 
beelden), Barbara Post (keramiek 
en collages), Natascha van Zwie-
ten (tekeningen), Merlijn van der 
Wardt (fotografie), Nalima Marij-
ke van de Beek (aquarellen), Con-
nie van Zwetselaar (schilderijen) 
en Ineka Croon (schilderijen). 
Voor verdere informatie over deze 
kunstenaars zie:
www.kunstkringbeekk.nl

Muziek
Voor de muzikale omlijsting van 
de opening zorgt zangeres Anouk 
van der Laan. De expositie is te be-
zichtigen vanaf vrijdag 18 mei tot 
woensdag 4 juli. 

Het is een expositie met een grote 
diversiteit aan technieken en stij-
len; een expositie waar Kunstkring 
BeeKk, trots op kan zijn. De expo-
sitie is op werkdagen tijdens kan-
tooruren gratis te bezichtigen.

[HvdB] 

V.l.n.r. Connie van Zwetselaar, Nalima Marijke van de Beek en Natsacha van Zwieten in de buitentuin van de 
Traverse, waar nog een andere expositie ‘loopt’. [foto Henk van de Bunt]

De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen;
de Naam des HEEREN zij geloofd!

Heden is ingegaan in de vreugde des HEEREN, mijn dierbare man, 
onze beminde en zorgzame broer, zwager, oom en oud-oom

Cornelis Gijsbertus van Woudenberg
echtgenoot van F.J.F.W. van Woudenberg-van Loenen

op de leeftijd van 78 jaar.

Vanaf zijn jeugd is Psalm 84 zijn Leidsman geweest.

 Uit aller naam:
 F.J.F.W. van Woudenberg-van Loenen

14 mei 2018
Dorpsweg 78
3738 CG  Maartensdijk

Mijn man is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid tot condoleren op 
D.V. donderdag 17 mei van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 uur 
tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal thuis, Dorpsweg 78 te Maartensdijk plaatsvinden 
op D.V. zaterdag 19 mei om 11.00 uur.

De teraardebestelling zal aansluitend plaatsvinden omstreeks  
12.15 uur op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem
te Maartensdijk.

Geen bloemen



4

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Speciaal voor Pinksteren
Onze bekende Fruitwaartjes 
Boordevol VERS-fruit!

Nieuw
Nougat gevuld met
amandel- sinaasappel-
pistache- roodfruit
Kom proeven!

•  Alle soorten Lasagnes € 1,25
100 gram

•  Grote Hollandse
Komkommers € 0,69

per stuk

•  De allerbeste
Perssinaasappels € 1,99

2 kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

• Pinksterbrood met
amandelspijs en Amarenen 
kersen. Rijk gevuld!

• Nieuw
Siciliaans Donker volkoren 
Camembert broodje met 
walnoten en vijgen

VOLOP 
SPECIALITEITEN

UIT BRUSSEL

HOLLANDSE ASPERGES 
VAN ONZE EIGEN TELER,

DE BESTE KWALITEIT, 
GRATIS GESCHILD!

ZEER SCHERPE 
DAGPRIJZEN!

Hollandse
Aardbeien
Dagelijks vers,
scherpe dagprijzen

Alleen donderdag
Vers gesneden
Meloenmix

De lekkerste!

bak 500 gram € 2,99

Vers van de traiteur

Speciaal voor de Pinksteren:

• Volop leuke en verrassende

voorgerechten

• Volop asperge-gerechten

• Groot assortiment dagverse

soepen, salades en desserts

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 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 mei
t/m woensdag 23 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet Americain

Gegrilde fricandeau
Boeren achterham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

Noten & pinda's

1
KILO 8.98

250
GRAM 4.98DJAKARTA MIX

Kipdijsaté

Australische sucade

Hamburgers

500
GRAM 8.50

5
VOOR 5.-

500
GRAM 9.98

100
GRAM 2.25Gemarineerde 

biefstuk

500
GRAM 9.98

Varkenshaas 
medaillon spiezen
naturel of gemarineerd

De lekkerste!

250
GRAM 4.98HUISMIX

Kip cordonbleu, gehakt cordonbleu 
of runder cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN

DE ALLEREERSTE 
GRASKAAS!

1
KILO 9.99 

de lekkerste zachte, romige kaas van 
het momentSAMEN

VOOR 7.50

GRILLWORST & 
LEVERWORST

Lekker voordelig!
KIPDIJFILET
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advertentie

NS moet beter communiceren
door Kees Diepeveen

In De Vierklank van 18 april stond een bericht over de voltooiing van de uitbreiding van het 
P&R terrein bij het station Hollandsche Rading. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid en 

daarmee de verkeers- en parkeeroverlast in de omgeving van het treinstation teruggedrongen. 
Iedereen blij? Nee de bewoners van de Tolakkerweg, van wie de achtertuin uitkijkt op de 

parkeerplaats zijn niet zo blij. 

Ruud Kreutzer en Dick Metsch zijn 
de woordvoerders van de bewo-

ners van wie de achtertuin uitkijkt 
op de parkeerplaats. Ruud Kreut-

zer: ‘Voor het project zagen we de 
parkeerplaatsen, het perron en de 

A27 niet vanwege een bosstrook 
die grensde aan het parkeerterrein. 
Wat schetst onze verbazing toen in 
het kader van de uitbreiding van het 
parkeerterrein opeens de bosstrook 
werd gekapt en onze privacy ver-
dwenen was. Wij wisten niet dat dit 
zou gaan gebeuren en waren volko-
men verrast’.  

Privacy
Ruud vervolgt: ‘Op 1 februari heb-
ben bewoners van de Tolakkerweg, 
gemeente De Bilt en een vertegen-
woordiger van de uitvoerder van 
NS een bijeenkomst belegd over de 
parkeerplaats. De meeste bewoners 
waren erg kritisch over de commu-
nicatie voor en tijdens de uitbrei-
ding van het parkeerterrein. Die is 
volgens de bewoners ernstig tekort 
geschoten met de kap van de boss-
strook als extreme. De uitvoerder 
van NS kon alleen maar inbrengen 
dat er opdracht voor de kap was ge-
geven’. 

Om de privacy te herstellen zou er 
weer een bosstrook teruggeplaatst 
moeten worden. Het bleek dat de 
NS hier 4.000 euro voor had gere-
serveerd’. 

Geduld
‘Op de bijeenkomst waren Meh-
met Seyman (projectleider civiele 
werken van gemeente De Bilt) en 
Lianne Oosterlee, gebiedsmake-
laar Hollandsche Rading van de 
gemeente aanwezig’ geeft Dick 

Metsch aan‘. De heer Seyman heef 
toegezged er alles aan te gaan doen 
om dat bedrag van NS over te ne-
men. Dat is hem gelukt en hij heeft 
het bedrag doorgegeven aan de 
buurtbewoners, die zo zelf voor het 
enigszins herstellen van de strook 
konden zorgen. Kwekerij van Vul-
pen uit Groenekan heeft hierin heel 
goed en coulant meegeholpen’. 

Het was onmogelijk om de bos-
strook te herstellen van het beschik-
baar gestelde bedrag maar er is toch 
weer een deel van de begroeiing 
teruggeplaatst. Ruud Kreutzer: ‘We 
zullen nog wel een paar jaar geduld 
moeten hebben alvorens de strook 
weer een beetje is dichtgegroeid en 
we weer een deel van onze privacy 
terug hebben’. 

Hulde
Ruud Kreutzer en Dick Metsch zijn 
heel tevreden over de inspanningen 
die door de gemeente De Bilt ge-
daan zijn om de bewoners van de 
Tolakkerweg tegemoet te komen: 
‘Wij danken daar de gemeente har-
telijk voor’ aldus beide heren om 
daar tevens een pluim aan toe te 
voegen voor kwekerij van Vulpen. 
‘De heer Van Vulpen is ons heel erg 
tegemoet gekomen. De bewoners 
zijn hem daar erg dankbaar voor. 
‘Maar’, zo besluiten de heren het 
gesprek ‘Een dikke onvoldoende 
gaat naar de NS die verzuimd heeft 
goed met de bewoners te commu-
niceren’. 

Dick Metsch (l) en Ruud Kreutzer (r) nemen het de NS kwalijk dat zonder onderlinge communicatie de bosstrook 
is gekapt. Waar voor de kap de parkeerplaats niet zichtbaar was is nu alle privacy verdwenen.

Aanzienlijk minder restafval
in het eerste kwartaal

De extra inspanningen om de hoeveelheid restafval in De Bilt terug te brengen, leveren 
aansprekende resultaten op. Het ingezamelde gewicht daalde van ruim 2,1 miljoen kilo in de 

eerste drie maanden van 2017 naar bijna 1,5 miljoen kilo in dezelfde periode dit jaar, een daling 
van ruim 30%. De verwachting is, dat deze daling zich dit jaar zal doorzetten wanneer alle 

ondergrondse verzamelcontainers zijn geplaatst.

Wethouder Anne Brommersma van 
Milieu is verheugd over het effect 
van de nieuwe manier van afval in-
zamelen: ‘Ik wil vooral onze inwo-
ners bedanken, die hun best doen 
om thuis hun afval zo goed moge-
lijk te scheiden. De grondstoffen, 
die we buiten het restafval houden, 
zoals plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankenkartons 
(PMD), maar ook groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT), laten we recyclen. 

We leveren daarmee met zijn allen 
een substantiële bijdrage aan het 
milieu. Ik heb er alle vertrouwen in, 
dat we onze doelstelling om de hoe-
veelheid restafval per persoon per 
jaar in het jaar 2020 zullen hebben 
gehalveerd van 200 naar 100 kilo’. 

Tweeënhalf keer zoveel PMD
De toename van de ingezamelde 
hoeveelheid PMD komt tot nu toe 
vooral voor rekening van de huis-

houdens met een laagbouwwoning. 
Zij kregen er een aparte PMD-kliko 
bij. Ten opzichte van dezelfde pe-
riode vorig jaar scheidden zij in de 
eerste drie maanden bijna twee-
enhalf keer zoveel PMD in: van 
131.540 naar 315.340 kilo. 

Grondstofcoaches
In opdracht van de gemeente con-
troleerden zogenaamde grondstof-
coaches eind april steekproefsge-

wijs PMD-kliko’s in Bilthoven en 
spraken daarover met inwoners. 
Deze inspecteurs, die kunnen bo-
gen op hun ervaring in veel andere 
gemeenten, vonden de kwaliteit 
van de PMD erg goed. Uit het hoge 
percentage PMD-kliko’s langs 
de straat concludeerden zij, dat er 
een grote bereidheid is om afval te 
scheiden. 
Wel viel het op, dat er regelmatig 
hard plastic zoals emmertjes tussen 
het PMD-afval zat. De grondstof-
coaches noemen dat een onbewuste 
fout, want ‘het is toch van plastic?’. 
De nieuwe PMD-folder zal dat hel-
pen voorkomen. Deze bevat een 
opsomming van plastic verpakkin-
gen.

Ondergrondse containers
Vanaf 21 mei vervangt de gemeente 
alle bovengrondse verzamelcon-
tainers voor grotere ondergrondse 
containers voor restafval en PMD. 
Bij de ondergrondse containers 
komt een groene kliko te staan voor 
etensresten en groente- en fruitaf-
val uit de keuken. Om het scheiden 
daarvan te vergemakkelijken, is op 
de Milieustraat in De Bilt een gratis 
GFT-bakje af te halen. De verwach-
ting is, dat de laatste ondergrondse 

verzamelcontainer in juli van dit 
jaar zal zijn geplaatst. Alle onder-
grondse verzamelcontainers voor 
restafval in de gemeente worden 
geschikt gemaakt voor toegang met 
behulp van een nieuwe milieupas. 
De gemeente verstrekt deze pas de 
komende maanden eenmalig gratis 
aan alle huishoudens, inclusief een 
informatiefolder. Alles over PMD, 
GFT, ondergrondse verzamelcon-
tainers, de nieuwe milieupas en 
meer vindt u op debilt.nl/afval.

Minder restafval door afvalscheiding.

Film ‘Dorst’
in het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Lichtruim (Planetenplein 2 te Bilthoven) ver-
toont op 16 mei om 20.00 uur de Nederlandse speelfilm Dorst. In het 
filmdrama besluit Coco bij haar moeder in te trekken als ze hoort dat die 
ongeneeslijk ziek is. Moeder en dochter zijn al langere tijd van elkaar 
vervreemd en deze spontane geste van behulpzaamheid is duidelijk het 
laatste waar moeder Elisabeth op zit te wachten. Maar als een ouder 
gaat sterven, groeit bij veel kinderen de behoefte om antwoord te krij-
gen op nooit beantwoorde vragen over de kindertijd. Kaartverkoop v.a. 
een uur voor aanvang aan de kassa of online via de website van het 
Lichtruim. 



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92

6

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)

Openingstijden: 16.00 tot 22.00 uur
info@grieksetavernayamas.nl

Beide Pinksterdagen GEOPEND
(kortingsbonnen en acties niet geldig)

JUNI, JULI EN AUGUSTUS
7 dagen in de week geopend

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Readshop • Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het 
900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een 
bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van inwoners 

uit de zes kernen.

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

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

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

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
M.A. de Ruyterstraat 54 MAARSSEN 0346-281444 /
06-36142989 info@kvdwmakelaardij.nl
Een makelaar met een persoonlijk tintje, laagdrempelig 
en waar alles bespreekbaar is [lees meer]

Lekker voor onderweg..

APPELKOEKEN OF
APPELRONDO’S

Natuurlijk hebben wij weer onze heerlijke

PINKSTERSLOFFEN

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

JouwWerk
is per direct op zoek naar jou!

• Vakantiemedewerkers in de zorg
(Bilthoven)

• Helpenden en Verzorgenden (Bilthoven)
• Timmermannen (Bouw, Maartensdĳ k)
• Schoonmaakmedewerkers

(De Bilt/Bilthoven)

12 juni open inloop/inschrĳ f-
ochtend van 9.00 - 12.00 uur!

