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U wilt een nieuwe website of uw website
kan een opfrisbeurt gebruiken? En u weet
niet waar te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?
Vanaf

€ 350
ex. BTW

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

Jan Steenlaan wordt weer 
tweerichtingsverkeer

Al geruime tijd is het bevorderen van de verkeersveiligheid op de Jan Steenlaan en omgeving in 
Bilthoven een onderwerp van aandacht. Daar komt bij dat voor de wijk De Leijen in het 

algemeen en de Jan Steenlaan in het bijzonder, sinds eind 2015 een tijdelijk verkeersregime 
van kracht is in verband met de aanleg van de spoorweg-onderdoorgang Leijenseweg. 

Op 13 oktober 2015 heeft het Ge-
meentebestuur van De Bilt een 
verkeersbesluit genomen, op basis 
waarvan het tijdelijke verkeers-
circulatieplan De Leijen voor een 
periode van 18 maanden operati-
oneel was. Omdat de voornoemde 
periode is verstreken en de werk-
zaamheden aan de onderdoorgang 
(in de Leijen) is de verkeersituatie 
nog eens tegen het licht gehouden. 
Ook beschikt het College over een 
subsidie van de provincie die moet 
worden terugbetaald indien in 
2019 geen werkzaamheden aan de 
Jan Steenlaan en nabije omgeving 
plaatsvinden. 

Meivakantie
Inmiddels is het College van plan 
om in de meivakantie 2019 op de 
Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, 
Van Ostadelaan en Rembrandtlaan 
het tweerichtingsverkeer voor zo-
wel langzaam als gemotoriseerd 
verkeer terug te brengen en de 
maatregelen in het kader van het 
tijdelijk verkeerscirculatieplan De 
Leijen uit 2015 terug te draaien. 

Parallel daaraan wordt er gewerkt 
aan een inrichting van de Jan Steen-
laan met brede fietsstroken op het 
weggedeelte tussen de Rembrandt-
laan en Heidepark, waar geen twee-
richtingenfietspad is, en een smallere 
rijloper. Zodoende krijgen de fietsers 
een eigen plek in de infrastructuur 

en is het gemotoriseerde vervoer ‘te 
gast’ op de smalle rijloper. 

Zomervakantie
De realisatie van deze inrichting is 
gepland in de zomervakantie 2019. 
Indien en zodra de riolering in de 
Jan Steenlaan aan vervanging toe 
is, bestaat ter plaatse voldoende 
ruimte om het tweerichtingenfiets-
pad door te trekken langs de gehele 
Jan Steenlaan. Op 13 maart zijn 
deze conceptplannen voor de Jan 
Steenlaan gepresenteerd tijdens 
een informatieavond in het woon- 
en zorgcentrum De Bremhorst in 
Bilthoven. Naar de mening van het 
College is daar gebleken dat voor 
de gepresenteerde plannen draag-
vlak bestaat.  [HvdB]

Een impressie hoe het gaat worden. (beeld www.debilt.nl)

Burgemeester
neemt zelfportret

in ontvangst
door Walter Eijndhoven

Woensdag 3 april ontving burgemeester Sjoerd Potters, uit 
handen van kunstenaar Luuk van der Bult, een zelfportret 
voor op zijn werkkamer in Jagtlust. Alles details van de 
burgemeester staan op het grote doek, de ambtsketen, 

een donkerblauw pak en een rode stropdas
en alles op een oranje achtergrond.

Veel hoogwaardigheidsbekleders heeft Van der Bult al geschilderd: een 
koningin, hoge ambtenaren, een manager, een gemeenteraad, voorma-
lig burgemeester van De Bilt Arjen Gerritsen en zelfs Sinterklaas. Al-
leen ontbrak die ene nog in het illustere rijtje, burgemeester Potters. 

Kroeg
Van der Bult is een vaste bezoeker van De Kroeg, een activiteit die 
éénmaal per maand plaatsvindt, op de vrijdagavond. Daar ontmoet hij 
vele bekenden, allen met een verstandelijke beperking. Heel toevallig 
bracht Potters vorig jaar een bezoek aan De Kroeg. Van der Bult greep 
direct zijn kans en trok de burgemeester aan zijn mouw. In no-time 
maakte hij een afspraak met Potters. Twee weken later werden foto’s 
gemaakt van de burgemeester en kon hij aan de slag met zijn volgende 
kunstwerk. 
Nu was dan eindelijk het moment daar, de vereeuwiging van de bur-
gemeester. Door alle drukte was de kunstenaar vergeten zijn schilder-
stuk te signeren. Daar wordt nu nog een speciaal moment voor ingelast. 
Want pas dan is het een echte ‘Van der Bult’. 

-  Wilt u weten wat Zorgvilla Steinenburgh
kan betekenen in de zorg voor uw
dementerende naaste?

-  Bent u nieuwsgierig hoe het is om te
werken in Zorgvilla Steinenburgh?

-  Kent u anderen, die interesse hebben?
Geeft u het dan door?

Meer informatie?
Bezoek onze website www.claris-zorggroep.nl

Bel ons: 030-2004950
Adres: Utrechtseweg 370, 3731 GE De Bilt

Open dag Zorgvilla Steinenburgh
Zaterdag 13 april van 13.00-16.00 uur

De geportretteerde, het kunstwerk en de kunstenaar.

advertentie
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/04 • 10.30u - Ds. A. Plantinga

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/04 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
14/04 • 18.30u - Ds. A.L. van Zwet 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/04 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

met Annemiek Vera

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

14/04 • 10.00u - de heer Jaap de Vreugd

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
14/04 • 10.30u - Communieviering; 

voorganger J. Ham 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

14/04 • 10.15u - ds. J. de Wolf
14/04 • 16.30u - ds. D.F. Ensing 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
14/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

14/04 • 19.00u - Ds. C. Rentier

Oosterlichtkerk 
14/04 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
14/04 • 10.00u - Communieviering 

F. Overbeek

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
14/04 • 10.00u - spreker Joost Bijl

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
14/04 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

14/04 • 10.00u en 18.30u - 
Kandidaat W. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten in 

Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/04 • 11.00u - Mevr. ds. G. Morsink 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/04 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel 
14/04 • 18.30u - Ds. J.W. Hooydonk

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
14/04 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
14/04 • 09.30u - Mevr. ds. G. Morsink 

St. Maartenskerk
14/04 • 11.00 u - Open huis-viering / 

Woord- en Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/04 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk
14/04 • 18.30u - Ds. B.J. Eikelboom

PKN - Herv. Kerk
14/04 • 10.00u - Ds. J. A. Brussaard

14/04 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Oplage 20.500 ex
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0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

‘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

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan
In opheffing

De Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan (HGBG) houdt 
op te bestaan. Wij willen zorgdragen voor een juiste afwikke-
ling van alle (financiële) zaken. Wie meent nog een vordering te 
hebben op de HGBG kan tot uiterlijk één maand na het verschij
nen van dit bericht in De Vierklank contact opnemen met de 
voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de HGBG,  
de heer J.J. Burghout, via telefoon 06-28202218 of via e-mail 
jjburghout@kpnmail. nl

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 13 april oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 13 april haalt Stich-
ting Warm Hart weer oud pa-
pier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Rommelmarkt Ben Labre 

Scoutinggroep Ben Labre in De 
Bilt heeft een grote rommelmarkt 
op zaterdag 13 april tussen 10.00 
en 14.00 uur achter de Michaël-
kerk aan de Kerklaan in De Bilt. 
Tussen 9 april en 12 april kunnen 
overtollige boeken, huisraad of 
speelgoed aangeleverd worden bij 
het clubgebouw achter de Micha-
elkerk, Kerklaan 33A De Bilt. 
Dit kan tussen 10.00 en 12.00 
uur, van 13.00 tot 16.00 uur en 
van 19.00 tot 21.00 uur. (vrijdag 
12 april tot 12.00 uur). Voor het 
ophalen bel 06-13637304 of mail: 
rommelmarkt@benlabre.nl. 

Paasconcert Woudkapel

Vrijdag 12 april om 20.15 uur 
geeft het Woud Ensemble een 
Paasconcert in de Woudkapel, aan 
de Beethovenlaan 21 te Biltho-
ven. Op het programma staan de 
Chaconne in g van Purcell, het 
Erbarme Dich uit de Mattheus 
Passion, en het Stabat Mater van 
Pergolesi. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de kassa, en te reserveren 
via woudensemble@gmail.com.