JouwWerk

Kĳ k voor alle vacatures op: www.jouwwerk.nu
Meer informatie? Bel of mail gerust!

06-15378676  •  jouwwerk@gmail.com
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De nieuwe Sint Maerten is uit
Het nieuwe nummer van Sint Maerten (nr. 54), het periodiek van de Historische Vereniging 

Maartensdijk (HVM), is verschenen. Na het afsluiten van het jubileumjaar van de vereniging, 
wordt in dit meinummer weer wat verder teruggegrepen in de lokale geschiedenis van 

Maartensdijk en omstreken.

Aan de orde komen onder meer: 
-Tot in 1953 Tuindorp een onder-
deel werd van de stad Utrecht, be-
hoorde die wijk tot de gemeente 
Maartensdijk. De bijdrage ‘Maar-
tensdijks Tuindorp in de Tweede 
Wereldoorlog’ schetst de beteke-
nis van de Tweede Wereldoorlog 
voor Tuindorp en zijn bewoners. 
-De Maartensdijkse schutjes en de 
dagelijkse praktijk van een schut-
wachter, beide vroeger onmisbaar 
voor het regelen van de water-
standen én het transport in Maar-
tensdijkse contreien, passeren de 
revue en verder worden een drietal 
Maartensdijkse minipolders in deze 
streek aan de vergetelheid ontrukt.
 -Met de bijdrage ‘De Utrechtse 
Venen’ gaat de redactie een expe-
riment aan. De wordingsgeschie-
denis van de streek is daarin be-
schreven als voorleesverhaal zodat 
historie ook voor jonge kinderen 
toegankelijk wordt.

De verkooppunten voor de losse 
verkoop van St. Maerten zijn: Bou-
man Boekhandel, Hessenweg 168, 
De Bilt, Van der Neut b.v., Groe-
nekanseweg 5, Groenekan, Kapper 
Hans Stevens, Maertensplein 26, 
Maartensdijk en de Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilt-
hoven.  (Frank Klok)

De omslagfoto van de nieuwe Sint Maerten geeft een impressie van één 
van de Maartensdijkse schutjes, die door de loop van de geschiedenis 
inmiddels is gelegen op het grondgebied van de stad Utrecht.

Boek over mislukte 
marktwerking

Waarom kijkt de dokter meer naar de computer dan naar jou? 
Waarom is de kinderopvang zo duur? Waarom is je post weer niet 

aangekomen? En waarom ligt bij de eerste sneeuwbui het hele 
spoor plat? Het antwoord: mislukte marktwerking. 

Dat ontdekte Sander Heijne (1982) na zeven jaar journalistiek onder-
zoek voor de Volkskrant en De Correspondent. Hij schreef talloze ver-
halen over het spoor, de post, de zorg en andere publieke diensten, en 
over de problemen die ontstonden toen die aan de markt werden over-
gelaten. Sander sprak honderden mensen op de werkvloer: van dokters 
en verpleegkundigen tot verzekeraars, van conducteurs en machinisten 
tot spoorbazen, en van postbodes en vakbondsleiders tot beleidsmakers. 
Het resultaat is een boek dat iedere Nederlander aangaat. Sander Heijne 
komt op 16 mei om 20.00 uur bij Bouwman Boeken, Hessenweg 168 
vertellen over zijn onderzoek, bevindingen en boek. Aanmelden kan via 
info@bouwmanboeken.nl of tel. 030 2200112.

Het Weeshuis van de Kunst
Op 18 mei om 20.30 uur speelt multitalent Jan Schellink 

in het Weeshuis van de kunst, Prof. Asserweg 2 in De Bilt. 
Jan Schellink is eigenlijk een muzikale vrijheidsstrijder. 

Houdt uvan muziek, oorspronkelijkheid, humor en een tikje 
absurdisme dan is dit voldoende voorpret voor een bezoek aan 

het Weeshuis van de Kunst.

Op 19 mei om 20.30 uur speelt Zydeco La Louisiane in het Weeshuis van 
de kunst. Zydeco is een muziekvorm die ontstond in het begin van de twin-
tigste eeuw bij de creoolse bevolking van Zuidwest-Louisiana De muziek 
is meestal uptempo en heerlijk om op te dansen. De naam van de band 
verwijst enerzijds naar de stijl van de muziek, en anderzijds naar de unieke 
cultuur van de staat Louisiana met zijn Franstalige wortels. Voor info en 
aanmelding (beperkt aantal plaatsen): www.hetweeshuisvandekunst.nl. 

Nieuwe naam  
Volle Evangelie Gemeente De Bilt 

door Henk van de Bunt

De Volle Evangelie Gemeente op de Nieuwstraat 47 in De Bilt heeft een nieuwe naam.  
Adri en Marjolijn van der Mast (leiders sinds november 2008) hierover: ‘Onze kerk bestaat al 
meer dan 50 jaar en daar zijn we heel dankbaar voor. Dat was voor ons ook een reden om aan 

onze kerk een naam te geven die meer herkenbaar is: Nieuwstraatgemeente VEG De Bilt’.

Adri van der Mast: ‘De Nieuwstraat 
is in de bloemenwijk. Vroeger was 
ons kerkgebouw de brandweerka-
zerne van De Bilt. Maar voordat 
hier de brandweerkazerne stond, 
heeft er ook al een kerk gestaan. 
Nu is dit weer een plek waar elke 
zondagochtend om 10.00 uur een 
kerkdienst gehouden wordt. Iedere 
woensdagavond wordt er door een 
groep gemeenteleden van 19.00 tot 

20.00 uur een gebedsdienst gehou-
den. Men kan een gebedsverzoek in 
de brievenbus doen en dat zal in dat 
uur in de bijeenkomst worden be-
trokken’.

Koffie
Marjolijn van der Mast vervolgt: 
‘Ook maatschappelijk willen we 
graag blijven helpen. Dit heb-
ben we in het verleden al gedaan, 

door kleding te verstrekken aan de 
mensen van de voedselbank. Er is 
een nieuwe activiteit op de laatste 
woensdag van de maanden mei en 
juni: een koffieochtend. Wij wil-
len hierbij iedereen uitnodigen om 
bij ons een kopje koffie of thee te 
komen drinken en op deze manier 
een gezellige ochtend met elkaar 
te hebben. Graag nodigen wij an-
deren daarvoor uit, allereerst op 
de woensdagen 30 mei en op 27 
juni van 10.00 tot 12.00 uur bij de 
Nieuwstraatgemeente op de Nieuw-
straat 47 in De Bilt’.

Ontstaan
In publicaties van de Historische 
Kring in De Bilt is te lezen over de 
geschiedenis van kerk en het kerk-
gebouw. De gemeente is in 1965 als 
huiskring begonnen. Omdat deze 
huiskring groeide, werd er vanaf 
september 1969 een zaal gehuurd in 
‘De Meteoor’ aan de Planetenbaan. 
Dit was een in 1961 tot noodkerk 
verbouwde schuur, oorspronkelijk 
bestemd voor de St. Laurensparo-
chie. Ook de Hervormde Wijkge-
meente heeft tot 1964 de schuur 
als noodkerk gebruikt. Vanaf 1974 
maakte de Volle Evangelie Ge-
meente ook nog gebruik van een 
voormalig Ned. Hervormd wijkge-

bouw aan de Vinkenlaan in Biltho-
ven.

Al eerder een kerkgebouw
De inmiddels zelf ook overbo-
dig geworden Immanuelkerk aan 
de Soestdijkseweg Zuid 49 werd 
in 1923 in gebruik genomen, om-
dat het eerste kerkgebouw aan de 
Nieuwstraat van de Gereformeerde 
Kerk te klein was geworden. Al 
had de Afscheiding in 1834 plaats-
gevonden, in De Bilt zou het tot 
1887 duren voordat er een gerefor-
meerde gemeente werd opgericht. 
Er werd toen door de gereformeer-
den gekerkt in het Steegje van Van 
Santen. Gijsbertus van Santen had 
drie arbeiderswoninkjes, die tot 
kerkruimte waren omgebouwd, 
beschikbaar gesteld. Van een toren 
was geen sprake en een luiklok zal 
er dus evenmin geweest zijn. 
In 1901 werd dit kerkgebouw in de 
Nieuwstraat betrokken. Deze ruim-
te was door de groei van het aantal 
leden na een aantal jaren echter te 
klein geworden en dat leidde tot de 
bouw van Immanuelkerk. Het kerk-
gebouw aan de Nieuwstraat raakte 
buiten gebruik. 

Brandweerkazerne
Het gebouw, dat de Volle Evange-
lie Gemeente De Bilt in 1994 in 
gebruik nam, staat nu op deze plek. 
Het oude (Gereformeerde) kerkge-
bouw was voor ƒ 10.000,- aan de 
burgerlijke gemeente verkocht en 
werd verbouwd tot brandweerka-
zerne. 
In 1972 werd de tot kazerne ver-
bouwde kerk gesloopt om plaats 
te maken voor een nieuwe grotere 
brandweerkazerne. Na het gereed-
komen van de kazerne aan de Ley-
enseweg werd die in de Nieuwstraat 
nog maar gedeeltelijk als zodanig 
gebruikt. De boven-ruimte werd 
verhuurd aan de Biltse Harmonie, 
totdat de Volle Evangeliegemeente 
de mogelijkheid kreeg het gebouw 
te kopen. 

Na interne verbouwing werd de 
kerkruimte in 1994 in gebruik ge-
nomen. Opmerkelijk is de grote 
doopvont die de kerk bezit. Moest 
men voordien voor wat betreft 
het dopen gebruik maken van het 
zwembad, nu is dat in eigen kerk 
mogelijk. Een kerktoren met luid-
klok is het nooit geworden.

Het tot Brandweerkazerne verbouwde voormalige kerkgebouw, In de 
voorgevel (aan de Nieuwstraat) zijn nog de oorspronkelijke kerkramen 
aanwezig en de aanpalende woningen zijn anno 2018 er ook nog. Aan de 
zuidzijde is de Molenkamp gerealiseerd. (Foto via Frans Hoogeweg uit 
beeldbank van Historische Kring d’Oude School).

De Nieuwstraatgemeente VEG De Bilt op de hoek van de Molenkamp en 
de Nieuwstraat in De Bilt.
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Voordeel

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

299 500

799 795

Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 mei 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

2e PINKSTERDAG GESLOTEN

Slagroom-
schnitte

Los Gansos 
wijnen

2 � essen

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

Zalm� let

2 stuks

Asperges

500 gram
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advertentie

Experiment 
klant-ervaringsonderzoek Wmo

door Henk van de Bunt

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) zijn gemeenten verplicht 
om jaarlijks onderzoek te doen naar cliëntervaringen. Over het in 2017 uitgevoerde onderzoek 

informeerde het College de gemeenteraad via het Mededelingenblad in oktober jl. Het 
onderzoek is gericht op uitsluitend de gebruikers van een maatwerkvoorziening op basis van de 

Wmo, zoals een rolstoel of de hulp bij het huishouden. 

In de afgelopen jaren bleek de on-
derzoekrespons weliswaar represen-
tatief, maar lager dan het landelijk 
gemiddelde. Omdat bovendien de 
uitkomsten van het onderzoek naar 
het oordeel van het College onvol-
doende gegevens opleveren, heeft 
het in overleg met de andere ge-
meenten in de samenwerkingsregio 
Zuid Oost Utrecht besloten om in 
2018 geen onderzoek uit te voeren. 

Experiment
Intussen experimenteert de ge-
meente Utrecht met een nieuw 
ervaringsonderzoek ‘De cliënter-
varing-wijzer’; een onderzoek dat 
dieper gaat dan het huidig onder-
zoek en een bredere doelgroep kan 

betrekken dan enkel de gebruikers 
van een maatwerkvoorziening. De 
uitkomsten van de cliëntervaring-
wijzer zijn daarom volgens het Col-
lege beter bruikbaar. Zodra deze 
medio 2019 beschikbaar zijn voor 
de gemeenten in de regio Zuid Oost 
Utrecht, zal het College de cliën-
tervaring-wijzer inzetten voor het 
cliëntervaring-onderzoek.

Verrast
Het dagelijks bestuur van de Ad-
viesraad Sociaal Domein De Bilt 
(Marijke Drieenhuizen, Hans Voogt 
en Ad van Zijl) reageert bij monde 
van Ad van Zijl: ‘Wij zijn verrast 
door het besluit van de gemeente 
om geen onderzoek naar cliëntbele-

ving te doen in 2018. Formeel is die 
verplichting tot jaarlijks onderzoek 
er wel. De aanleiding om dit onder-
zoek niet uit te voeren is het starten 
van een experiment, waarbij een 
bredere doelgroep naar de ervarin-
gen wordt gevraagd. De gemeente 
Utrecht heeft hiervoor een experi-
ment opgezet. Wanneer een beter 
onderzoek leidt tot betere gegevens 
en ervaringen vanuit de doelgroep, 
dan begrijpt de Adviesraad dat. 
Maar wij hebben op dit moment 
geen inzicht in die onderzoeksop-
zet. De Adviesraad zal de wijze 
van communicatie hierover bij de 
gemeente aankaarten en vragen in-
zicht te verschaffen in het Utrechtse 
Experiment’.

Alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt: Voor Daniëlle Janssen, v.l.n.r. voor Carla Roossen, 
Marijke Drieenhuizen, Tonny Bitter, Hanneke Toemen, Fenny de Graaf (ondersteuner), achter Joep van der 
Linden, Hans Voogt, Kees Floor, Yvonne Wesselink, Ad van Zijl, Ritie van Rooijen, Hafid Sedoukki en Bart van 
den Dolder.

Met de ambulance 
naar België

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 11 mei werd mevrouw De Vor opgehaald door een speciale 
ambulance van de Stichting Veluwse Wens, om een dag bij haar 

dochter in België te kunnen zijn. 

De dochter van mevrouw De Vor woont al enige tijd in België. Helaas 
iets te ver weg om gewoon met de auto langs te gaan, aangezien De Vor, 
bewoonster van woon- en zorgcentrum Weltevreden, al langere tijd ernstig 
verzwakt is. Een dag met een ambulance van Stichting Veluwse Wens is 
dan een uitkomst. ‘Wat een geweldige stichting is dit’, vertelt Pia Werk-
man, dagbestedingsondersteuner bij Weltevreden, enthousiast. ‘Iedere pa-
tiënt krijgt van de stichting een beertje, als aandenken, een mooi gebaar van 
de stichting. Daarna gingen wij richting België’. Tijdens de rit had De Vor 
het hoogste woord, dus de tijd vloog voorbij. Werkman: ‘Bij aankomst wa-
ren moeder en dochter zichtbaar ontroerd, zelfs de hond liet zijn blijdschap 
merken. Na de lunch werd mevrouw wel erg moe, tijd dus om weer naar 
huis te gaan, maar wel met een voldaan gevoel en een herinnering rijker’.

Veluwse Wens Ambulance
Iemand die ernstig ziek is, heeft vaak nog een wens. Nog een keertje naar 
familie toe, die verder weg woont, kan zo’n wens zijn. Een eenvoudige 
wens, die voor sommigen niet altijd vanzelfsprekend is. In deze vraag 
voorziet de Stichting Veluwse Wens. Wie meer wil weten over deze stich-
ting: www.veluwsewensambulance.nl 

Klaar voor de reis naar Belgie.

Proefles Inclusiedans
Op 26 mei start bij KunstenHuis De Bilt-Zeist in Het Lichtruim in 
Bilthoven een tweede reeks danslessen voor mensen met en zonder 

(fysieke) beperking: Inclusiedans. De pilot die in
januari van start ging, was een succes. 

Inclusiedans is een dansvorm waarbij mensen met én zonder een beperking 
samen dansen. De cursus laat zien dat het mogelijk is om deze twee groe-
pen te combineren in een volwaardige dansvorm. De cursus wordt geleid 
door Eva Uppenkamp, danseres en professioneel danstherapeut. Er zijn 
ook geen leeftijdsbeperkingen. De start is op zaterdag 26 mei om 14.30 
uur in Het Lichtruim, Planetenplein 2b, Bilthoven. Wie het eerst eens wil 
proberen kan een gratis proefles volgen.

De uitdaging zit in het samen bewegen; oog hebben voor elkaar en 
mogelijkheden scheppen, dat is wat Inclusiedans is. (foto Jeremie Lortic)

Reis door de Tijd

Het a-capella mannenkoor Noot aan de Man neemt haar gasten mee op een muzikale reis door de tijd van het 
begin van de jaren 60 tot aan eind jaren 80. In een afwisselend programma Koren op Zondag georganiseerd 
door de Centrumkerk brengt Noot aan de Man (o.l.v. Ria Deurloo) topsongs van de Everly Brothers, Elvis 
Presley, Simon and Carfunkel, the Birds tot de Beatles en Leonard Cohen. Het optreden is op zondag 27 mei om 
16.00 uur in de Centrumkerk aan de Julianalaan 42 te Bilthoven. De toegang is gratis: een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 
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Out� ts Boots Accessories
Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

donderdag en vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HEERLIJKE ITALIAANSE ENTRECÔTE

Huis gerijpte entrecôte met zon tomaatjes, 

Parmezaanse kaas en pesto marinade
100 gram 2,35

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS

Heerlijke romige bospaddenstoelensaus met stukjes 

varkenshaas, kort roerbakken; bijv. met pasta
100 gram 1,95

DE TOMAHAWK

Superieure Angus Tomahawk; ribeye met een stoer 

bot eraan; mag rosé bereid worden!!
100 gram 3,25

KIP DIJ BONBON

Kipdijfilet met roomkaas, omwikkeld met Italiaanse 

pancetta; 30 min. 160°C in de oven
100 gram 1,49

DE FRENCHED RACKS

Super malse lamsfilet met een klein botje, aan een stuk 

of aan losse koteletjes gesneden
100 gram 4,50

ONZE BIEFSTUK PANNETJES

Malse reepjes biefstuk ; gemarineerd met o.a. iets 

knoflook; even 10 min. op 170°C in de oven
100 gram 1,99
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 14 mei t/m zaterdag 19 mei. Zetfouten voorbehouden.

Deze week:

5 Weken 
lang elke 
week wat
aan de hand

Elk jaar in mei nodigen de heren 
Mamertus, Pancratius, Servatius 
en Bonifatius van de actiegroep 
de IJSHEILIGEN de NACHT-
VORST uit voor hun verjaardag. 
Zij voeren hem dan ladderzat 
met ijspegels en ijsthee om hem 
vervolgens ijskoud op te sluiten 
tot de volgende winter.

Hoogste tijd voor ú om ook de 
“bloemetjes buiten te zetten” 
want zelfs de meest gevoelige 
plantjes kunnen nu zonder gevaar 
voor nachtvorst de tuin in. Wij 
hebben heel veel soorten voor u 
klaar staan, waarvan vele met 
een vaste lage prijs!

EERST EVEN EEN ADVIES UIT DE 
GROND VAN ONS GROENE HART.

Zorg ALTIJD eerst voor een goede 
basis voor uw tuin, terras, balkon of 
potten: DE GROND. Daar wordt u 
rijkelijk bloeiend voor beloond!!!

TERRAS- EN 
BALKON-
PLANTEN
GROND 
8,49 nu slechts 

.... 5,99

GERANIUMS

JUBELTEEN

Maar dan wel van de echte, 
super Vaarderhoogt kwaliteit. 
Potmaat 10,5 cm.
Per stuk ......

Prachtige volle bellenplant, 
één van onze top-
producten, in grote 
21 cm pot

9,99

1,19

6,99

0,99

Maar dan wel van de echte, 

0,

super Vaarderhoogt kwaliteit. 
Potmaat 10,5 cm.
super Vaarderhoogt kwaliteit. super Vaarderhoogt kwaliteit. super Vaarderhoogt kwaliteit. super Vaarderhoogt kwaliteit. 

BUNGELPLANTEN
Surfi nia,Bacopa, Lobelia, Scaevola, Bidens, 
Calibrachoa (million bells) en nog véél
meer. Potmaat 10,5 cm. 
Per stuk ....

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

Zondag 1e Pinksterdag gesloten

Prachtige volle bellenplant, 

99

0,0,

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 

Aanbiedingen 
geldig t/m

dinsdag 
22 mei.

TWEEDE PINKSTERDAG

OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Excursie naar Huis Doorn 
De Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) verzorgt op zaterdag 26 mei een excursie 

naar Museum Huis Doorn. Voor de zesde keer vindt dit jaar op zaterdag 26 en zondag 27 mei 
op landgoed Huis Doorn het spannende en historische Living History-evenement plaats. 

Twee dagen lang terug in de tijd: hoe leefden de soldaten en burgers aan het einde van de Eerste Wereld-
oorlog. Marcherende soldaten, prikkeldraad, machinegeweren, cavalerie charges maar ook het burgerle-
ven en livemuziek. Het belooft weer een geweldig evenement te worden. Alles vindt plaats in en rond het 
fraaie landhuis in Doorn waar ooit de laatste Duitse keizer woonde. De lunch wordt door HVM betaald. 
De toegang en de overige consumpties op het terrein zijn voor eigen rekening, omdat iedereen zijn eigen 
interesses volgt en er geen gezamenlijk programma is. Neem een evt. museumjaarkaart mee. Om 09.00 
uur wordt er verzameld bij de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26, Maartensdijk voor carpooling naar Huis 
Doorn, Langbroekerweg 10 te Doorn. Info Hans van Looveren, tel. 06 45119880. 
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Dicht bij het onuitsprekelijke
door Henk van de Bunt

In zijn nieuwste boek Dichtbij het onuitsprekelijke schudt theoloog Martien Brinkman
zijn professorale veren af. Hij heeft niet meer de behoefte om elke bewering

te verantwoorden met citaten en voetnoten. 

Dr. Martien E. Brinkman (1950) 
was hoogleraar theologie aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
en was vele jaren verbonden aan 
het Centrum voor Interculturele 
theologie (IIMO) te Utrecht. Zijn 
onderzoek richtte zich op de beeld-
vorming van Jezus in de cultuur. Zo 
schreef hij een paar jaar geleden ‘Je-
zus incognito. De verborgen Chris-
tus in de westerse kunst vanaf 1960.’ 
Kunst en christelijke religie stellen 
in Brinkmans ogen dezelfde vragen 
naar het wezen van het bestaan. Al-
leen gebeurt dat volgens hem in de 
kunst dikwijls origineler en intenser 
dan in menig theologisch boekwerk. 
Ook verschenen van hem diverse 
andere publicaties. 

De Bilt
Martien Brinkman is sinds 1987 
meelevend lid van de Gerefor-
meerde Kerk van De Bilt en heeft 
zich als lid meer dan verdienstelijk 
gemaakt. Al meer dan vijfentwintig 
jaar zingt hij in het gemeentekoor en 
maakt hij deel uit van het zondagse 
koffieschenkteam. Vanaf 2015 was 
hij een tijd voorzitter van de ker-
kenraad. In de onderweg-kapel in 
Blauwkapel is hij een graag geziene 
voorganger. Bij zijn afscheid als 
hoogleraar in 2015 hield de (toen) 
gedecoreerde professor een rede ge-
titeld ‘Een goede schepping? In dat 
afscheidscollege werd het proza van 

de schrijver Oek de Jong en de po-
ezie van de dichter Rutger Kopland 
getypeerd als werkelijkheidsmystiek 
en in verband gebracht met een aan-
tal centrale noties van de christelijke 
scheppingsleer. 

Poëzie en religie
In een recensie in De Volkskrant, die 
de dichter en schrijver Gert Peelen 
schreef over een eerder boek van 
Brinkman (de God van Achterberg, 
Marsman, Nijhoff en Gerhardt) po-
neerde Peelen de stelling dat vroeg 
of laat menig dichter stuit op het 
onuitsprekelijke waarvoor hij/zij 
toch woorden wil vinden. Brink-
man: ‘Ik denk dat hij daarin gelijk 
heeft. Sommige dichters geven die 
poging al snel weer op, andere blij-
ven er levenslang naar op zoek. Dat 
onuitsprekelijke wordt vaak met het 
goddelijke of God verbonden, maar 
dat hoeft niet per se. Een verwijzing 
naar het goddelijke of God kan ook 
achterwege blijven’. 

Begrijpen
Voor theoloog Martien Brinkman is 
poëzie een hulp bij het begrijpen van 
het Christelijk geloof. In dichtregels 
vindt hij sfeer, gevoel en emotie. 
Iets wat niet in geleerde studieboe-
ken staat. Hij vertelde eerder in een 
interview in zijn woning in De Bilt: 
‘Een dichter zoekt woorden bij emo-
ties. Dat is iets anders dan wat vaak 

in de theologie gebeurt’. Hij kan het 
weten. Brinkman was hoogleraar 
theologie aan de universiteit waar 
hij ooit studeerde: ‘In de theologie 
gaat het vaak om gedachtegangen 
en het eindeloos uitwerken van be-
grippen. Daarmee gaat in mijn ogen 
nogal eens de essentie verloren. We 
raken de onbevangenheid t en de 
ervaring kwijt. Met ervaring bedoel 
ik niet een emotionele opzwieper, 
ik heb het over de poging om de es-
sentie van het geloof terug te vinden. 
Wat vóelen we bij woorden als God, 
genade, zonde en schuld?’

Presentatie
In zijn nieuwste boek leest Mar-
tien Brinkman gedichten van veer-
tien bekende Nederlandse dichters. 
Brinkman: ‘Poëzie lees je anders dan 
Bijbelteksten. Je mag je persoon-
lijke invulling geven, de tekst mag 
je uitdagen en prikkelen, behagen en 
afstoten, maar de beleving van het 
gedicht is heel persoonlijk. Wat niet 
wil zeggen dat je ervaring vergelij-
ken met anderen niet verrijkend kan 
zijn’. Op vrijdag 1 juni presenteert 
Brinkman zijn nieuwste boek bij 
boekhandel Bouwman, Hessenweg 
168 in De Bilt. Vanaf 19.30 uur in-
loop met koffie. Om 20.00 uur is de 
aanvang van het programma met 
korte teksten van de auteur afgewis-
seld met declamatie en muziek van 
het saxofoonkwartet Xasaxa. 

Lezersactie
Het boek Dichtbij het onuitsprekelijke is vanaf 28 mei te koop. On-
der lezers van De Vierklank worden vijf gratis exemplaren verloot. 
Stuur een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Brinkman. 
Tijdens de inloop van de presentatie op vrijdag 1 juni bij boekhandel 
Bouwman kunnen de winnaars hun boek in ontvangst nemen. Zij ont-
vangen uiteraard daarover vooraf bericht.

Martien Brinkman: ‘Nu de taal-dwang van een geloofsgemeenschap is 
weggevallen gebruiken veel dichters hun eigen woorden. Dat komt de 
originaliteit van hun poëzie ten goede, maar maakt de duiding gecom-
pliceerder’.

Voortgang Aansluiting
Bilthoven A27

De aansluiting Bilthoven in de A27 wordt aangepast, omdat het geactualiseerde verkeersmodel 
aantoont dat er knelpunten zijn. Deze knelpunten worden opgelost door de huidige ovonde 

(ovale rotonde) te vervangen door een kruispunt met een verkeersinstallatie. 

De doorgaande route voor wande-
laars en fietsers worden verplaatst 
van de zuidzijde naar de noordzijde. 
Voor wandelaars blijft een voetgan-
gersverbinding met een trappetje 
naar de bushalte aan de zuidzijde 
bestaan. De dassentunnels zullen 
onder de A27 door worden gelegd.