Zangavond in Groenekan

Op vrijdagavond 12 april is er 
een niet-ritmische Psalmzang-
avond met medewerking van de 
bovenstemgroep Kockengen in 
de Hervormde kerk, Groenkanse-
weg 66 te Groenekan. Aanvang 
19.30 uur. Er zal een collecte 
zijn voor de Stichting Adullam 
Gehandicaptenzorg. Jong en oud.

Dorpsmarkt 

Vrijdag 12 april is er weer veel 
gezelligheid in het oude dorp 
met de Dorpsmarkt De Bilt, een 
markt met kwaliteitsproducten 
uit deze gemeente die appelle-
ren aan gezond, vers, smaak en 
herkenbaarheid. Verder zijn er 
duurzame ondernemers te vin-
den die geen Food maar Good 
produceren en is er volop aan-
dacht voor bijen. Om 18.00 uur 
uur is er swingende muziek van 
CajunHotShoes en tot slot om 
weer tot rust te komen, kan er op 
deze Dorpsmarkt zelfs een yoga 
workshop worden gevolgd. 

Theater ‘Zoek de Verschillen’

Op 12 en 13 april geeft Thea-
terschool Masquerade met pro-
ductieklas Community Art - de 
enige klas met volwassen spelers 
- een bijzondere voorstelling in 
Theater Het Lichtruim. Negen 
spelers gaan op zoek naar het 
antwoord op de vraag hoeveel 

ze lijken (of juist niet) op hun 
ouders en hun kinderen weer 
op hen. Zoek de verschillen is 
een dynamische theatervoorstel-
ling vol humor, beweging en tra-
giek. De voorstelling Zoek de 
Verschillen begint op 12 en 13 
april om 20.00 uur in Theater 
Het Lichtruim. Kaarten zijn te 
verkrijgen via kunstenhuis.nl en 
aan de deur op de avond van de 
voorstellingen zelf.

Repaircafé  
Hollandsche Rading

Zaterdag 13 april is er weer een 
Repair café in het dorpshuis van 
Hollandsche Rading. Van 10.00 
tot 14.00u is iedereen weer wel-
kom om spullen te laten repa-
reren.

Kledinginzameling

Op zaterdag 13 april kunt u 
van 10 00 uur tot 14.00 uur uw 
gebruikte kleding en schoenen in 
een plastic zak inleveren bij de 
St. Maartenskerk in Maartensdijk. 
Sam’s Kledingaktie zamelt al 50 
jaar kleding in voor Mensen in 

Nood. De netto-opbrengst van de 
ingeleverde kleding wordt besteed 
aan hulpprojecten over de hele 
wereld.

Openstelling Kerk Westbroek

Het gebouw van De Hervormde 
Kerk van Westbroek (Kerkdijk 
12) opent op vrijdag 12 april en 
zaterdag 13 april de deuren van 
de kerk van 13.00 tot 16.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om het monumentale 
pand te bekijken, de rust in het 
eeuwenoude gebouw te ervaren 
of voor een stiltemoment.

Het vermoeden van Poincaré 

Zondag 14 april om 15.00 uur 
speelt toneelgroep Het Volk de 
voorstelling Het vermoeden van 
Poincaré in Theater Het Licht-
ruim in Bilthoven. Met humor en 
mededogen weet Het Volk keer 
op keer ‘mannelijk onvermogen’ 
vorm te geven. Laat je verrassen 
door de rijke en geestige dialo-
gen. Kijk voor meer informatie 
en kaartverkoop op: 
www.theaterhetlichtruim.nl

Mijn lieve sterke echtgenoot en onze vader is overleden. 
Wat zullen we je missen.

Mr. Adriaan Marinus van Gorp
Kolonel b.d.

✩ Maastricht, 19 februari 1951
† Maartensdijk, 3 april 2019

Evelien van Gorp – Koornwinder
Amber Michelle †

Tamar Chloé
Fleur Bonnie Coco
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Markt Samen Leuke Dingen Doen
door Walter Eijndhoven

Wie nieuwe, sociale contacten wil opdoen, kan vrijdag 12 april zijn hart weer ophalen tijdens de 
‘Markt Samen Leuke Dingen Doen’ bij Mens De Bilt in De Bilt. Net als op een gewone markt 

kan iedere geïnteresseerde gewoon vrijblijvend binnenlopen en rondkijken 
bij diverse kraampjesen anderen ontmoeten.

‘Tijdens de markt wordt iedereen 
ontvangen door medewerkers en 
vrijwilligers van Mens, met een 
kop koffie en iets lekkers’, vertelt 
sociaal werker Wilma van Poel-
geest. ‘Het doel van deze markt is 
mensen met eenzelfde interesse met 
elkaar in contact te laten komen, op 
een informele manier. Natuurlijk 
mag je ook je buurman/ buurvrouw 
meenemen, graag zelfs. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. Kom ge-
zellig met elkaar, zodat de drempel 
wellicht iets lager is. Het is vooral 
een gezellige middag’.

Voor ieder wat wils
Om het bezoekers makkelijk te 
maken, staan kraampjes opgesteld 
voor geïnteresseerden met eenzelf-
de hobby of sport. De kans is dus 
redelijk groot hier iemand tegen te 
komen met dezelfde belangstelling 
op het gebied van ‘Culinair’ (sa-
men eten/ koffie drinken/ terrasje), 

‘Bewegen’ (wandelen/ sporten/ 
fietsen), ‘Spel’ (schaken/ kaartspel/ 
sjoelen), ‘Cultureel’ (film/ theater/ 
concert/museum), ‘Creatief’ (knut-
selen/ schilderen/ sieraden maken) 
of een zelf ingebrachte activiteit. 
Van Poelgeest: ‘Wij zorgen voor 
een diverse samenstelling, zodat 
er voor iedereen wel iets te vinden 
is. En wie weet volgt er wel een af-
spraak om samen iets te gaan doen. 
En als je toevalligerwijs niemand 
tegenkomt met dezelfde interesse, 
is het de volgende keer misschien 
wel raak, want deze markt organi-
seren wij meerdere keren per jaar, 
ook bij mijn collega’s in Service-
centrum Maartensdijk en diverse 
andere locaties binnen onze ge-
meente. 

Begrip
Mens De Bilt hoopt dat de markt 
uiteindelijk een begrip wordt bin-
nen de gemeente en dat op meer-

dere plaatsen binnen de zes ker-
nen markten ontstaan. Samen met 
vrijwilligers hoopt Van Poelgeest 
uiteindelijk velen met elkaar in 
contact te brengen en eenzaamheid 
binnen De Bilt terug te dringen.
Dit jaar organiseert Mens De Bilt 
iedere maand een ‘Markt Samen 
Leuke Dingen Doen’. Diverse data 
zijn al bekend: zaterdag 11 mei bij 
Eetcafé Van Miltenburg in Biltho-
ven, zaterdag 22 juni bij WVT (sa-
men met Repair Café) in Bilthoven, 
zaterdag 13 juli bij de Buurtkamer 
in Bilthoven, zaterdag 28 septem-
ber bij Eetcafé Buiten in De Bilt, 
donderdag 10 oktober bij De Vier-
stee in Maartensdijk en zaterdag 9 
november bij de Spar in Bilthoven-
Noord. 

Prikbord
Van Poelgeest: ‘Natuurlijk kan het 
voorkomen dat je niet direct ie-
mand vindt. Als je niet kunt wach-

Bij Mens De Bilt staat ontmoeten centraal.

Burgemeester Sjoerd Potters 
eet mee

door Walter Eijndhoven

Stichting Eet mee! organiseert komende tijd diverse etentjes voor burgers, samen met burgemeester 
Sjoerd Potters. Maandag 1 april vond het eerste etentje plaats bij de familie Muller-Kolk uit 

Maartensdijk. Onder het genot van een goede maaltijd kwamen de verhalen los 
en leerden de genodigden elkaar beter kennen.

Het was een huis vol bij de gast-
vrouw uit Maartensdijk. Iedereen 
kwam op hetzelfde moment bin-
nen en in no-time was het één en 
al gezelligheid. Nadat twee bossen 
bloemen waren afgegeven door de 
gasten en een doos Biltse zonnetjes 
door de burgemeester, kwam direct 
een leuk gesprek op gang tussen de 
genodigden.