Werkzaamheden 
In de nacht van 24 mei en 25 mei 
wordt ter voorbereiding op de 

weekendwerkzaamheden de oude 
dekken in de nacht gefreesd. Om 
deze reden kan er vanaf donder-
dagavond 24 mei ca. 21.00 uur 
geen gebruik gemaakt worden van 
de ovonde, ook niet te voet of met 
de fiets. Tevens wordt de A27 van 
vrijdag 25 mei 20.00 tot maandag 
28 mei 05.00 uur afgesloten van 
Utrecht Noord tot Knooppunt Eem-
nes in beide rijrichtingen. Tijdens 
dit weekend worden de dekken van 

de oude aansluiting Bilthoven ge-
sloopt. Tevens wordt de nieuwe si-
tuatie van de aansluiting Bilthoven 
gerealiseerd. Hiervoor worden de 
huidige toe- en afritten gefreesd en 
opnieuw geasfalteerd, zodat deze 
aansluiten op de nieuwe situatie. 
Daarnaast worden de verkeersre-
gelinstallaties aangebracht. Als 
laatste wordt aan het eind van dat 
weekend de nieuwe belijning aan-
gebracht. 

Het begint duidelijk te worden hoe de situatie na de aanpassing eruit komt te zien.

Extra gemeenteraads-
vergadering over formatie

door Guus Geebel

Op verzoek van fractievoorzitter Theo Aalbers van de ChristenUnie 
en de fracties van de SGP, PvdA, D66, GroenLinks, Beter De Bilt, 
CDA, SP en Forza, komt op donderdag 17 mei de gemeenteraad 
bijeen om de eindrapportage van informateur Eric Balemans te 
bespreken. Balemans ontving de informatieopdracht op 1 mei van 
de VVD, na het mislukken van de formatieopdracht van Rudi 
Boekhoven.

Eric Balemans is op 17 mei uitgenodigd om een toelichting te geven op 
de uitgangspunten en constateringen, en de daaruit volgende conclusies 
en advies. Hij kwam na een tweede ronde met VVD, D66, GroenLinks, 
CDA, Beter De Bilt en PvdA  tot vijf constateringen, waarvan er twee 
bepalend waren voor zijn eindconclusie: 
1. Er is behoefte aan een sterk bestuur dat ook in staat is de positie van 

De Bilt in de regio substantieel te versterken.
2. In de eerste gespreksronde was er geen meerderheid te vinden voor 

een voortzetting van de bestaande coalitie van GroenLinks, D66, 
CDA en Beter De Bilt. In de tweede gespreksronde was die nog 
steeds niet de meest voor de hand liggende of meest gewenste com-
binatie, maar GroenLinks, D66, CDA en Beter De Bilt gaven alle 
vier aan dat die combinatie wel zou kunnen leiden tot een stabiele 
coalitie, gelet op de ervaringen van de afgelopen twee jaar. 

Ontwikkelingen
Informateur Balemans constateert in zijn eindverslag dat alleen de 
combinatie GroenLinks, D66, CDA en Beter De Bilt kan rekenen op 
een meerderheid in de gemeenteraad. Hij adviseert om de informatiefa-
se af te sluiten en met GroenLinks in de voortrekkersrol te komen tot 
de formatie van een college bestaande uit de fracties van GroenLinks, 
D66, CDA en Beter De Bilt. Intussen hebben de VVD, GroenLinks, 
D66, Beter De Bilt en CDA op 14 mei een verkennend gesprek gehad 
over een mogelijke coalitie met elkaar. Daarbij zijn over en weer za-
ken besproken om onder leiding van een formateur te komen tot een 
gemeenschappelijke basis voor verdere gesprekken. Eric Balemans is 
gevraagd de formatierol op zich te nemen.
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Sandwijck kleurt weer 

brandrood
Op zondag 20 mei organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met Het Utrechts 
Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck. Sinds enkele jaren 
grazen in het zomerseizoen brandrode runderen op Sandwijck.

De koeien zijn een week eerder uit de stal gekomen en lopen nu te grazen tussen 
de boterbloemen, met hun pasgeboren kalfjes. Naast het geel van de boterbloe-
men en het brandrood van de runderen zijn er nog veel meer kleuren te zien in 
dit seizoen. Zowel in de graslanden als in het parkbos. Met een beetje geluk zijn 
er ook sporen te zien van ree, das en vos. 

De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het verzamel-
punt is de parkeerplaats op Sandwijck aan de Utrechtseweg 301, recht tegenover 
het Van Boetzelaerpark. Als het vochtig weer is, zijn laarzen of hoge schoenen 
nodig. De rondleiding is gratis. Honden zijn (ook aangelijnd) niet toegestaan op 
Sandwijck.

(Rijk van Oostenbrugge)

1ste Pinksterdag is er een rondleiding over het landgoed Sandwijck.

Lentemarkt 
Pasgeboren kuikentjes en lammetjes, een ritje met paard en wagen of op een pony, leuke kramen 
en catering: er is genoeg te zien en te doen op de Lentemarkt bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg 

in Maartensdijk. De markt is op zaterdag 26 mei van 10.00 tot 15.30 uur.

De lammetjes en vele andere dieren zijn van dicht-
bij te bekijken en worden graag geaaid in het knuf-
felweitje. Verder is er een springkussen, kan een 
ritje worden gemaakt met paard en wagen en een 
rondje op de pony. Ook is er een demonstratie wol 
spinnen en een sap-proeverij. Vanaf 13.00 uur wor-
den de schapen geschoren. Catering is voldoende 
aanwezig. Op de Lentemarkt presenteren zich di-
verse (landelijke) bedrijven uit de wijde omtrek 
met een veelheid aan producten, van allerlei biolo-
gische en Fairtrade producten tot tuinmachines en 
home accessoires.

Opbrengst
De opbrengst van deze dag komt dankzij sponsoren 
ten goede aan de (nood-)hulp die stichting HCR in 
Bacau (Roemenië) verleent. Dit project is in 1995 
opgericht om school- en gezinsverlating te voor-
komen. De doelen van het project zijn: kinderen 
binnen het gezin houden, zorgen dat kinderen naar 
school blijven gaan, (re-)integratie van kinderen of 
jongeren in hun school, opname van kinderen in te-
huizen tegengaan en voorkomen van het uiteenval-
len van gezinnen. Jaarlijks nemen aan dit sociale 
project meer dan 1000 mensen deel.

Demonstratie schaapscheren tijdens de lentemarkt.

Anne Hans Visscher vertelt dat de oude houten kozijnen waar de deuren nog 
voorzien waren van deurdrangers niet alleen in slechte staat verkeerden, maar 
ook niet meer aan de moderne toegangseisen voldeden. ‘Hans Wijnstekers  
- directeur van Record Automatische Deuren -  traint hier al geruime tijd en sinds 
er een vierde vestiging in Maartensdijk is zien we hier ook steeds meer mede-
werkers. Hans riep jaren geleden al dat een automatische deur een verademing 
zou zijn. Over kosten daarvan spraken we gek genoeg niet, maar ik dacht dat 
het heel duur was. Toen we vorig jaar echt dringend moesten vervangen heb ik 
de kosten vergeleken. Tot mijn verbazing lag dat niet ver uit elkaar en qua onder-
houd ben ik met de huidige oplossing zelfs goedkoper uit.’

DOORDACHT
Anne Hans vervolgt enthousiast zijn verhaal: ‘Niet alleen hebben we nu een 
prachtige entree waarvan de deuren soepel open en dicht gaan, maar dankzij 
de gelijkvloerse RVS dorpels en de breedte van de deuren zijn we nu ook voor 
rolstoelen gemakkelijk toegankelijk. De deuren zijn gemakkelijk te openen door 
middel van een knop. Dat laatste was overigens een tip van Hans die voorzag 
dat mensen die het pand verlaten waarschijnlijk dicht langs de ingangsdeur 
zouden lopen. Zonder openingsknop zouden die dan te pas en te onpas open 
en dicht gaan. De glazen pui heeft ook zijn voordelen. We kunnen nu vanaf 
de balie zien of er mensen met een rolstoel of rollator aankomen. Voor hen 
kunnen we deur van afstand openen. Het is een doordacht ontwerp en ik ben er  
uiteindelijk nog blijer mee dan ik had verwacht.’

PROBLEEMLOZE INSTALLATIE
De ingrijpende operatie wist Record in slechts 2 dagen tijd te realiseren zonder 
dat iemand daar merkbaar last van ondervond. De entree werd tijdelijk afgeslo-
ten met doeken en via de andere ingang kon iedereen gewoon z’n ding blijven 
doen. Anne Hans: ‘Het verliep echt vlekkeloos. De ene dag werd de oude pui 
eruit gehaald, de andere dag zat de nieuwe er werkend in. Het was indrukwek-
kend want die ruiten zijn zo zwaar dat ze er met robots ingehangen moesten 
worden. Het moet gezegd worden dat het personeel van Record er geen 9 tot 5 
mentaliteit op na houdt, anders hadden ze het niet gered. Niet alleen wij maar 
ook onze klanten vinden het een vooruitgang. De sensoren zijn heel fijngevoelig 
afgesteld waardoor een optimale veiligheid gewaarborgd is. En onze mede-
werkers zijn er ook blij mee want die kunnen ‘s avonds centraal vergrendelen 
waardoor er alleen nog mensen naar buiten kunnen en niet meer naar binnen. 
Dan kunnen ze in alle rust hun werkzaamheden afronden en de fitnessklanten 
vinden vanzelf hun weg naar buiten.’

ONDERHOUD
Visscher weet zeker tot het volgende jubileum voor wat betreft de entree- 
oplossing van Record onderhoudsvrij te zijn. Anne Hans: ‘Een keer per jaar 
komen ze alles ter plekke controleren en ook op afstand kunnen ze eventuele  
storingen uitlezen en verhelpen. Het werkt eigenlijk zonder problemen. We heb-
ben 1 keer een storing gehad, maar toen bleek een spin precies voor een sensor 
een web gemaakt te hebben, gekker hebben we het niet meegemaakt.’

BLIJ MET DEUREN
VAN RECORD

FYSIO FITNESS VISSCHER IS SINDS 1991 GEVESTIGD AAN DE RUIGENHOEKSE-

DIJK IN GROENEKAN. FYSIOTHERAPIE EN FITNESS WORDT DAAR SUCCESVOL 

GECOMBINEERD IN DE VOLLEDIG GERESTAUREERDE EN GEMODERNISEERDE 

BOERDERIJ. NA HET 25-JARIG JUBILEUM WERD HET HOOG TIJD OM DE ENTREE 

TE VERVANGEN.

Anne Hans Visscher bij de nieuwe entree van de fitnessruimte.

www.recordbv.nl
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App omgevingsalert 
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en -beslui-
ten in uw buurt kunt zien? De app is gratis te 
downloaden in de Appstore en Playstore. U 
vindt de app door te zoeken op ‘De Bilt’ of op 
‘Omgevingsalert’. U stelt zelf het gebied in 
waarover u op de hoogte wilt blijven. Ook is 
het mogelijk om meldingen in te stellen. Meer 
informatie over de verschillende mogelijkhe-
den om de bekendmakingen te raadplegen 
vindt u op www.debilt.nl/bekendmakingen.

PMD-folder
In de eerste drie maanden van dit jaar 
daalde de ingezamelde hoeveelheid restafval 
van ruim 2,1 naar bijna 1,5 miljoen kilo in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 
Dat komt onder andere omdat we thuis bijna 
tweeënhalf keer meer pmd scheiden. Ter on-
dersteuning ontvangt elk huishouden een 
folder over wat er wel en niet onder pmd 
wordt verstaan. Deze informatie vindt u ook 
via debilt.nl/afval.

Paspoort vernieuwen? 
Maak tijdig een 
afspraak via debilt.nl
Om u goed en snel van dienst te kunnen zijn 
werken wij uitsluitend op afspraak. U kunt 
(online) een afspraak maken met burgerza-
ken via onze website www.debilt.nl. Maak 
ruim van tevoren een afspraak, dan kunt u 
een tijdstip kiezen dat u goed uitkomt. U ont-
vangt een bevestiging van de afspraak per 
e-mail. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur, 
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten 
kantoor-tijden: (06) 558 76 775

Kent u iemand die een lintje 
verdient? 
Op donderdag 26 april jl. heeft burgemeester Potters een aantal inwoners van de 
gemeente De Bilt verrast met een Koninklijke onderscheiding.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, 
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

De Bilt:   Door de hele gemeente worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst, 
werkzaamheden duren tot en met juli 2018.

Bilthoven:  Overboslaan: riool- kabel- en leidingwerkzaamheden tot juni 2019. 
Bilthoven:  Vinkenplein riool- kabel- en leidingwerkzaamheden tot eind juni 2018.
Bilthoven:   Nachtegaallaan tot aan de rotonde Jan Steenlaan autotunnel afgesloten 

voor onderhoudswerkzaamheden op 17 mei 2018 tussen 20.00 uur tot 
aan 6.00 uur. 

Bilthoven:  Rubenslaan asfaltwerkzaamheden tot 19 mei 2018. 
Westbroek:  Schutmeesterweg bagger- beschoeiingwerkzaamheden tot 25 mei 2018.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd.

Raadsvergadering

De gelukkigen hebben zich allen op één of 
meerdere manieren langdurig en vrijwillig in-
gezet voor 
de maatschappij. 

Kent u ook iemand waarvan u denkt dat die 
door vrijwillige activiteiten gedurende een 
reeks van jaren in aanmerking komt voor 
een lintje? 

Kijk dan voor informatie op www.debilt.nl en 
zoek op ‘koninklijke onderscheidingen’. 

Het is raadzaam om de haalbaarheid van uw 
aanvraag, vóór indienen bij de gemeente, te 

toetsen om teleurstelling  te voorkomen. 
Neemt u hiervoor contact op met mevrouw 
Jaccomijn Hilligehekken van het bestuursse-
cretariaat van de gemeente De Bilt. Zij is 
aanwezig op maandag t/m donderdag en be-
reikbaar op (030) 2289 571 of per e-mail 
j.hilligehekken@debilt.nl. Zij informeert u 
graag over de procedure en de benodigde 
formulieren. 

Aanvragen voor de Lintjesregen van 2019, 
moeten worden ingeleverd vóór 1 juli a.s.

De gemeenteraad vergadert op donder-
dag 31 mei 2018 vanaf 20.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilt-
hoven. Naast de ingekomen stukken en 
het vragenuur staat op de voorlopige 
agenda:

•  Vaststellen verklaring geen bedenkingen 
omgevingsvergunning Nieuwe Wete-
ringseweg 52 te Groenekan

• Voorjaarsnota 2018
•  Vaststellen Reglement van orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamhe-
den van de raad gemeente De Bilt 2018

•  Motie Onderzoek cameratoezicht bij 
dumpplaatsen afval (Forza De Bilt)

De agenda en bijbehorende stukken van 
de raads- en commissievergaderingen 
vindt u op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft 
u een vraag over de vergaderingen of een 
van de stukken? Neem dan contact op 
met de griffi e via raadsgriffi e@debilt.nl of 
(030) 228 91 64. 

Gewijzigde 
openingstijden rond 
de feestdagen

Het gemeentehuis en de 
milieustraat zijn gesloten 
op maandag 21 mei 
(2e Pinksterdag).
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NERGENS GOEDKOPER

57%
KORTIN

G

Lengte 105 - 125 cm
ø 40 cm 

In hoogte verstelbaar 
 Van 34.99 

 Tristar 
ventilator 

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Voor alle aanbiedingen geldt op=op
Zet- en drukfouten voorbehouden

De voordeelpakkers zijn in al onze winkels verkrijgbaar, behalve in Hazerswoude, Leiderdorp, 
Hoofddorp, Rijnsburg, Zoetermeer Dorpsstraat, Aalsmeer Beethovenlaan, Hilversum Admiraal 
de Ruijterlaan, Amersfoort Operaplein, Gouda Plataanstraat of Boskoop Goudse Rijweg.

Björn Borg 
herensneakers
Maat 40 t/m 46
In diverse kleuren

 Shark 
Steam Lite 
Stoomreiniger voor het 
reinigen van vloeren. 
Inclusief twee hoezen en 
navulfl es. Inhoud 
waterreservoir 250 ml
 Van 69.99 

 Grijs of wit 
 3 x 3 meter 
 Van 39.99 

 Partytent 

Bolderkar
Hout of kunststof 

Opvouwbare variant: 
90x53x117cm 

Houten variant: 
92x61x98cm

Van 79.99

VOORDEEL 
PAKKERS

Geldig van woensdag 16 t/m dinsdag 22 mei 2018
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Advies om bomenkap
drastisch te beperken

door Henk van de Bunt

Donderdag 3 mei heeft de onafhankelijke Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg haar 
unaniem advies overhandigd aan directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat (GNR) 
Karen Heerschop. In het advies wordt het GNR geadviseerd niet ca. 65 ha bos te kappen, maar 

dit te beperken tot ca. 22 ha. Dit is een derde van het oorspronkelijke plan.

Doordat het een unaniem advies 
betreft is de verwachting, dat dit ad-
vies ook zo zal worden uitgevoerd. 
Drie vertegenwoordigers in de ad-
viescommissie zijn inwoners uit 
Hollandsche Rading (Oot Verharen, 
Rob Klaassen en Siete Land). We 
vroegen hen naar de achtergronden 
bij de totstandkoming van dit advies. 

Adviescommissie
Het oorspronkelijk, in 2016 door 
het GNR gepresenteerde, plan was 
rigoureus. Het hield in dat er twee 
grote heidegebieden zouden wor-

den gemaakt: één aan de westkant, 
gekoppeld aan de bestaande Hoor-
neboegse hei en eén aan de oost-
kant van de A27. Deze nieuwe hei-
degebieden zouden gaan ontstaan 
door ruim 65 ha bos te kappen. De 
recent gebouwde ecoducten over 
de A27 (Zwaluwenberg) en over 
de N417 (Utrechtseweg) verbin-
den de ontstane heidegebieden met 
elkaar. De van heide afhankelijke 
kwetsbare diersoorten zouden in 
de nieuwe situatie over een groot 
areaal heide kunnen beschikken. 
De verwachting is, dat thans nog 

vrijwel niet voorkomende dieren, 
die van heide afhankelijk zijn, hier 
weer in behoorlijke aantallen zullen 
gaan voorkomen. 

Verzet
Het plan van het GNR stuitte twee 
jaar geleden op enorm veel verzet 
van omwonenden. Dat verzet tegen 
de plannen bracht het GNR ertoe 
hun plannen ‘on hold’ te zetten. 
Vorig jaar zomer is door GNR en 
Provincie (NH) besloten om een 
onafhankelijke adviescommissie in 
te stellen, die zich zou gaan buigen 

over de ontstane patsituatie. Deze 
adviescommissie zou moeten pro-
beren om met behulp van een bu-
reau met een nieuw en zo mogelijk 
unaniem advies te komen. 
Het GNR zei daarbij toe, dat als de 
commissie een unaniem advies zou 
uitbrengen, het wel heel gek zou 
moeten lopen wanneer het GNR dit 
advies niet zou overnemen. Er werd 
een commissie van 10 personen 
door de provincie Noord-Holland 
ingesteld. De keuze geschiedde op 
basis van opgestuurde CV’s. In de 
commissie zaten zowel voor- als 

tegenstanders van het plan van het 
GNR. De leden van de adviescom-
missie zaten daar op persoonlijke 
titel.

Start
Oot Verharen: ’Bij de start bleek 
dat de deelnemers heel verschil-
lend in het proces stonden. Wij 
Hollandsche Radingers, stonden 
alle drie nogal sceptisch tegenover 
het GNR-plan. Dit was ook het ge-
val bij de vertegenwoordigers van 
de Utrechtseweg en Bonairelaan. 
Daarnaast zaten er vrijwilligers van 
het GNR in de adviescommissie. 
Zij stonden achter het GNR plan. 
De commissie had een (door de 
provincie betaalde) onafhankelijk 
voorzitter, Marion van der Voort. 
De provincie Noord- Holland en 
het GNR waren als adviseurs aan 
de commissie toegevoegd. Kort-
om, een divers gezelschap. Het 
uitgangspunt voor de adviescom-
missie was het reeds vastgestelde 
beleid van de provincie Noord-
Holland over deze natuurverbin-
ding. De vraag waar de commissie 
voor stond was om na te gaan of er 
ook andere mogelijkheden waren 
om dit doel te bereiken, zonder dat 
er sprake was van een gigantische 
kap van 65 ha bos, zoals het GNR 
voorstelde’. 

Consequenties
Siete Land vervolgt: ‘We moeten 
daarbij wel bedenken dat het GNR, 
ongeacht hoe je er ook verder over 
denkt, wel een sterk plan had ge-
maakt. Gegeven de doelstelling 
klopt het plan, alleen waren we 
niet gelukkig over de consequen-
ties ervan. Als we dus met iets 
anders wilden komen, dan moest 
een nieuw plan heel goed weten-
schappelijk onderbouwd zijn en 
dus in eerste instantie voldoen aan 
de reeds vastgestelde besluiten van 
de provincie Noord-Holland. Maar 
tevens wilden wij een plan dat veel 

minder rigoureus zou uitpakken 
qua bomenkap. Een niet geringe 
opgave. Daarbij moest een deskun-
dig bureau worden ingeschakeld. 
Na uitvoerige bestudering zijn wij 
uiteindelijk tot een keuze van twee 
bureaus gekomen. Na de presenta-
ties is de keuze gevallen op bureau 
Waardenburg uit Culemborg’. 

Scenario’s
Rob Klaassen: ‘We hebben dat bu-
reau gevraagd drie scenario’s uit 
te werken: minimale bomenkap, 
maximale biodiversiteit (ontwik-
kelen van zoveel mogelijke soorten 
voor dieren en planten) en een eigen 
scenario van de adviescommissie. 
Het bureau Waardenburg heeft in 
korte tijd fantastisch werk gedaan 
door scenario’s te leveren, welke 
aan de gestelde randvoorwaarden 
voldeden. Hun inventarisatie van 
de bossen, in de meest waardevolle 
en minst waardevolle en dat ver-
volgens in prachtige kaarten te la-
ten zien, heeft daarbij sterk gehol-
pen. Na intensieve vergaderingen 
zijn we er in geslaagd om met een 
unaniem advies naar buiten te ko-
men - het adviesgroep-scenario - , 
dat voorziet in een kap van 22 ha 
bos. Iedereen heeft water in de wijn 
moeten doen. Drie leden van de 
adviesgroep hadden een voorkeur 
voor een ander scenario; Zij zagen 
het belang in van een unaniem ad-
vies en ondersteunen daarom ook 
het adviesgroep-scenario’. 

Blij
Oot: ‘Ik ben hier erg blij mee. Er 
wordt veel minder gekapt, m.n. ook 
in het gebied dat dicht aan Hol-

landsche Rading grenst. In plaats 
van grote stukken hei wordt er nu 
meer met zgn. ‘stepping stones’ 
(stapstenen) gewerkt. Via kleinere 
en smallere heidegebiedjes worden 
de dieren als het ware naar de eco-
ducten geleid. Bovendien komen 
die heidegebiedjes vooral voor in 
stukken waar er sprake is van 50 
jaar oude en verwaarloosde pro-
ductiebossen. Een ander voordeel 
is dat alles waarschijnlijk nu in een 
jaar kan worden uitgevoerd i.p.v. de 
oorspronkelijk geplande drie jaar. 
Rob: ‘Ik ben blij dat wij ook aan het 
GNR hebben geadviseerd nog eens 
kritisch naar hun hondenbeleid te 
kijken. Het blijkt dat de natuur-
ontwikkeling en honden elkaar in 
bepaalde omstandigheden letterlijk 
bijten’. Siete: ‘Het was 9 maanden 
voor iedereen hard werken. 10 in-
tensieve bijeenkomsten van drie 
uur. Het vergde veel voorbereiding 
en studie voor iedereen. Ik heb veel 
geleerd en ik heb veel bewondering 
voor de inbreng van de provincie 
Noord-Holland. De provincie be-
taalde het bureau en de voorzitter 
en de medewerkers hebben een cru-
ciale rol gespeeld om er uiteindelijk 
gezamenlijk uit te komen’. 

Bijeenkomst Dorpshuis
23 mei is er in het Dorpshuis in 
Hollandsche Rading een bijeen-
komst van ‘Samen voor Holland-
sche Rading’, waar ook dit plan aan 
de orde zal komen. Op 21 juni zal 
het GNR in haar bestuursvergade-
ring een definitief besluit nemen 
over het resultaat van de verdere 
uitvoering van de Natuurverbin-
ding Hoorneboeg. 

Voorzitter Adviesgroep Marion van der Voort (l) overhandigt Karen 
Heerschop (GNR) het unanieme advies.

Vanuit Hollandsche Rading behartigden v.l.n.r. Rob Klaassen, Siete Land 
en Oot Verharen de belangen van flora en fauna.

De Hoorneboegse hei is uitgangspunt van de natuurverbinding tussen oost- en westkant van de A27.
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Beroepenmarkt op
Aeres VMBO Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Op 23 mei wordt er op het Aeres VMBO in Maartensdijk (v/h Groenhorstcollege) een 
beroepenmarkt georganiseerd voor leerlingen van het 2e en 3e leerjaar

om hen te ordersteunen in hun vervolgkeuze.

Voor deze markt wil de school zo-
veel mogelijk verschillende beroe-
pen aanbieden aan zijn leerlingen. 
Daarom een oproep aan alle beoefe-
naren van technische beroepen om 
zich te melden vanwege het grote 
arbeidstekort in de techniek. Men-
sen die graag iets over hun beroep 
willen vertellen kunnen op deze 
markt een plekje krijgen. Docent 
Monique Neppelenbroek en team-
leider Bovenbouw Petra Navarro 

vertellen enthousiast over de beroe-
penmarkt, die vorig jaar een groot 
succes was. Niet alleen omdat alle 
leerlingen de markt bezocht heb-
ben maar vooral omdat de leerlin-
gen een inkijkje kregen binnen heel 
veel verschillende beroepsgroepen. 
Dat kan hen helpen zich te oriënte-
ren op een vervolgkeuze. Wanneer 
de interesse in het 3e leerjaar kan 
worden ondersteund door een stage 
krijgen de leerlingen meer zicht op 

een beroepsrichting of vervolgstu-
die aan het MBO. Die keuze wordt 
in het 4e leerjaar gemaakt.

Brandweerman
Monique Neppelenbroek: ‘Vorig 
jaar was de beroepenmarkt een 
groot succes met meer dan 45 ver-
schillende beroepen. De leerlingen 
zijn verplicht de beroepenmarkt te 
bezoeken maar dat deed niets af aan 
het enthousiaste van de 2e en 3e jaar 

De leerlingen van Aeres VMBO Maartensdijk kijken uit naar de 
beroepenmarkt. Veel leerlingen weten nog niet welke kant zij uit willen en 
hopen op deze markt daarin houvast te vinden.

Fietsvergelijkers.nl slaat een brug 
tussen online en vakhandel

door Henk van de Bunt

Job Paauw uit Bilthoven is niet alleen een talentvolle korfballer bij NOVA, waar hij ook de PR 
verzorgt, maar is inmiddels ook aangeschoven in het rijtje jonge ondernemers. Samen met

Jan Hoekstra (‘Ken ik van NOVA’) en oud collega Gijs Maljaars lanceerde
hij onlangs de website Fietsvergelijkers.nl. 