Ontmoeting
‘Het eerste etentje was erg succes-
vol’, vertelt Brigitte van der He-
ijden, ambassadeur van Stichting 
Eet mee!. ‘Het is echt een ontmoe-
ting aan tafel. Mensen die elkaar 

niet kennen, eten samen en dat kan 
heel leuk uitpakken’. Gastvrouw 
Elly van de Kolk vond het ook erg 
geslaagd. ‘Eén van de gasten was 
senior Dirk Booij. Ik zwaaide altijd 
naar hem, als ik langsliep. En nu zit 
hij zomaar bij mij aan tafel. Dat is 
toch hartstikke leuk’.

Kennen
Van der Heijden: ‘Vanuit Eet Mee! 
willen wij diverse etentjes organi-
seren, waarbij de burgemeester, een 
vluchteling en een senior aanschui-
ven bij een gastvrouw of gastheer. 
Zo hopen wij dat iedereen elkaar 
beter leert kennen. Het is de bedoe-

ling dat iedere kern een keer aan 
bod komt’. 

Aanmelden
Houd je van samen eten en mooie 
gesprekken en ben je in voor een 
verrassende ontmoeting? Dan kun 
je je aanmelden als gast en schuif 
je aan voor een etentje bij iemand 
thuis. Andersom kan natuurlijk 
ook. Bij Eet Mee! staat de ontmoe-
ting centraal. Je hoeft geen topkok 
te zijn om je op te geven als koo-
kadres. Wel besteedt Eet Mee ex-
tra aandacht aan mensen met een 
vluchtelingenachtergrond en aan 
ouderen. 

Burgemeester Sjoerd Potters Eet mee! in Maartensdijk.

Een goede start voor 
We ∞ Match 3

Tijdens een geslaagde Kick Off op donderdag 21 maart werd de derde 
editie van het project We ∞ Match gestart. Diverse groepen binnen het 
participatietraject kwamen samen: de deelnemers, de buddy’s en betrok-
ken organisaties. Het resulteerde in een levendige middag vol gesprek-
ken, informatie en inspiratie. 

We ∞ Match coacht statushouders en bijstandsgerechtigden uit gemeente 
De Bilt in het traject van participatie en het vinden van (vrijwilligers)
werk. Hierbij worden buddy’s ingezet die worden gekoppeld aan de deel-
nemers. Met de Kick Off op 21 maart werd de start van We ∞ Match 3 
officieel ingeluid. Diverse organisaties uit De Bilt toonden hun betrok-
kenheid met hun aanwezigheid tijdens deze middag. Niet alleen de bud-
dy’s van We ∞ Match 3 waren erbij, maar ook een aantal buddy’s van 
voorgaande edities. Deelnemers en buddy’s kregen zo de gelegenheid om 
kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. 

Nieuwe mogelijkheden
Tijdens de Kick Off werd niet alleen informatie gedeeld over het project 
en ruimte gemaakt om te ervaren wat theater kan doen voor de deelne-
mers, er werden ook nieuwe deuren geopend. Wethouder Anne Brom-
mersma bood een werkervaringsplek bij de gemeente aan. Reinaerde 
kwam eveneens met een voorstel: zij gaan samen met cliënten een work-
shop geven over werken in de gehandicaptenzorg. Deze mooie initiatie-
ven droegen bij aan een geslaagde Kick Off. Er is kennis gemaakt, er zijn 
gesprekken gevoerd, en er zijn mogelijkheden gecreëerd: een goede start 
van We ∞ Match 3! 
Nieuwe buddy’s die het leuk vinden om vrouwelijke statushouders te be-
geleiden tijdens We ∞ Match zijn nog welkom. In april start een nieuwe 
groep, speciaal voor mannen. Ook hiervoor worden nog buddy’s gezocht.  
Aanmelden kan bij Willeke Colenbrander: willeke@kunstenhuis.nl / 06 
11168409.

Een geslaagde start van de derde editie van het project We ∞ Match.

ten tot de volgende markt, kun je 
gebruik maken van ons prikbord’. 
Zowel in Servicecentrum De Bilt 
als in De Vierstee in Maartensdijk 
hangt permanent een bord, waarop 
iemand kan aangeven wat hij of zij 
leuk vindt en contact zoeken met 
andere geïnteresseerden en wie 
weet reageert iemand daar wel op. 

Wie interesse heeft om anderen te 
ontmoeten is vrijdag 12 april van 
13.30 uur tot 15.30 uur welkom bij 
Mens De Bilt, aan de prof. Debije-
weg 1 in De Bilt. Informatie is te 
vinden via de website www.mens-
debilt.nl Contactgegevens Wilma 
van Poelgeest: w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl, of: tel. 06 47296337



4

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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 april
t/m woensdag 17 april

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

Boeren achterham
Gegrilde fricandeau 
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.95

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

STOMPETOREN 
ROMIGE JONGE KAAS 

500
GRAM 5.98

BOEREN LENTE 
MELANGE 

500
GRAM 6.98 

Noten & pinda's

Verse Hollandse 
lamsbout

Kipfilet

Riblappen

100
GRAM 2.49

100
GRAM 3.75

Black Angus 4
VOOR 10.-

Kalfsschnitzels 

100
GRAM 1.98

250
GRAM 4.98

PISTACHE NOOTJES

VERS GEBRANDE 
NOTENMIX 

500
GRAM 6.50

500
GRAM 5.98

4
STUKS 5.-KIPPENBOUTEN

TORTILLA’S 2
STUKS 6.-

Aangepaste openingstijden!

Runder cordonbleu, kip cordonbleu,  
gehakt cordonbleu 

5 HALEN= 4 BETALEN

Extra donderdag voordeel:

KIPDIJFILET
1

KILO 8.98

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet Americain 3 x 100

GRAM 4.98

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 
en stamppotten
Er is weer 
Raapstelenstamppot

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Asperge-ham
schotel

€ 1,49
100 gram 

Moussaka
€ 1,49
100 gram 

Pasta
met gevulde kip en groenten

€ 1,49
100 gram 

Spaghetti bolognese
of Spaghetti Carbonara

€ 1,25
100 gram 

Vers gewassen 
Hollandse Spinazie

€ 0,79
300 gram 

Rabarber-Aardbeien 
compote

€ 2,99
Per bakje 

Pracht Hollandse
Witlof
500 gram € 0,79

Luxe
Hollandse Pluksla
of Hollandse Botersla
Per zak € 1,49

Pitloze witte 
Druiven 

Per bak 500 gram

 € 1,49

Desem 
Donker Grof Volkoren
Nu € 2,99

Nieuw in het assortiment:

ons bekende Paasbrood
Kom proeven!!!

Citroen-
Framboos taart
Nu € 14,95
Ze zijn er weer…
Onze bekende 
Fruitwaartjes!!

Dagelijks vers!
Van onze eigen teler:
Hollandse Asperges.

Gratis geschild!

Volop Hollandse Aardbeien
Kasbonen, Kasbloemkool, 

Rabarber
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Vrouwen van Nu Maartensdijk 
viert negende lustrum

door Guus Geebel

Deze maand is het 45 jaar geleden dat de vereniging Vrouwen van Nu Maartensdijk werd opgericht. 
Dat jubileum wordt op woensdag 10 april van 15.00 tot 19.00 uur gevierd in parochiecentrum De 

Mantel in Maartensdijk met een optreden van Pauwergirls uit Zwolle. Zij brengen herkenbare 
liedjes, van de jaren ’40 tot nu en zorgen voor grappige verrassingen. De dag wordt 

afgesloten met een door Landwaart verzorgd buffet.

Nellie van der Laan is voorzitter 
van de Maartensdijkse afdeling en 
Tineke Teutelink penningmeester. 
De vereniging heeft 63 leden die 
in de oude gemeente Maartensdijk 
wonen. De afdeling maakt deel uit 
van de landelijke vereniging Vrou-
wen van Nu, de grootste vrouwen-
organisatie van Nederland. Regio-
naal is Maartensdijk aangesloten bij 
Gelderland. ‘We zijn een ontmoe-
tingsplaats voor vrouwen die hart 
hebben voor hun leefomgeving, die 
hun creativiteit willen ontplooien, 
aan hun persoonlijke ontwikkeling 
willen werken en die hun stem wil-
len laten horen in de maatschappij’, 
aldus Nettie van der Laan. Zij voelt 
het zelf als een eigentijdse gezel-
ligheidsvereniging voor vrouwen, 
waar je iets opsteekt en dingen met 
elkaar doet. Als voorbeeld noemt 
zij de avond die ter gelegenheid van 
de Internationale Vrouwendag over 
powervrouwen van vroeger werd 
georganiseerd.  