Job Paauw: ‘Er zijn gespeciali-
seerde vergelijkingswebsites voor 
hotels, vliegtickets en zorgverze-
keringen. Voor het meest gebruikte 
vervoermiddel in Nederland kan 
de consument echter nergens te-
recht voor een overzichtelijke ver-
gelijking op het gebied van service 
en prijs. Door het grote aanbod 
en de vele keuzemogelijkheden 
heeft de klant al snel last van keu-
zestress. Consumenten hebben 
behoefte aan vereenvoudiging en 
transparantie in de markt’. En dat 
is precies wat Fietsvergelijkers.nl 
biedt. Op Fietsvergelijkers.nl wor-
den meer dan 7.000 modellen van 
313 merken inzichtelijk gemaakt. 
Vervolgens kan de consument per 
fiets de beschikbare aanbieders 
vergelijken’. 

Focus op e-bikes
Job Paauw: ‘De sterke groei van 
de verkoop van e-bikes blijft niet 
onopgemerkt. Bijna 30% van de 
nieuw verkochte fietsen is inmid-
dels al een e-bike. De nieuwe mo-
dellen met een hippe uitstraling 
zorgen ervoor dat de e-bike haar 
stoffige imago loslaat en daardoor 
aantrekkelijk wordt voor een bre-
dere doelgroep. Met uitgebreide 
specificaties en de mogelijkheid 

om direct een proefrit aan te vra-
gen ondersteunt Fietsvergelijkers.
nl in het aankoopproces van de 
e-bike’. Met de lancering van de 

website geeft Fietsvergelijkers.
nl in samenwerking met een gro-
te sportwinkel in Nederland een 
gloednieuwe e-bike weg’. 

Job Paauw op een e-bike voor het huis van zijn ouders,
waar hij zijn bedrijf begonnen is.

‘Cafetaria PEET’
Combi-korfbaltoernooi
Woensdag 6 juni organiseert Korfbalvereniging Tweemaal Zes 

voor de 21e maal het Combi-korfbaltoernooi op de korfbalvelden 
aan de Dierenriem. Het is een toernooi waar niet alleen 

stratenteams, maar ook teams samengesteld uit collega’s,
familie en vrienden aan mee kunnen doen. Dit jaar wederom 
gesponsord door ‘Cafetaria Peet, dé plek waar je lekker eet’.

Iedereen die eens wil korfballen kan zich inschrijven voor het avond-
toernooi dat om 19.00 uur begint. Het toernooi draait vooral om de 
gezelligheid. Dus ook enthousiastelingen die het ‘zesje’ niet kunnen 
maken, kunnen meedoen. Voor mensen die vooraf willen wennen aan 
de regels en het kunststoffen mandje kan er tot het toernooi op de 
woensdagen met de recreanten van TZ meegetraind worden van 20.15 
tot 21.30 uur.

Teamsamenstelling
Een team bestaat uit minimaal 4 dames en 4 heren met maximaal 3 
‘actieve’ korfballers. Niet alle teamleden hoeven in dezelfde straat te 
wonen. Misschien kun je wel een familieteam vormen of allemaal col-
lega’s, of toch wel die leuke buren. Kortom, stel een gezellig team sa-
men, verzin een toepasselijke teamnaam en meld je snel aan. Iedereen 
moet de lagere school hebben verlaten. Een grens naar boven is er niet, 
want niemand hoeft zich te oud te voelen om mee te doen.

Aanmelden
Je kunt een team aanmelden via e-mail naar Toernooicommissie@
Tweemaalzes.nl. Vermeld daarin contactgegevens (m.n. telefoonnum-
mer) en de naam van het team. Er is een maximum aantal teams dat kan 
deelnemen aan het toernooi en dat gaat dan op volgorde van inschrij-
ving. Meld dus snel aan maar doe dit uiterlijk vrijdag 25 mei a.s., want 
dan sluit de inschrijving.

leerleerlingen voor wie deze beroe-
penmarkt werd georganiseerd. Zij 
kregen de kans om op heel onge-
dwongen wijze met verschillende 
beroepsbeoefenaars te praten zoals 
met een cameraman, stratenmaker, 
brandweerman, kraamzorg, gast-
heer horeca, automonteur, maar 
ook met een begrafenisondernemer 
, timmerman, stewardess, schoon-
heidsspecialiste, secretaresse etc. 
Dat snuffelen aan de verschillende 
beroepen vonden de leerlingen heel 
leuk We hopen hiermee te stimule-
ren dat leerlingen meer gaan naden-
ken over beroepskeuze of vervolg-
opleiding’. 

Groene sector
‘Bij Aeres VMBO Maartensdijk 
volgen leerlingen het brede profiel 
Groen’ vertelt Petra Navarro. ‘Hier-
in gaan ze aan de slag met natuur en 
milieu, gezonde voeding en duur-
zaamheid. De kennis die ze hierbij 
opdoen komt goed van pas in hun 
verdere leven of in het beroep dat 
ze later gaan kiezen. Dat kan in de 
groene sector zijn, maar hoeft niet. 

In de bovenbouw werken leerlingen 
vier lesuren per week in een aantal 
door hun gekozen beroepsgerichte 
keuzevakken. De vakken kunnen in 
het verlengde liggen van het Profiel 
Groen maar kunnen ook keuzevak-
ken uit een andere richting zijn als 
fietstechniek, Ondernemen, Zorg, 
Water of EHBO’. 

Interessante beroepen
Op de beroepenmark wordt daarom 
een breed spectrum van beroepen 
geboden. ‘Vaak zijn het ouders of 
familie’ aldus Monique Neppe-
lenbroek ‘maar we willen op deze 
markt heel veel beroepen bieden. 
We zijn nog op zoek naar interes-
sante beroepen op MBO-niveau, 
zoals loodgieter, elektricien, dok-
tersassistent, stand-bouwer tand-
artsassistent of misschien wel een 
onbekend beroep’.

Geïnteresseerden kunnen zich
melden via: m.neppelenbroek@
aeres.nl of tel. 0800 0205500.
Voor meer info. www.aeresvmbo.
nl/onzescholen/maartensdijk.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Efficiënt werken en verantwoord

omgaan met gemeenschapsgelden
De Spoorlaan in Hollandsche Rading op maandag-
ochtend 30 april. Het is guur weer, het stortregent en 
het is ophaaldag voor restafval. De grindpaden tussen 
het wegdek van de Spoorlaan en de tuinen staan vol 
met zwarte containers en geparkeerde auto’s. Ideale 
omstandigheden om het onkruid in het grind door een 
ingehuurde professional te laten weg-schroeien. 

De bestuurder van het minitractortje maakt prachtige 
slalombewegingen en stort bij het op en afrijden van 
de stoeprand fikse hoeveelheden grind op het weg-
dek. 

Dat laatste is niet erg, want dat wordt later ook door 
een andere professional verwijderd. 
Resultaat van de gehele operatie: opgewarmd on-
kruid, de hoeveelheid grind op de paden is weer af-
genomen en de laan krijgt daardoor een meer lande-
lijk uiterlijk. Heel verstandig van de gemeente om zo 
te werken en het grind niet aan te vullen. Het hoort 
hoogstwaarschijnlijk bij het gemeentelijk groenbe-
leid, hoewel het niet terug te vinden is in het groen-
structuurplan 2014 - 2024.

Henk van Gend, Spoorlaan 50.
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48e Maartensdijkse Acht
Komende zaterdag 19 mei wordt voor de 48e keer de jaarlijkse wielerronde “Maartensdijkse 
Acht” gehouden. Op het programma staan wedstrijden voor de Nieuwelingen en Amateurs.  

Om 17.00 uur klinkt het startschot voor de Nieuwelingen voor een wedstrijd over 50 kilometer. 
De Amateurs starten om 19.00 uur voor hun wedstrijd over 70 kilometer.

Op het vertrouwde 1.600 meter 
lange parkoers in Maartensdijk 
worden de wedstrijden verreden. 
De start- en finishlocatie is op de 
Prins Bernhardlaan, tussen de Pa-
trijslaan en de Spechtlaan. De route 
leidt vervolgens de renners door de 
Prinses Marijkelaan, Koningin Juli-
analaan, Prinses Beatrixlaan, Prins 
Bernhardlaan, Prinses Marijkelaan, 
Fazantlaan, Valklaan om weer op 
de Prins Bernhardlaan uit te komen.

Om 17.00 uur starten de Nieuwe-
lingen voor hun wedstrijd over 31 
ronden. Er wordt een levendige 
strijd verwacht in de categorie met 
jongens die dit kalenderjaar 15 of 
16 jaar worden. Loe van Belle is in 
vorm. Hij won afgelopen zaterdag 
de Flevo Tour, was 14 april tweede 

in de Omloop Kleine Hein en werd 
derde in de criteriums van Gerwen 
en Tiel. Ook de vorm van Niels v.d. 
Gracht is goed. Hij won in Meche-
len en Valkenswaard en werd vier-
de in de Flevo Tour. Ook stonden 
Mathijs de Blom, Lance Huenders 
en Stijn van Lohijzen afgelopen 
weken al eens op het podium. De 
vraag is wie van het deelnemers-
veld het beste overweg kan met het 
bochtige parkoers in Maartensdijk.
Bij de Amateurs staan veel renners 
aan de start die bewezen hebben 
goed met de ‘acht’ overweg te kun-
nen. Allard Epping, Eddy Hermsen, 
Bob Jonkheer en Martin van Pla-
teringen schreven de wedstrijd al 
eens op hun naam. De strijdlustige 
Van Plateringen won in de afgelo-
pen weken in Dronten en Amstel-

veen en was derde in Hierden en ’s 
Gravendeel. Matijn Straatsma pak-
te de overwinning in Nijverdal en 
Geldrop en is vorige week districts-
kampioen Tijdrijden regio Midden 
geworden. Het blijft koffiedik kij-
ken wie zaterdag de sterkste benen 
heeft.

Parkeerverbod
In verband met de wielerronde geldt 
er op zaterdag 19 mei tussen 15.00 
en 22.00 uur een parkeerverbod 
op de Prins Bernhardlaan, Prinses 
Marijkelaan, Koningin Julianalaan, 
Prinses Beatrixlaan, Fazantlaan en 
Valklaan, voor zover tot het par-
koers van de wielerronde behorend. 
De organisatie verzoekt u om tijdig 
de straat autovrij te maken.

(Jan Westbroek)

Bochtentechniek is belangrijk tijdens de Maartensdijkse Acht. Martin van Plateringen (tweede van links) won 
de Acht twee jaar geleden.

Steun ParkinsonFonds
door wandelen 

Na het succes van voorgaande jaren organiseert de George In der Maur Beterlopenwinkel 
(Groenekan) samen met Wandelsportvereniging Jong & Vrolijk (Utrecht) voor de zesde maal 

de Beter Lopen voor Parkinson Wandeltocht op zaterdag 2 juni a.s. 

Er is keuze uit 3, 5, 10, 15, 20, 25 of 
30 km. De route voert langs fraaie 
plekjes in het Utrechtse Groenekan, 
het natuurgebied Ruijgenhoek en 
langs de fraai gerestaureerde mo-
len Geesina. De opbrengst van de 
inschrijvingen (6 euro per persoon) 
komt ten goede van de Stichting 
ParkinsonFonds. 

ParkinsonFonds
Door bijdragen kan het Parkinson-
Fonds onderzoek financieren om 
een geneesmiddel tegen deze ziekte 
te vinden, echter ook om de levens-
kwaliteit van Parkinsonpatiënten te 
vergroten. Een groot aantal men-
sen in Nederland (55.000) heeft te 
kampen met de ingrijpende ziekte 
van Parkinson. Dit is een ziekte, 
waarbij zenuwcellen die dopamine 
aanmaken in de hersenen langzaam 
afsterven. 
Hoewel genezing (nog) niet mo-
gelijk is, zijn er wel medicijnen en 
behandelingen om de symptomen 

te bestrijden, waardoor de kwaliteit 
van het leven van de parkinsonpa-
tiënt verbetert. De Stichting Par-
kinsonFonds houdt zich bezig met 
het bevorderen en financieren van 
medisch wetenschappelijk onder-
zoek naar de ziekte, en steunt pa-
tiënten en hun families om de ge-
volgen van de ziekte draaglijker te 
maken. 

Inschrijven
Je kunt die dag inschrijven in de 
George In der Maur Beterlopen-
winkel van 8.00 tot 13.00 uur. Er is 
voldoende parkeergelegenheid en 
verdere faciliteiten zoals toiletten 
en EHBO. De koffie en/of thee is 
gratis. Je kunt geheel vrijblijvend 
ook even rondkijken in de schoe-
nenwinkel en kennis maken met de 
ruime sortering wandelschoenen. 
Ook is het mogelijk om een gra-
tis voetenscan te laten uitvoeren, 
waarbij een duidelijk zicht ontstaat 
op eventuele voetproblemen.

‘Omdat mensen steeds ouder, 
actiever en soms ook zwaarder 
worden, ontstaan in toenemende 
mate voetklachten en aanverwante 
problemen’, aldus mede-eigenaar 
van de Beter Lopen-winkel, Paul 
Tap.

Uitslag Wedvlucht PV De Bilt
De leden van Postduivenvereniging PV De Bilt stuurden hun duiven dit 
weekeinde naar Nanteuil (Frankrijk). De vogels (van)kwamen na een 
tocht van gemiddeld 370km. terug in volgorde: Ron Miltenburg 1, 3, 4 
en 9, Peter van Bunnik 2, 7 en 8 en J.P.H. Stas Sr. 5 en 6.

Sponsors bij TZ
Het was afgelopen zaterdag druk op de TZ velden en dit keer niet alleen 
met spelers en hun supporters maar ook met sponsoren. Allen werden 
uit dankbaarheid door het bestuur en de sponsorcommissie met een 
bloemetje in het zonnetje gezet. 

Bakker Bos heeft het contract verlengd.