Activiteiten
De afdeling houdt elke tweede 

woensdag van de maand een le-
denavond met diverse activiteiten. 
Daarnaast zijn er interessegroepen 
waarin vrouwen hun interesses 
met elkaar delen, zoals een litera-
tuurgroep, een tuinclub, cursus-
sen kunstgeschiedenis, schilderen, 
tekenen en yoga. Verder zijn er 
groepjes die met elkaar naar het 
theater gaan of ergens in de omge-
ving gaan eten. Behalve de lokale 
activiteiten kunnen leden ook deel-
nemen aan het aanbod dat provinci-
aal en landelijk wordt aangeboden. 
Zesmaal per jaar verschijnt het lan-
delijk ledenblad. De afdeling zelf 
geeft elke maand een nieuwsbrief 
uit. ‘Daar staat bijvoorbeeld in dat 
je voor het jubileumbuffet een ei-
gen bord, soepkom en bestek moet 
meenemen, want we gaan niet af-
wassen. We verwachten op 10 april 
rond de 45 deelnemers.’    

Historie
De landelijke vereniging werd in 
1930 opgericht als de ‘Nederland-
se Bond van Boerinnen en andere 
Plattelandsvrouwen, meestal de 

Plattelandsvrouwen genoemd. De 
doelstelling was toen de bevorde-
ring van de belangen van boerin-
nen en andere plattelandsvrouwen. 
In de begintijd, waren vrouwen op 
het platteland meestal niet hoog op-
geleid. Ze beschikten nauwelijks 
over eigen vervoer en leefden vrij 
geïsoleerd op de boerenbedrijven. 
Ze kwamen weinig in aanraking 
met nieuwe ontwikkelingen en ken-
nis van de buitenwereld. Dat ver-
anderde met de oprichting van de 
plattelandsvrouwenbond. Scholing 
en uitstapjes stonden in de eerste 
decennia grotendeels in het teken 
van het leven op het platteland. 
Zo leerden vrouwen over nieuwe 
ontwikkelingen in de landbouw en 
veeteelt en maakten ze excursies 
naar bedrijven. 

Ontwikkelingen
Maatschappelijke veranderingen 
drongen op het platteland later 
door dan in de steden. Daardoor 
is de zelfstandige mobiliteit van 
vrouwen op het platteland relatief 
recent. Nog in de jaren zeventiger, 

tachtiger jaren, na de oprichting 
van de afdeling Maartensdijk van 
Plattelandsvrouwen, waren veel 
vrouwen voor uitstapjes afhanke-
lijk van de vereniging. Leden heb-
ben nu veelal een goede opleiding 
genoten waardoor de activiteiten 
inhoudelijk ook sterk veranderd 
zijn. Om die reden heeft de ver-

eniging in 2012 een naamsveran-
dering doorgevoerd. Vrouwen van 
Nu past beter bij de huidige tijd.
Op de website www.vrouwenvan-
nu.nl/maartensdijk staat informatie 
over de afdeling en voorzitter Net-
tie van der Laan is telefonisch te 
bereiken op 0346-211914.

Voorzitter Nettie van der Laan (rechts) en penningmeester Tineke 
Teutelink.

Dorpshuisconcerten
door Henk van de Bunt

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april om 20.00 uur geeft de Muziekgroep Westbroek in het Dorpshuis 
weer zijn jaarlijkse concert. Muziekgroep Westbroek is een gezelschap amateurmusici en is 

opgericht in 2000 op initiatief van Marjolijn Delver. Toen zij in Westbroek kwam wonen wilde 
ze door samen muziek te maken nieuwe mensen leren kennen - en dat is goed gelukt. 

De groep die toen ontstond bestaat 
uit zangers en instrumentalisten. 
Ze delen niet speciaal dezelfde 
muzikale smaak waardoor het re-
pertoire kan uitwaaieren van klas-
sieke muziek via folk, jazz en mi-
nimal music naar popmuziek en 

cabaret. Deze mix van stijlen leidt 
altijd tot een gevarieerd concert-
programma. De bezoekers worden 
dit jaar o.a. verrast met muziek van 
Purcell en Mendelssohn, Charles 
Aznavour, Philip Glass en Frank 
Sinatra.

Uitvoeringen
Harry Meussen is één van de le-
den: ‘Het jaarlijkse muzieksei-
zoen van de groep gaat van start 
in september en resulteert in april 
in twee uitvoeringen. In septem-
ber vormen zich deelgroepjes die 

onderling een muziekstuk uitkie-
zen en gaan repeteren. Tweemaal 
gedurende dat seizoen laten alle 
deelgroepjes de rest van de groep 
horen hoever ze zijn met hun stuk 
en geven ze elkaar feedback. Het 
seizoen eindigt begin april met 

twee huisconcerten. Deze von-
den de eerste jaren plaats in een 
woonkamer tussen de schuifdeu-
ren en waren in eerste instantie 
bedoeld voor vrienden, buren en 
familie. De laatste jaren vinden 
de uitvoeringen plaats in de foyer 

van het Dorpshuis in Westbroek, 
waar meer ruimte is voor publiek 
dan in de meeste huiskamers. Toe-
gang voor de concerten is gratis, 
wel vragen we een kleine vrijwil-
lige bijdrage als vergoeding van de 
onkosten.

Muziekgroep Westbroek zorgt altijd voor een gevarieerd concertprogramma.

Ding- en Doemarkt 
in Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Stichting Vierstee 2.0 in Maartensdijk opent zaterdag 18 mei haar deu-
ren voor weer een nieuw evenement, namelijk de Ding- en Doemarkt. 
Een gezamenlijke Rommel-, Curiosa- en Activiteitenmarkt, waarbij ie-
dereen van harte welkom is. 
‘Het gaat vlot met de inschrijvingen’, vertelt Edwin Plug, voorzitter van 
stichting Vierstee 2.0. ‘Zo goed zelfs dat wij nog slechts tien tot vijftien 
plaatsen voor een tafel of een kraam over hebben. En dat een kleine 
twee maanden voor de start van onze nieuwe markt’. 

Promoten
Op deze dag kan iedere vereniging of particulier één of meerdere kra-
men of tafels huren om producten (ook tweedehands) aan te bieden 
en de activiteiten van ‘hun’ club te promoten. ‘Wij hebben maar één 
voorwaarde. De opbrengst komt ten goede aan de eigen vereniging of 
een vooraf gemeld goed doel’, legt medebestuurslid Henny van der 
Heijden uit. ‘Commerciële activiteiten staan wij dus niet toe’. De or-
ganisatie van de Ding- en Doemarkt roept iedereen op een tafel of een 
kraam te huren. Plug: ‘Heeft u boeken, kleding, speelgoed, electronica, 
planten, geurtjes, witgoed, bijzondere huisvlijt of andere zaken voor de 
verkoop? Meld u dan aan en verdien geld voor uw vereniging of goede 
doel’. 

Activiteitenmarkt
Naast de rommel- en curiosamarkt 
organiseert Vierstee 2.0 een activi-
teitenmarkt. ‘In het midden van de 
zaal staat een groot podium. Ieder-
een mag hiervan gebruik maken’, 
legt Plug uit. ‘Als je iets te vertel-
len hebt, moppen wilt tappen, een 
liedje wil zingen, spring op het po-
dium en doe je ding. Wij gaan er 
in ieder geval vanuit dat het weer 
een gezellige dag wordt. Voor ie-
dereen.’ 
Meer informatie kunt u vinden op 
de website: www.vierstee.nl, mai-
len naar info@vierstee.nl of bel-
len: 06 52 00 56 85 t.n.v. Edwin 
Plug

Wie bijvoorbeeld boeken heeft voor de verkoop kan zich aanmelden en 
geld verdienen voor een vereniging of goed doel. 

advertentie
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58Zo krijgt ook ú de SMAAK te pakken want:

u krijgt een 
gepeperde
korting !!!

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

Eten uit eigen tuin, op smaak 
gebracht met verse kruiden 
die u zelf heeft geplant en 
verzorgd. Gezonder kan niet, 
lekkerder kan niet.‘t Vaarder-
hoogt heeft nagenoeg alle 
bekende tuin kruiden voor u 
klaar staan, van munt tot salie, 
van peterselie tot koriander. 
Kom ze maar halen, want we 
hebben er een extra kruidige korting overheen gestrooid. Op álle kruiden 
uit ons assortiment krijgt u een kassakorting van 25%!!
Aanbieding geldig t/m dinsdag 16 april a.s.

Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

NIEUW BIJ ONS IN DE COLLECTIE:

Smashed Lemon

NIEUW

De ringslang is niet giftig en bijt zelden. Ringslan-
gen leggen eieren. Als de eieren op een plek worden 
gelegd waar het warm en vochtig genoeg is komen 
er na 6 weken kleine ringslangetjes uit. Tegenwoor-
dig zijn er in de natuur niet zo veel van deze plekken 
meer. 

Vorig jaar is er met takken, bladeren en mest een zo-
geheten broeihoop gemaakt. Deze keer graven wordt 
deze voorzichtig afgegraven om te ontdekken of er 
eierschalen in zitten van uitgekomen ringslangetjes. 

Vorig jaar werden er meer dan 200 geteld. Als er ge-
noeg tijd is wordt er weer een nieuwe broeihoop ge-
maakt. Trek in ieder geval oude kleren aan of kleren 
die vies mogen worden. Natuurlijk kom je ondertus-
sen veel te weten over ringslangen en wellicht zien 
je er zelfs een.

Het is voor de leeftijdsgroep 6 t/m 10 jaar, van 14.30 
tot 16.30 uur bij Paviljoen Beerschoten, de Holle 
Bilt 6, De Bilt. Aanmelden kan per email tot en met 
zaterdag 13 april naar kindernatuuractiviteiten@
gmail.com

Dieren om ons heen
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en over
de natuur samen met vrijwilligers van Utrechts Landschap en IVN De Bilt.

Woensdag 17 april is de volgende activiteit: ‘Dieren om ons heen, de ringslang’.

In de broeihoop zijn wellicht eierschalen van 
ringslangetjes te vinden.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 

leverancier 

van o.a. 

Family Cards, 

Belarto

en Buromac.
Parel Promotie

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

ABRIKOZEN-CAKETAARTJE

heerlijk fris

nu  € 6,95

BRIOCHE HAANTJES

per 2 nu

€ 2,75

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

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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Vrouwenkiesrecht
door Henk van de Bunt

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, schreef op 12 december 2017 in de Volkskrant een ingezonden stuk met als titel 

‘Geef vrouwen na 100 jaar een volwaardige stem’. Zij doelde daarmee op de 
datum 12 december 1917. Op deze datum verkregen de vrouwen vanwege 

een grondwetsherziening het ‘passief kiesrecht’. 

In het laatste nummer van de Biltse 
Grift schreef Leo van Vlodorp een 
veel uitgebreider artikel over het 
kiesrecht voor vrouwen. Daarvoor 
ging de auteur op zoek naar het 1e 
Vrouwelijk Raadslid in De Bilt. 
Leo van Vlodorp: ‘Dit artikel was 
de aanleiding voor enige oriëntatie 
op het kiesrecht als zodanig en de 
geschiedenis daarvan in De Bilt. 
Wanneer werden we vertegenwoor-
digd in de gemeenteraad door het 
eerste vrouwelijke lid?’ De oud-
voorzitter van de Biltse Historische 
Kring D’Oude School vond de ge-
wenste info en schreef er een zeer 
lezenswaardig artikel over. Van 
Vlodorp merkt op dat het wellicht 
‘interessant’ zou zijn ook het 1e 
vrouwelijke raadslid van Maartens-
dijk op te zoeken en de 1e vrouwe-
lijke wethouder’.

De Bilt
De Biltsche Courant versloeg in 
de jaren ’20 en ’30 van de vorige 
eeuw de vergaderingen van de raad 
van de gemeente De Bilt. Vandaar 
is deze krant voor diverse fragmen-
ten de bron voor dit artikel Van 

Vlodorp: ‘Tijdens de verkiezingen 
van 19 mei 1923 stond voor lijst 6 
voor het eerst een vrouw genomi-
neerd om gekozen te worden, Me-
vrouw G.S. Sikkel-Zeverijn. Zoals 
gewoonlijk werd de lijsttrekker 
met de meeste stemmen gekozen 
en benoemd door de voorzitter van 
het Centraal Stembureau. Vanwege 
‘het niet aannemen van zijne benoe-
ming door de heer Dr. C. Schoute’ 
werd Mevrouw Sikkel-Zeverijn op 
11 november 1926 benoemd tot lid 
van de raad van de gemeente. Ech-
ter vanwege het feit dat zij in Velp 
woonde, zag zij af van het lidmaat-
schap. Jammer. Dit zou het eerste 
functionerende vrouwelijke lid van 
de raad zijn geweest’.

W. van Everdingen
Tijdens de verkiezingen van 19 
mei 1927 - 9 partijen en kieslijsten 
- werden twee vrouwen genomi-
neerd. Voor lijst 1 was dit Mevrouw 
H. Veldhuyzen-van Laar. Zij kreeg 
maar 1 stem toebedeeld. Mejuf-
frouw E.(Elisabeth) H. Piepers was 
kandidaat voor lijst 7 (de Vrijheids 
Bond). Zij kreeg 25 stemmen. Bei-

den kregen te weinig stemmen om 
in de raad benoemd te kunnen wor-
den. Voor lijst 7 was de heer Dr. 
W. van Everdingen de lijsttrekker. 
Hij werd benoemd tot raadslid en 
nam plaats in het college van Bur-
gemeester en Wethouders. Hij had 
de portefeuille van onderwijs. Hij 
was voorstander van het Openbaar 
Onderwijs. Een eerste school voor 
openbaar onderwijs werd dan ook 
naar hem genoemd, de Van Ever-
dingenschool. Een nieuw gebouw 

Mejuffrouw E.H. Piepers.

De Van Everdingenschool: het gebouw werd op 23 januari 1932 in 
gebruik genomen en was gelegen aan de Soestdijkseweg Zuid.

werd op 23 januari 1932 in gebruik 
genomen en was gelegen aan de 
Soestdijkseweg Zuid. Op deze 
plek is vanaf 1972 de Oranje Nas-
sauschool gevestigd en vanaf 2017 
werd haar de nieuwe naam ‘de Ae-
res Mavo’ gegeven. De van Ever-
dingenschool betrok een nieuw 
gebouw aan de toenmalige Over-
boslaan en nu Boslaan 32 te Bilt-
hoven. Vanwege het teruglopende 
aantal leerlingen moest de school 
in 2014 haar deuren sluiten. Sloop 
volgde in 2016 om plaats te maken 
voor woningbouw.

Piepers
Vanwege de plotselinge dood van 
hem kwam ‘blijkens … de Kies-
wet geregelde volgorde, op die 

lijst voor benoeming in aanmer-
king Mejuffrouw E.H. Piepers, 
wonende te De Bilt; aangezien 
de heer J. Lotgering op 29 mei 
1927 te De Bilt is overleden’. Zij 
werd vervolgens benoemd door 
het hoofd van het Centraal Stem-
bureau op 12 juni 1930. Zij was 
het eerste vrouwelijke lid van de 
gemeenteraad in de geschiedenis 
van De Bilt. Als vertegenwoor-
diger van haar partij ‘Vrijheids 
bond’ werd ze in 1930 benoemd 
tot lid van de Raadscommissie 
Algemene Zaken. Aan de activi-
teiten van deze commissie heeft 
zij maar korte tijd deelgenomen. 
Het betreffende nummer van 
de Biltse Grift is op de bekende 
adressen voorradig.

Koffieconcert in Huize Gaudeamus
Ook deze keer was tijdens het koffieconcert de huiskamer van Gaudeamus volledig gevuld met 

belangstellenden naar het spel van de jonge pianiste Didel Bish. Zij heeft meerdere 
prestigieuze internationale prijzen gewonnen en trad o.a. op in het 

Concertgebouw, Tivoli Vredenburg en vele buitenlandse podia. 

Voor iedere compositie gaf zij een 
uitleg en hoe zij deze beleeft tij-
dens haar uitvoering. Ze begon met 
‘The Alcotts’ uit de Sonate no.2 van 
Charles Ives. Het is bekend dat deze 
Amerikaanse componist een aanhan-
ger was van een stroming die sterk 
geloofde in het goede van de mens 
en de natuur. Bish liet dat geluid ook 

doorklinken in haar uitvoering.