Tandarts Verhaeg is een nieuwe sponsor bij Tweemaal Zes.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert weer in dertien donderdag-
avonden een Zomerbridge-reeks vanaf donderdag 7 juni tot en met don-
derdag 30 augustus in het Dorpshuis, Dennenlaan 57 te Hollandsche 
Rading. De vereniging biedt ook dit jaar weer  ruime mogelijkheden 
aan alle bridgeliefhebbers tijdens de zomerperiode. Ook thuisbridgers 
die misschien eens aan het bridge in clubverband willen snuffelen zijn 
van harte welkom.

Bij voorkeur als paar van tevoren aanmelden via mail bij bcholland-
scherading@gmail.com voor 17.00 uur op de dag zelf en in het uiterste 
geval uiterlijk 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. 
Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-leden en één euro 
voor leden van het organiserende bridgeclub. 

Zomerbridge in De Bilt 
Bij bridgeclub BCC’86 kan deze zomer 9 avonden worden gebridged 
in Wijkcentrum De Schakel aan de Soestdijkseweg-Zuid 49b te De Bilt 
op de woensdagen 6, 13, 20 en 27 juni, op 4, 11 en 18 juli en ook nog 
op 22 en 29 augustus. 

De kosten voor deelname bedragen voor niet leden 2,50 euro per per-
soon per avond. Vooraf aanmelden hoeft niet. Aanvang 19.30 uur. 
Thuisbridgers (ook als paar) zijn ook welkom.

Het is mei, koeien gaan weer naar buiten 
wat ze uitbundig blij dansend dan uiten
een vlaai en een plas
doen ze nu in het gras
en de boer kan de stal schoon gaan spuiten

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
Licht grijze metalen 2 deurs 
archiefkast 1mt breed,40 diep 
en 1.95 hoog en 4 planken. 
€25,-. Tel. 030-2280508

6 kinderglazen. babar, rak-
ker, the beauty and the beast, 
tijger, ting-lits, jodocus kwak. 
Samen €1,-. Tel. 06-14040516

1 Groot bord met 8 kleine 
bordjes. Samen €4,-. Tel. 
06-14040516

15 klassieke cd’s. Chopin, 
Ravel, Beethoven, Mozart en 
verder. €5,-. Tel. 06-14040516

Eindexamenfeest of gala? 
Smoking maat 46+2 strop-
dassen. Als nieuw. €35,-. Tel. 
06-42448590

Twee roodleren eetkamerstoe-
len met leuning. Stevige zit, 
merk, poten mat chroom. €20,- 
per stuk. Tel. 06-42448590

Ligbed voor aan het strand/
Tuin inklapbaar/verstelbaar 
195x62 cm (nieuw) €20,-. 
Tel. 06-49757450

Houten tafeltennistafel op 
buizenframe met wielen, 
dus verrijdbaar. €50,-. Tel. 
06-44732069

Vlag met wimpel en stok. 
€15,-. Tel. 0346-212805

Royal Safe kluisje. Zwaar 
materiaal, H 52 B 43 D 58 cm 
€50,-. Tel. 06-44732069

Sjoelbak €19,50 Tel. 030-
202145

Activiteitengym/speelkleed 
merk Playgro, met twee bogen 
en speeltjes, z.g.a.n. €27,50 
Tel. 0346-212522

2Kolfset van Medina, 
Symphony, dubbele pomp set, 
z.g.a.n. €25,- Tel. 0346-212522

Coco belt draagriem voor 
Maxi Cosi, nieuw, €12,50 Tel. 
0346-212522

2 delige houten 'Wienesse' lad-
der 5.50m. €40,-. Lepenlaan 
Tel. 030-2290428

Antiek 3 delig koperen haars-
tel met deuren €25,-. Tel. 
0346-213073 M’dijk

Verwarmingsventilator 2000 
watt €12,50 Tel. 0346-211011

Nieuwe dames regenmantel 
mt 38/40 kleur beige €25,-. 
Tel. 0346-211011

Nieuwe broodbakmachine 
merk Inventum met gebr. 
Aanw. + div. recepten €45,-. 
Tel. 0346-211011

Tuinboek genieten van een 
allergie arme tuin. Volop 
handige tips €6,50 Tel. 0346-
243758

Haakboekje fijn haakwerk.
Er staan leuke afbeeldingen 
in. €5,-. Tel. 0346-243758

Boek stap voor stap gids. 
Van bonsai. Er staan leuke 
afbeeldingen in €6,-. Tel. 
0346-243758

Spiegel compleet v Tomos 
snorfiets €6,-. Tel. 06-29506849

Senseo zw koffie apparaat 
i.z.g.st. €8,-. Tel. 06-29506849

Cirkelvormig boomrek met 
een diameter van 2 m voor 
de ondersteuning of de gelei-
ding van takken van dakbo-
men. Kleur: groen. €10,-. Tel. 
0346-211678 of 0630654159

Fietsen/ brommers
Zeer nette Giant DAMES-
FIETS 8 versnel. Verstelbaar 
stuur. Zadelpen €400,-. Tel. 
06-29506849

Mc Gregor atb Fiets. 15 
speed shimano versnelling, 
Aantoonbaar nooit gebruikt, 
€50,-. Inlichtingen. Tel. 
06-44732069

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

Jong gezin uit W'broek zoekt 
hulp in HUISHOUDING. 
Voor meer info: 06-17464442

Vrijwillige CHAUFFEURS 
gezocht; Bent u op zoek naar 
mooi en zinvol vrijwilligers-
werk in een gemotiveerd 
team, denk dan eens aan 
ons. Wij zoeken Vrijwillige 
Chauffeurs m/v, in het bezit 
van een 4-deursauto. Dit 
voor het vervoer van oude-
ren naar ons dagcentrum in 
Groenekan. Vanzelfsprekend 
ontvangt U hiervoor een 
goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk dan 
eens op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan 
of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

HUISHOUDELIJKE HULP 
voor al uw klusjes in huis 
en rondom uw huis omge-
ving Maartensdijk. Tel. 0346-
750682

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

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

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

Ik heb een kinderhorloge 
gevonden onder een bank 
in het speeltuintje achter de 
Wildlaan in het Jachtplan. 
Tel. 06-44464431

Gratis af te halen: Tuinaarde. 
Tel. 06-16658304

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

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

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn
en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Pedicure Janet komt bij u thuis
Voor al uw voetproblemen! Woont u in Maartensdijk, 
Groenekan of Hollandsche rading dan maak ik graag een 
afspraak met u. Janet de Lange 06-29060003 Lid provoet, 
aantekening reuma en diabetische voet.

Intuïtieve ontwikkeling di avond of wo morgen 
start wk 21 bij hester@praktijkrosarium.nl. Vier keer € 120,- 
Zie praktijkrosarium.nl Tot dan!

Cursussen/ trainingen 
Cursus Tuinonderhoud
Vanaf morgenavond, 17 mei, de Cursus Tuinonderhoud door 
tuinarchitect & hovenier Pieter de Koning in Westbroek, op 
drie donderdagavonden vanaf 19.30, kosten €90,-. Alle tuin-
onderhoud wordt behandeld en er is veel ruimte voor vragen 
(en antwoord!). Pieter de Koning Tuinen BV,
www.koningtuinen.nl en 06 - 22 79 66 38

Op ’t bankje
‘Hè, hè, eindelijk even zitten’, zegt de wat oudere man die bij me 
is komen  zitten. Hij ziet eruit alsof hij al heel veel inspanning ver-
richt heeft. Hij zucht een paar keer diep en kijkt me dan aan. ‘Ik 
moet even mijn benen strekken, want die voel ik nu wel. Ik moet 
van de dokter meer bewegen en ik loop nu iedere dag een eind, 
maar mijn hobby is het niet.’ Hij vertelt dat hij enige tijd geleden 
met zijn vrouw bij de huisarts was om de cholesterol en bloeddruk 
te laten controleren. ‘Bij mijn vrouw was alles goed maar bij mij 
vond hij het aan de hoge kant. Met meer bewegen en niet roken 
zou het wel weer goed komen dacht de dokter. Nou rook ik al tien 
jaar niet meer, maar dat bewegen er schiet er nog wel eens bij in. 
Hij vroeg of ik aan sport deed. Ik bridge wel, maar die sport zal 
hij wel niet bedoeld hebben dus dat heb ik maar nee gezegd.’ Hij 
zwijgt, legt zijn handen op z’n enigszins zichtbare buikje en kijkt 
glimlachend voor zich uit. ‘Ja, toen we thuiskwamen van de dok-
ter begon mijn vrouw meteen aan te dringen dat ik wat meer moest 
gaan bewegen. Ik moest in ieder geval maar wat gaan fietsen. Ik 
heb de fiets die al heel lang ongebruikt in de schuur stond schoon-
gemaakt en toen moest er natuurlijk ook gefietst worden. Nou, dat 
heb ik geweten. Samen met mijn vrouw maakte ik meteen een flin-
ke tocht. Voor haar was het een peulenschilletje want ze fietst heel 
veel in de omgeving, maar ik kreeg na een paar kilometer al last 
van zadelpijn. Dat wilde ik natuurlijk niet laten merken en ik heb 
het geweten. Het leek wel of ze steeds harder ging fietsen. De vol-
gende dag kon ik amper overeind komen en alles deed zeer. Het 
was ook eigenlijk teveel ineens. Toen de pijn over was ben ik weer 
wat meer gaan fietsen, maar zonder haar en niet zoveel kilometers. 
Ik begin het nu zelfs een beetje leuk te vinden. Ook maak ik net 
als nu af en toe een stevige wandeling. Maar ook weer liever 
zonder Eva, want ze loopt me veel te snel. Dat trekt mijn conditie 
nog niet.’ Hij wrijft intussen af en toe over zijn benen om die een 
beetje te masseren en vertelt dat ze binnenkort een weekje naar 
de Achterhoek gaan om te wandelen. ‘Ik hoop maar dat het veel 

regent want dan kan ik lekker ergens in een cafeetje gaan zitten. 
Eva wilde eerst de fietsen meenemen maar daar heeft ze gelukkig 
van afgezien. Ik had mijn pensioen wel een beetje anders voorge-
steld. Ik dacht meer vrijheid te hebben, maar nu word ik toch weer 
achter mijn vodden gezeten’, zegt hij met een glimlach. ‘Nu wil ze 
ook nog dat ik ga afvallen. Toen ik zei dat het haar schuld was dat 
ik een paar kilootjes te zwaar was, omdat ze zo lekker kan koken, 
had ze ook meteen weer een oplossing. Ze zei dat ze voortaan 
heel goed op de calorieën zou gaan letten, dan kon ze zelf ook wat 
afvallen. Ach we hebben het prima met elkaar en dat buikje is na-
tuurlijk ook haar schuld. Moet ze maar niet zo 
lekker koken.’ Als ik vraag hoe het 
nu met de bloeddruk gaat kijkt 
hij ook tevreden. ‘Dat gaat de 
goede kant op zegt de dok-
ter en eerlijk gezegd voel ik 
me er beter door. Ik mis wel 
af en toe een lekkere vette 
hap’, zegt hij lachend als hij 
weer verder gaat.
 
Maerten

BEZORGERS GEZOCHT voor het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezellig rondje buiten op woensdag op 
een tijdstip dat jou schikt. Wil jij ook een vakantie baan?
Bel 0346 211992 of mail: info@vierklank.nl
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SVM verliest kansloos
Twee wedstrijden voor het einde is het in ieder geval duidelijk dat er voor het Maartensdijkse 

SVM mogelijk nog een ontsnappingsroute voor rechtstreekse degradatie bestaat.

Voorwaarts (Utrecht) heeft na 24 
ontmoetingen 18 punten en een 
doelsaldo van -38, de Maartensdij-
kers vergaarden 15 punten (doelsal-
do -32) in 24 wedstrijden en voor-
lopig hekkensluiter FC Driebergen 
verzamelde 13 punten (doelsaldo 
-42) in eveneens 24 wedstrijden. 

Ook de wedstrijd tegen streekge-
noot Maarssen bracht zaterdag niet 
de gewenste ommekeer: het eerste 
wapenfeit was pas in de 27e mi-
nuut, toen Maarssen een schot op 

de kruising produceerde. Maarssen 
was wel gedurende de eerste helft 
de betere ploeg. Dat werd duide-
lijk toen de gastheren de 1-0 in de 
dertigste minuut op het scorebord 
lieten zetten. Dit was ook gelijk de 
ruststand. 

In de tweede helft kwam vertrek-
kende Marcel Melissen na een 
lange blessure er weer in; zijn ge-
brek aan wedstrijdritme was duide-
lijk merkbaar en mede oorzaak van 
het feit, dat ook in de tweede helft 

SVM de mindere bleef. Ook de in-
breng van Jorn Brefeld en Marco 
Willemse deden het tij niet keren. 
De bezoekers gingen kansloos met 
3 - 0 ten onder. 

Er resteren nog twee reguliere com-
petitieronden: a.s. zaterdag fungeert 
SVM als gastheer tegen (inmiddels) 
kampioen Benschop en een laatste 
ontsnappingsmogelijkheid is er nog 
op 26 mei in Culemborg tegen Fo-
cus ’07. (Nanne de Vries)

SVM heeft het lek nog niet boven.

Tweede winst op rij voor DOS
Twee uitwedstrijden op rij in Dordrecht, bezorgden DOS vier punten. Was er vorige week de 

winst op hekkensluiter Oranje Wit, zaterdag moest nummer drie Sporting Delta er aan geloven.

DOS had vertrouwen getankt door 
de overwinning van vorige week 
en reisde vol goede moed opnieuw 
naar Dordrecht. Tegenstander Spor-
ting Delta dacht als nummer drie 
het klusje tegen de nummer zeven 
eenvoudig te kunnen klaren, maar 
kwam bedrogen uit. DOS stak 
veel meer energie in het spel dan 
de thuisploeg. Daardoor creëerde 
de Westbroekers ook meer kansen 
en hiernaast was de afronding ook 
beter dan bij Sporting Delta. Een 
voorsprong halverwege was dan 

ook een logisch vervolg. Met een 
5-9 tussenstand zochten de teams 
de kleedkamer op.