Beethoven
De volgende compositie was de 
Pianosonate no. 2, oftewel de ‘Ap-
passionata’ van Beethoven. Een stuk 
dat de dualiteit tussen het fysieke 
en geestelijke tot uitdrukking moet 
brengen. Bish liet die elementen 

in haar spel duidelijk horen met 
wisselingen in tempo en aanslag. 
Afsluitend speelde zij van Robert 
Schumann de ‘Faschingsschwank 
aus Wien’. Bish legde uit dat de 
componist in dit stuk wisselende 
stemmingen en karakters wilde laten 
doorklinken.
             (Frans Poot)

Intens geluk en grote woede waren te horen in de uitvoering van deze 
jonge pianiste. Het publiek gaf haar een langdurig en hartstochtelijk 
applaus.

EHBO-diploma’s in 
Tienhoven en Westbroek

Afgelopen week werd aan  10 cursisten uit Tienhoven en Westbroek  het Diploma Eerste Hulp 
uitgereikt: zij  hebben de theorie-  en praktijklessen  kunnen afsluiten met een succesvol 

examen.

V.l.n.r. Paula Schekkerman, Theo Peek, Corine de Wilde, Anneke Westeneng, Monique v.d. Woude, Wout Stam, 
Ineke Nagel, Hanna Stam, Wendy v. d .Wilt en Belia v. Werkhoven. Op de voorgrond Georgine de Graaf (docente).

Repair Café 
Westbroek ruilbeurs

Tijdens deze Lente Special is er een ruilbeurs voor planten, zaden en 
bollen. Dus ga langs met stekjes, plantjes en knollen en kijk wat ande-
ren in de aanbieding hebben. Tevens wordt er uitgelegd hoe je een slak-
kenval en zaaipotjes maakt én er is gelegenheid om tuingereedschap te 
laten slijpen.

Verder staan er weer handige vrijwilligers klaar die u gratis kunnen 
helpen bij de reparatie van (tuin)gereedschap, (houten) meubels, speel-
goed, (kleine) elektrische apparaten, computers, kleding, fietsen etc. 
Gereedschap is aanwezig. U wordt gevraagd om nieuw materiaal zoals 
snoertjes, lampen, ritsen etc. zelf te kopen en/of mee te nemen. Alles wat 
het niet meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie.
Ook als u niets te repareren of te ruilen heeft, bent u van harte welkom 
in het Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2, Westbroek op 13 
april van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Een landschap met grazende koeien
is iets dat veel mensen blijft boeien
koeien horen daar thuis
zoals een kat bij een muis
en wie wil nou geen koe horen loeien

Guus Geebel Limerick
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Koperwieklaan 1 | 3722 CA Bilthoven
Tel: + 31.30.662 8480 | www.decorette.nl/bilthoven

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

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

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

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

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

AMBACHTELIJKE BEENHAM
Uit eigen worstmakerij. Heerlijk voor bij de asperge's.
Op gewenste dikte voor u gesneden voor een
traditioneel  gerecht! Extra lekker genieten 100 gram 2,15

PARMA MISTO
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. malse magere
gemarineerde biefstuk schnitzel, oude kaas & pesto
kruiden; 4 tot 5 min. bakken 100 gram 1,95

KUIKEN DRUMSTICKS
Kakel vers en mag met de hand gegeten worden. 
Deze laat u toch niet lopen! Heerlijk voordelig!
ca. 30 min. braden 500 gram 3,25

LAMSBURGERS
100% lamsvlees; gekruid met o.a. ietsje knoflook.
Lekker bij de maaltijd en op een broodje....
Kan in de pan of op de BBQ???? 100 gram 1,75

VERSE KALFSLEVER
Een delicatesse voor de kenners. Lekker met spek &
uitjes, eerst even rondom in de bloem bedekken.
Mag rosé gebakken worden 100 gram 3,25

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste slager

Lekker warm aanbevolen!

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 april t/m zaterdag 13 april.

Zetfouten voorbehouden

VARKENS LENDE LAPJES
Met verse bieslook en lekker gekruid & gezouten 100 gram 1,50
KALFS VERSE WORST
Met verse bieslook en lekker gekruid & gezouten 100gram 1,85

KALFSRIBLAPJES
Om heerlijk zachtjes te stoven met witte wijn. Smelt op
de tong, iets doorregen, zeer smaakvol!
ca. 60 tot 75 min. stoven 100 gram 2,15

MENS is ook…

Markt 
“Samen Leuke  
Dingen Doen” 
Vrijdag 12 april van 
13.30-15.30 uur is er 
een “Samen Leuke 
Dingen Doen” Markt in 
Servicecentrum De Bilt. 
Loop binnen of kom 
langs met iemand die 
het lastig vindt om de 
eerste stap tot con-
tact alleen te zetten. 
Op het Bord “Samen 
Leuke Dingen Doen” 
hangen ook allerlei 
oproepen van mensen 
die iemand zoeken om 
iets leuks mee te gaan 
doen. 

Fit voor Mantelzorg
Dinsdag 16 april van 
12.30-14.30 uur is de 
aftrap van Fit voor 
Mantelzorg in Sport-
city, Leijenseweg 123 
Bilthoven. Bij een ge-
zond drankje en hapje 
maakt u kennis met 
alle trainers en krijgt 
u een eerste training 
aangeboden. Doe mee 
met dit gratis vitaliteit-
sprogramma, speciaal 
voor mantelzorgers, 
waarbij in een groep 
wordt gewerkt aan ver-
betering van gezond-
heid en veerkracht. 
Wij nodigen u uit voor 
deze startbijeenkomst. 

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

GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR 
HSE 42 - 45 cm

BENZINEHEGGENSCHAAR 
HS 45 - 45 cm

€ 99*
ipv € 129

€ 249
ipv € 329

€ 199*
ipv € 229

De acties zijn geldig tot 30/06/2019. * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR 
HSE 71 - 60 cm

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

HUUR GEMAKKELIJK EN SNEL EEN VERTICUTEERMACHINE, BEL 0346-212602!
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Lokaal tintje aan internationaal 
breed thema

Historicus Anne Doedens hield op vrijdag 29 maart in de Bilthovens Boekhandel een boeiend 
verhaal over het Boekenweekthema van dit jaar ‘Ode aan de Vrouw’ 

en de functie van het Onlinemuseum De Bilt daarin.

‘Er zal pas een einde komen aan 
oorlogen als de vrouwen de macht 
overnemen’ is een citaat van Ame-
rikaanse feministe Wilma Scott 
Heide (1921-1985). Om te leren 
van fouten uit het verleden, was 
Doedens gevraagd om een toelich-
ting te geven op zijn boekenreeks 
‘Oorlogsdossiers’ over conflicten 
die de wereld veranderden. Daar-
naast ging Doedens in op het mu-
seumonlinbedebilt.nl en de oorlo-
gen, die op die site staan. Oorlogen 
waarbij de kernen van De Bilt be-
trokken waren. 

Korea
Doedens sprak daarbij ook over 
zijn deze zomer te verschijnen 
boek over de Koreaoorlog. Een 
zeer geïnteresseerd publiek luis-
terde aandachtig toe en liet zich 
meenemen langs een reeks slag-
velden. Doedens liet zien hoe 
belangrijk kennis van deze oor-
logen is, om ze in de toekomst te 
vermijden. De atoomdreiging van 
nu vanuit Noord-Korea was er in 
1953 van de kant van de VS. Hij 
vertelde dat de Koreaoorlog niet 

los gezien kan worden van de 
Vietnam Oorlog.

Kernen
De geschiedenis van de zes ker-
nen van De Bilt kent ook heel veel 
oorlogsgeweld. Doedens toonde 
met behulp van de beelden van het 
museumonlinedebilt.nl hoe veel 
dat wel was. Dat gebeurde bijvoor-
beeld met platen over de Slag bij 
Hollandsche Rading in 1348; over 
de Slag bij Westbroek; over de 
inval van de Fransen in het ramp-
jaar1672, die ook in Maartensdijk, 
Westbroek en Maarssen huis hiel-
den; en over de Engels-Nederlandse 
oorlog in datzelfde rampjaar; over 
de patriotten die bij De Bilt voch-
ten tegen de Prinsgezinden; over de 
forten Ruigenhoek en Voordorp en 
de Frans Duitse oorlog in 1870 en 
over de Werken van Griftenstein en 
de Eerste Wereldoorlog, met daarin 
de rol van de ‘spoorwegtroepen’ in 
Bilthoven.