Spoor
Ook na rust bleef DOS op het goe-
de spoor. Sporting Delta heeft lange 
en fysiek sterke heren en speelt een 
vrij statische spel. De Westbroekers 
hadden veel meer dynamiek en be-
weging in het spel, waar de thuis-
ploeg geen passend antwoord op 
kon vinden. De voorsprong werd 
beetje bij beetje verder uitgebreid, 

wat tot steeds meer frustratie bij de 
tegenstanders leidde. DOS liet zich 
hierdoor niet van de wijs brengen 
en behield een ruime marge. Op 
de 15-22 overwinning was niets af 
te dingen, waardoor het de achter-
stand op nummer zes OVVO terug-
bracht tot twee punten.

Na een vrij Pinksterweekend speelt 
DOS zaterdag 26 mei de laatste 
thuiswedstrijd. De wedstrijd tegen 
Rohda begint in Westbroek om 
15.30 uur.

DOS scoort en Sporting Delta blijft vertwijfeld achter.

Nova veilig na overtuigende winst 
Afgelopen zaterdag moest Nova 1 een flink eind rijden om in Nijverdal de wedstrijd tegen 

NKC ’51 te spelen; een belangrijke wedstrijd, want bij winst kan Nova zich veilig spelen in de 
1e klasse. De vorige wedstrijd tegen NKC ’51 eindigde in een nederlaag, waarin de tegenstander 

terugkwam van een achterstand van 10 punten. 

Nova liet vanaf de eerste minuut 
zien dat zij in de eerste klasse thuis-
horen. Na 20 minuten wist NKC 
’51 pas hun 3e doelpunt te scoren, 
waar Nova er toen al acht in had 
liggen. Vanaf de tweede helft kwam 
Nova echt los van de tegenstander 
uit Nijverdal en wist met 16-26 te 
winnen. Door het verlies van con-
current Juventa, is Nova veilig.

Na vijf seconden maakte NKC al 
het eerste doelpunt en even leek 
het een lastige wedstrijd te wor-
den. Niets was minder waar, want 

al snel wist Aranka Akkermans het 
eerste doelpunt voor Nova te sco-
ren. Daarna was het duidelijk een 
fase voor Nova met doelpunten van 
onder andere Renske van Kempen 
en Richard van der Pas. Na elk 
doelpunt dat NKC scoorde, wist 
Nova vrijwel direct ook de korf te 
vinden. Hierdoor werd een even-
tuele inhaalslag van NKC meteen 
afgeslagen. Door de sterke rebound 
in beide vakken kon Nova lange 
aanvallen draaien met meerdere 
schoten. Nova wist maar liefst 71 
kansen te nemen in de eerste helft.

In de tweede helft kon NKC niet 
meer meekomen en Nova liep 
steeds verder uit. Met nog 10 minu-
ten spelen werd een vak met junio-
ren ingebracht. Aan de houding van 
NKC was af te lezen dat de wed-
strijd al gespeeld was. De scheids-
rechter floot de wedstrijd af met een 
stand van 16-26. 

Met deze ruime overwinning speelt 
Nova zich veilig in de eerste klasse 
en kan hierdoor de komende wed-
strijden zonder druk spelen.

(Job Paauw)

TZ wint weinig 
hoogstaand duel

TZ speelde afgelopen zaterdag tegen Oranje Wit. 
De Maartensdijkers kenden een prima start van de 

veldcompetitie en zijn inmiddels zeker van lijfsbehoud in 
de Hoofdklasse. De thuisploeg uit Dordrecht was minder 

succesvol en speelt volgend jaar een niveau lager. 

Op het zonnige complex van Oranje Wit was het geen bijster hoog-
staande wedstrijd. De thuisploeg had moeite om de bal in bezit te hou-
den na een doelpoging terwijl TZ vaak te ongeduldig was en niet zuiver 
schoot. De ploeg van Iwan Hazendonk was wel beter, maar verzuimde 
om dit in de score uit te drukken. Een van de lichtpuntjes was het doel-
punt van de debuterende Elkie van Keulen. Met 8 - 9 werd de schaduw 
van de kleedkamers opgezocht.

Elastiek
De tweede helft bood niet veel meer spektakel dan de eerste helft. De 
voorsprong werd door de gasten vergroot en daarmee leek de wedstrijd 
beslist. Het scoren verliep in de laatste 20 minuten echter weer een 
stuk lastiger waardoor Oranje Wit aan het spreekwoordelijke elastiek 
bleef hangen. Bij 16 - 18 floot de scheidsrechter af. TZ won zo voor 
de vierde keer in vijf wedstrijden. Een goede prestatie natuurlijk, al is 
het te hopen dat de laatste twee wedstrijden wat meer goals opleveren 
dan afgelopen zaterdag. In het pinksterweekend is er geen wedstrijd. 
Daarna wordt de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen OVVO/
DeKroon gespeeld.

Irene Kampioen

Door zaterdag 12 mei de Volleybal Bekerfinale van Kalinko in Wijk 
bij Duurstede te winnen veroverde Irene MA1 de beker. Nu kunnen de 
pijlen worden gericht op het Nationale Gesloten Jeugd Kampioenschap 
(NGJK) op zaterdag 2 juni in Sportcentrum Eindhoven.

(Jelle Hovinga)
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advertentie

Vogelwacht Utrecht viert 60-jarig 
bestaan
door Walter Eijndhoven 

Om vogels en hun leefomgeving in de provincie Utrecht te beschermen, richtten vogelaars 
de heer Van der Garden, baron Van Lynden en Sjoerd Braaksma, op vier februari 1958 de 

Vogelwacht Utrecht op. Ging het in die tijd vooral om vogelbescherming, hedentendage is het 
doel van de vereniging een stuk breder.

In artikel twee van de statuten staat 
nu: het doel van de vereniging is de 
bescherming en verbetering van de 
levensvoorwaarden van de in de na-
tuur voorkomende organismen, in 
het bijzonder van vogels. 

Oprichting
Begin jaren vijftig was nog weinig 
belangstelling voor vogels. Wel 

hielden diverse afdelingen binnen 
de Koninklijke Nederlandse Na-
tuurhistorische Vereniging (KNNV) 
en de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (NJN) zich bezig met 
het bestuderen van vogels, maar op 
het terrein van bescherming deden 
zij weinig tot niets. ‘Mijn vader 
(Sjoerd Braaksma) was in die tijd 
al bezig met vogels’, vertelt Wigle 

Braaksma uit De Bilt. ‘Hij zat, sa-
men met baron Van Lynden, in de 
jaren vijftig, in het bestuur van een 
vogelwerkgroep en werd benaderd 
door de heer Van der Garden om 
een vereniging op te richten, speci-
fiek gericht op vogelbescherming’. 
Ornitholoog Braaksma had daar 
wel oren naar en deed, op een be-
stuursvergadering in januari 1958 
hun plannen uit de doeken om een 
vereniging op te richten met als doel 
vogelbescherming. Op vier februari 
1958 was het zover: in een zaal van 
het KNMI in De Bilt werd de Vo-
gelwacht Utrecht opgericht. Braak-
sma: ‘Behalve aan educatie en vo-
gelonderzoek, deed de Vogelwacht 
Utrecht dus ook aan bescherming: 
leden hingen nestkastjes op in de 
directe omgeving en deden aan bij-
voedering tijdens strenge winters. 
In de winter van 1978/79 werd door 
veel leden brood gesneden in de vo-
gelhut in het bos van Amelisweerd 
en uitgestrooid op diverse plekken 
waar veel vogels, als eenden, meer-
koeten en reigers, samenschoolden. 
Waarschijnlijk heeft dat veel vogels 
het leven gered’. 

Kerkuil
Sjoerd Braaksma was als ornitho-
loog geïnteresseerd in alle vogel-
soorten. Eén vogelgroep, naast 
vleermuizen (een zoogdiersoort!) 
had echter zijn bijzondere voor-
keur, uilen. Tijdens zijn werkzame 
periode bij Staatsbosbeheer deed 
hij veel inventarisaties en beschreef 
hij veel gebieden in zijn dagboe-
ken, alles werd genoteerd. Nog 
steeds bestaan archieven vol aan 
waardevolle informatie over vogels 
en andere dieren. 

Wigle: ‘Uilen werden vroeger ge-
zien als ‘eng’ en als ‘duivels’. Ge-
lukkig kwam daar van lieverlee 
verandering in en ontstond meer in-
teresse in uilen en de bescherming 
van deze vogels. In de jaren ‘60 
inventariseerde mijn vader onder 
andere kerkuilen. Deze uilensoort 
broedt graag in torens, stallen en 
kerken. Dankzij zijn inventarisa-
ties, hij onderzocht uiteindelijk 
zo’n zestig kerken, werd steeds 
meer bekend over deze vogelsoort. 
Dankzij goede bescherming komt 
deze uilensoort weer veel meer 
voor in ons land’. 

Werkterrein
Anno nu telt de Vogelwacht Utrecht 
zo’n 850 leden. Iedereen met inte-
resse in vogels kan zich aanmel-
den als lid, zowel beginnende als 
ervaren vogelaars. De Vogelwacht 
Utrecht ziet de hele provincie 
Utrecht als haar werkterrein en 
daarom heeft zij zes afdelingen bin-
nen haar vereniging: Amersfoort, 

De Bilt / Zeist e.o., Driebergen / 
Doorn, Nieuwegein / IJsselstein, 
Utrecht Stad en Vechtplassen. 

Iedere afdeling heeft een eigen co-
ordinatiegroep, die activiteiten or-
ganiseert op regionaal niveau. Als 
lid ben je op iedere activiteit van 
harte welkom. Afdelingsactiviteiten 
zijn: cursussen ‘Vogelherkenning’, 
lezingen over gespecialiseerde on-
derwerpen, broedvogelonderzoek, 
nestkastenonderzoek, vogeltrek en 
excursies naar bekende vogelgebie-
den en af en toe ook een excursie 
buiten Nederland. Voor meer
informatie over de Vogelwacht:
www.vogelwacht-utrecht.nl

Voor vogelaars als Wigle Braaksma valt er het gehele jaar veel te zien op 
en rond de Hoogekampse Plas in Groenekan.

Landelijke Wandeldag 
De ANWB en de 12 provinciale landschappen organiseren op zondag 27 mei

voor het eerst een Landelijke Wandeldag om te genieten van de lente
in de ontluikende natuur van de provinciale Landschappen. 

In totaal zijn er 36 ANWB Lenter-
ondjes voor Nederland ontwikkeld, 
waarvan drie in de gebieden van 
Utrechts Landschap. Vrijwilligers 
van de ANWB en de Landschappen 
hebben routes uitgezet en zullen de 
deelnemers ontvangen. 

In de provincie Utrecht zijn vanuit 
Paviljoen Beerschoten in De Bilt 
drie wandelroutes van circa 4.5, 6 
en 12 kilometer uitgezet. Het is mo-
gelijk om de route van 4,5 kilometer 
met gids te lopen die de bezoekers 
alles vertelt over de omgeving en 
geschiedenis van de landgoederen. 
Ook is deze route aantrekkelijk om 

te wandelen met kinderen. Achter 
het Paviljoen Beerschoten kunnen 
zij oudhollandse spellen doen zoals 
sjoelen, steltlopen en blikgooien. 
Ook is er een kinderroute waarbij 
de kinderen aan de hand van een 
kompaskaart en opdrachten een 
kort rondje kunnen lopen over het 
landgoed. De route van 12 kilome-
ter door de landgoederen en Houd-
ringe en Beerschoten en het Panbos 
is meer voor de fanatieke wande-
laars. Deze wandeltocht loopt niet 
alleen door de prachtig aangelegde 
lanen van de landgoederen en keu-
rig onderhouden parkbossen, maar 
ook door het Panbos, een gebied 

met stuifzandduinen en ‘wande-
lende’ bomen.

Faciliteiten
Bij het Paviljoen kan er gratis gepar-
keerd worden en kunnen bezoekers 
terecht voor een biologisch ijsje en 
friet of een drankje en zijn er toilet-
ten aanwezig. ANWB-leden en Be-
schermers van Utrechts Landschap 
krijgen op vertoon van hun lidmaat-
schapskaart een leuke goodiebag. 
Kinderen t/m 17 jaar wandelen gratis 
mee. Tickets zijn tot 26 mei te koop 
via www.anwb.nl/lenterondjes. Voor 
meer informatie  www.utrechtsland-
schap.nl/lenterondjes

Ontdek de mooiste plekjes tijdens de Landschapswandeling. (foto Marien Dorrestijn)

Wandelen
over Houdringe

Op 20 en 21 mei (Pinksterweekend) organiseert  
Utrechts Landschap een wandelexcursie voor de helft 

over Landgoed Beerschoten en voor de helft over 
Landgoed Houdringe. 

In het gebied komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals de 
raaf. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland. Er staan 
dikke eiken en beuken met een doorsnede van meer dan een meter. 
Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. 

Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels 
in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd. 
Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van deze 
landgoederen. De wandelingen starten beide dagen om 14.00 uur vanuit 
Paviljoen Beerschoten (Holle Bilt 6, De Bilt) en duren anderhalf tot 
twee uur. Deelname is gratis Vooraf aanmelden (is nodig) op website 
Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’.  (Trees Althues)

Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de mooiste landgoederen 
van de Utrechtse Heuvelrug.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

M.i.v. vrijdag 18/5 Nieuwe à la carte kaart!

Woe.
16-05
Do.

17-05
Vr.

18-05
Za.

19-05
Zo.

20-05

KLIEKJESDAGEN”
 

Div. vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
23-05
Do.

24-05
Vr.

25-05
Za.

26-05
Zo.

27-05

Saté van varkenshaas
met frietjes en sla

of
Gebakken roodbaarsfilet 

met dillesaus
of

Bietjes met brie en 
Amsterdamse uitjes

uit de oven

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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