Hoe een groot conflict lokaal 
zichtbaar wordt blijkt bv. uit 
de dood van luitenant ter-zee 

Alexander Tuyll van Seroosker-
ken, geboren te Westbroek. Hij 
liet evenals Karel Doorman en 
vele anderen het leven toen de 
oorlogsbodem Hr. Ms. De Ruy-
ter ten onder ging bij de Slag op 
de Javazee tegen de Japanners. 
Ook noemde hij het verzet in deze 
gemeente tijdens de Tweede We-
reldoorlog en de gefusilleerde 
verzetsstrijders in Fort De Bilt, 
aan de Utrechtseweg. Door een 
aanwezige werd gevraagd hoe 
Doedens tegen oorlogen in de 
toekomst aankeek. Daarop ant-
woordde hij dat die met digitale 
middelen ook verschrikkelijk zul-
len zijn. Maar dat jonge mensen, 
als ze hun geschiedenis kennen, 
kunnen helpen die te voorkomen.

Hiermee benadrukte hij nogmaals 
het belang van kennis van je eigen 
geschiedenis. Ook stond hij stil 
bij het belang van een Europese 
samenwerking. Op dit deel van 
het continent is de laatste 74 jaar 
geen oorlog gevoerd en is daar-
mee een positieve breuk met ons 
oorlogsverleden.        (Frans Poot)

Anne Doedens: ‘Historisch bewustzijn. Dat is wat ons onderscheidt van 
de andere levende wezens. Kennis van het verleden’.’

Christus kroont 
Matthäus

‘Bach moduleert nooit op de gebruikelijke manier, hij laat altijd de in-
druk van een expanderend universum ontstaan’. Dat zei de grote pianist 
Glenn Gould, de Bach-bezetene die zijn hele 
leven wijdde aan het doorgronden van het mysterie van de koppige 
oude cantor.

Bach was met zijn ‘verouderde contrapuntische muziek’ slechts de 
derde keus van het gemeentebestuur van Leipzig, de stad waar hij het 
onbetwiste hoogtepunt uit de muziekgeschiedenis, en dus de westerse 
beschaving, componeerde: de Matthäus-Passion.

Al meteen bij het openingskoor was het merkbaar, afgelopen zondag in 
een stampvolle OLV-kerk in Bilthoven: hier werd met aandacht en pas-
sie gemusiceerd, het koor klonk niet alleen uiterst afgewerkt en door-
leefd maar was, mede doordat vele koorzangers uit het hoofd zongen, 
uiterst betrokken: geen moment verloor het de als altijd soeverein di-
rigerende Johan Rooze uit het oog. Het volgde hun dirigent, die op elk 
moment overzicht en autoriteit uitstraalde, tot in de kleinste, maar o zo 
belangrijke, details. 
Na een misschien wat lange opbouw met af en toe iets te frivole tempi 
en wat te weinig dynamische verschillen, barstte het koor in het beken-
de ‘O Mensch, bewein dein Sünde groß’ uit in een hartverscheurende 
en diep ontroerende klaagzang, die door de driedubbelkorigheid, de 
vrijwel perfecte koorzang en de ‘kruisigingstoonsoort’ E-groot (4 krui-
sen) grote indruk maakte. Dat dit deel uit 99 maten bestaat, drievuldig 
het sterfjaar van Bach, zijn zaken die de echte kenner pas thuis in zijn 
studeerkamer, weer opmerkt…

Onbetwist hoogtepunt was Pieter Hendriks, die met zijn magistrale 
bas-bariton als een rots in de branding een uiterlijk onbeweeglijke maar 
vocaal zeer expressieve en gezaghebbende Christuspartij vertolkte, en 
ook zwijgend de stille kracht van deze Matthäus belichaamde; een Mat-
thäus om trots op te zijn, een Matthäus die, ondanks het uiterst onge-
paste slotapplaus en zelfs gejoel, elk jaar weer een hoogtepunt vormt in 
het Biltse culturele leven                (Peter Schlamilch) 

Een indrukwekkende Matthäus-Passion in de OLV-kerk wordt beloond 
met ovationeel applaus.

Langs de grenzen van De Bilt (1) 
In het boek ‘100 jaar Bilthoven’ stelt co-auteur Wim Krommenhoek de vraag hoe het gebied 

van de huidige gemeente De Bilt er duizend jaar geleden zal hebben uitgezien: 
‘We zagen een wildernis van heide en stuifzanden in het oosten, veen in het 

westen en moerasbossen in het zuiden’. 

In een aantal bijdragen laat Krom-
menhoek de lezer kennis laten 
maken met de verscheidenheid 
aan landschappen langs de grens 
van de gemeente in het nu. Vooral 
na de herindeling tot één grote 
gemeente met zes woonkernen 
valt de verscheidenheid aan land-
schapstypen langs de gemeente-
grens heel sterk op. 

Rondgang
Een rondgang kan op diverse 
plaatsen gestart worden; bijvoor-
beeld ten westen van de kern De 
Bilt, bij fort Voordorp en vervol-
gens de grens met de klok mee 
volgend, boven Overvecht langs, 
naar Westbroek. Daarna noord-

waarts, langs het Bert Bospad 
naar Egelshoek en vandaar oost-
waarts naar Hollandsche Rading. 
Een uitschieter noordwaarts in het 
Maartensdijkse bos en vervolgens 
zuidwaarts naar Lage Vuursche. 
Dan een lang stuk zuidwaarts 
richting Den Dolder en Zeist tot 
aan de A28. In het meest zuide-
lijke deel van de gemeente ter 
hoogte van de wijk Brugakker in 
Zeist en de Uithof loop de grens 
ongeveer een kilomer oost-west 
om dan oostelijk van de Uithof 
om te buigen naar het noorden 
en langs de A28 naar het westen 
te buigen om bij knooppunt Rijs-
weerd noordwaarts te buigen om 
een stukje de A27 te volgen. Na 
het kruisen van de Biltse Rading 
terug bij fort Voororp. 

Bij Fort Voordorp loopt de grens langs de zuidzijde van dit in de jaren 
1867-1871 aangelegde fort in het kader van de Hollandse Waterlinie.

Het grenswegje. In de verte is nog net de A27 zichtbaar met daarachter 
de Utrechtse wijk Voordorp. 
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KIES & MIX FRUIT 
Kanzi appels zak à 1 kilo
Mandarijnen net à 1 kilo
Blauwe bessen bakje à 125 gram
Rode of witte druiven bak à 500 gram 

 3 VOOR

450

CALVÉ SAUZEN
Alle soorten
2 flessen à 250 of 320 ml

 2 VOOR

200

LA PLACE KOFFIE 
OF THEE
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

HERTOG IJS
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

DOUWE EGBERTS 
AROMA ROOD 
SNELFILTERMALING
Pak met 6 verpakkingen à 250 gram

5+1
GRATIS*

VOORJAARSWIJNEN
Signé Chardonnay, Villebois Petit Sauvignon, 
Vina Chela Torrontes, Terra Pura Pinot Noir,
Maison d’Orange Selection, Cheval de 
Katarzyna Mavrud, Freixenet 
Cordon Negra Brut 
2 flessen à 750 ml

2 VOOR
1000

Geen 18, geen alcohol

HALVE KRUIMEL- 
OF RASTERVLAAI
Abrikozenvlaai, kersenvlaai, 
appelkruimel vlaai of 
roomkruimelvlaai
Per stuk

200

GOUDEERLIJK
BOERENBROOD
Alle soorten 
Per stuk

50%
KORTING

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 27 maart t/m di 23 april 2019

5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het product.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Emmaus organiseert 
eerste themamarkt

door Guus Geebel

Op zaterdag 13 april vindt in kringloopwinkel Emmaus Bilthoven van 13.00 tot 16.00 uur voor 
het eerst een themamarkt plaats. In plaats van de voor- en najaarsmarkt gaat Emmaus 

meerdere malen per jaar een marktdag met een thema houden. 

De eerste themamarktdag staat in 
het teken van boeken, lp’s, cd’s en 
dvd’s, foto- en andere apparatuur, 
bijzonder speelgoed en enkele bij-
zondere fraaie klokken. Ook wor-
den oude bordspellen en antieke 
kwartetspellen te koop aangebo-
den. In mei volgt een themadag met 
sieraden en later dit jaar met bric à 
brac. Voornaamste reden om af te 
stappen van de voor- en najaars-
markt is de organisatie ervan en 
de enorme drukte waardoor men-
sen met moeite binnen konden ko-
men. Overigens is de winkel op de 
themadag ook voor andere spullen 
geopend.

Passie
Donald Hatch is 14 jaar vrijwilliger 
bij Emmaus Bilthoven en coördi-

neert al bijna vanaf het begin de 
boekenafdeling. Met passie vertelt 
hij over zijn werk. ‘We houden al 
enige tijd interessantere boeken 
apart voor de themadag. Die komen 
beneden in twee kramen te staan. 
We bieden vrijwel nieuwe romans 
aan, tien stuks voor drie euro. Ver-
der staan er op dit moment zes krat-
ten gevuld met stripboeken die we 
voor een zacht prijsje verkopen.’ 

Bijzondere boeken
Emmaus heeft ook een account op 
Marktplaats waar echt bijzondere 
boeken te koop worden aangebo-
den. Meestal staan daar ongeveer 
honderd boeken op waarvan de 
helft verkocht wordt. ‘Het hoogste 
bedrag dat ik voor een hier ingele-
verd boek heb gekregen was 975 

euro. Het was een fotoboek met fo-
to’s van vlak na de oorlog van een 
bekende Franse fotograaf, waarop 
flink was geboden. Ik heb het per-
soonlijk bij de koper in Den Haag 
afgeleverd. Meestal komen hier 
twee of drie keer per jaar boeken 
die honderden euro’s opleveren. 
Vorig jaar kocht een verzamelaar 
een oude editie van Robinson Cru-
soe voor 475 euro. We krijgen hier 
per jaar 100.000 boeken binnen en 
er staan daarvan zo’n 10.000 in de 
winkel. Er is een redelijk goed ver-
loop.’ Emmaus is een wereldwijde 
beweging die mensen die het meest 
lijden ondersteunt. Van de op-
brengst van de themadag gaat een 
gedeelte naar de blauwe zusters in 
Malawi die vanuit de Michaelkerk 
worden ondersteund.

Vrijwilliger Donald Hatch coördineert bij Emmaus de boekenafdeling.

Event Nagel Fashion goed bezocht
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week kwamen veel geïnteresseerden naar het Trend Event van Nagel Fashion op het 
Maertensplein in Maartensdijk. Niet meer alleen een modeshow maar een inloop

 met tweemaal een korte modepresentatie.

Het was druk. Naast mode werd, 
desgewenst, de gekozen outfit com-
pleet gemaakt met deskundig ma-
ke-up advies door DA Drogisterij 
Van Rossum en konden er bijpas-
sende sieraden worden aangeschaft 
bij de stand van Victoria sieraden. 

Nieuw
Inspelen op de behoefte, dat is waar 
eigenaresse Gerjanne Nagel con-
tinu mee bezig is. Een goede col-
lectie aanbieden voor vrouwen van 
alle leeftijden. En altijd weer op 
zoek naar nieuwe merken die iets 
nieuws te bieden hebben. Dit voor-
jaar gaat het om de nieuwe merken 
Smashed Lemon met jurkjes en 
vestjes voor een complete outfit en 

Soya Concept dat zich richt op de 
wat jongere vrouwen met een goe-
de prijs-kwaliteit verhouding.

Felle kleuren 
‘Algemeen kan gezegd worden’, 
vertelt Gerjanne Nagel, ‘dat alle 
merken bezig zijn met het vernieu-
wen c.q. verjongen van de collectie. 
Merken als Setter en Gerry Weber 
richten zich niet langer alleen op 
de vrouwen van 40+. Zij gaan voor 
mode die door iedereen te dragen 
is. Leeftijd speelt steeds minder een 
rol’. 
De kleuren dit voorjaar zijn rood, 
geel, appeltjesgroen en oranje, 
maar ook pastelkleuren en mint-
groen worden veel gezien. Nieuw 

zijn de vele midi en maxi jurken 
met ruches. Door het mooie weer in 
februari zit de loop naar Nagel Fa-
shion er al goed in. Gerjanne: ‘We 
merken dat gelijk. Zon en hogere 
temperaturen en vrouwen krijgen 
weer zin in nieuwe kleding’. Be-
halve mode voor de vrouw is er ook 
een ruime keuze aan babykleding 
tot en met maat 86. ‘Leuk voor ca-
deautjes en een mooie aanvulling 
voor ons assortiment’, aldus Ger-
janne Nagel, die zichtbaar geniet 
van het Trend Event en voor alle 
bezoekers aandacht heeft. Alle be-
zoekers kregen een goodiebag met 
daarin monsters van DA Drogiste-
rij Van Rossum en een kortingsbon 
van Nagel Fashion. 

Veel belangstelling aan het Maertensplein in Maartensdijk.

Gratis WiFi in Centrum Bilthoven
In de Gemeenteraadsvergadering in december 2018 is gevraagd naar de voortgang van het 

realiseren van gratis WiFi in de centra met behulp van een 
Europese subsidie voor de aanlegkosten. 

Het College zegt in antwoord op die 
vragen nu: ‘Wij nemen de realisatie 
van gratis WiFi in overweging, in-
dien ondernemers willen bijdragen 
in de kosten voor het beheer en on-
derhoud ervan. Daarom hebben wij 

de winkeliersverenigingen in onze 
gemeente gevraagd of zij interesse 
hebben in en willen bijdragen aan 
gratis WiFi in de centra. Met uit-
zondering van de winkeliersvereni-
ging Centrum Bilthoven, hebben 

de winkeliersverenigingen geen 
interesse in openbare Wifi getoond. 
De winkeliersvereniging Centrum 
Bilthoven heeft aangegeven dat het 
onderwerp eigenlijk niet speelt om-
dat veel ondernemers en winkeliers 

in het centrum beschikken over 
een eigen (vrij toegankelijk) WiFi-
netwerk. De winkeliersvereniging 
wijst de gratis voorziening niet bij 
voorbaat af, maar wil voor een wel-
overwogen beslissing weten wat 
voor de vereniging de financiële 
consequenties zijn. Zij gaat ervan 
uit dat de winkeliers in De Kwinke-
lier evenredig bijdragen en dat het 
gaat om een voorziening voor het 
gehele centrum van Bilthoven’. 

Het College heeft intussen informa-
tie over de kosten opgevraagd. Zo-
dra de informatie beschikbaar is zal 
deze met de winkeliersvereniging 
besproken worden. Het College: 
‘Op basis van het standpunt van 
de winkeliersvereniging centrum 
Bilthoven, verwachten wij over het 
aanbieden van gratis WiFi in het 
derde kwartaal van 2019 een besluit 
te nemen en de gemeenteraad daar-
over te informeren’.  [HvdB]

Kabouter in Bilthoven

Wie nooit heeft geloofd in kabouters, mag nu zijn mening herzien. Sinds 
zo’n drie weken heeft Paulus zijn intrek genomen in een holle beuk aan de 
Soestdijkseweg-Zuid in Bilthoven. Volgens het boek van Rien Poortvliet 
‘Leven en werken van de Kabouter’ betreft het een boskabouter: rood 
mutsje, blauw jasje en een bruine broek en is zijn dichtstbijzijnde 
woongebied de bossen rond Soest. [foto Walter Eijndhoven]

Prijswinnaars 
bij Jumbo

Bij Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk wonnen Anne Rurt, Rosalie 
en Noa-Lize als prijswinnaars van het - dagje uit kleurwedstrijd - 
vrijkaartjes voor het spoorwegmuseum in Utrecht.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 10 t/m dinsdag 16 april 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1 + 1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. 
Bij 2 + 1 gratis krijg je 33,34% korting op de totaalprijs. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Senseo koffi epads 
2 zakken met 48 stuks 
Van 9.84 - 11.10

Alle A-merken water
en water met smaak
 Alle soorten,  3 stuks 
Van 1.23 - 17.28
Voor 0.82 - 11.52

Jan poffertjes
2 pakken met 12 - 72 stuks 
Van 2.04 - 5.06
 Voor 1.02 - 2.53 

 Multikorn 
of Waldkorn 
Van 3.98

 8.49 
2 ZAKKEN

 2.99 
2 STUKS

 Grand’Italia
 Alle soorten
 Van 1.01 - 3.42
 Voor 0.60 - 2.05

NU

 1+1
GRATIS

NU

 40% 
KORTING

NU

 2+1
GRATIS 
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Verborgen verhalen uit 
Bilts verleden

door Walter Eijndhoven

Wie meer wil weten over de geschiedenis van De Bilt, kan op zaterdag 13 en zondag 14 april 
zijn hart ophalen, tijdens het Muziektheater festival HiStories. In dit weekend vertellen 

dansers, zangers, theatermakers en muzikanten diverse verborgen verhalen 
uit het verleden van De Bilt en Bilthoven. 

Het begon allemaal met een een 
leuk idee. Diverse Biltse bewoners 
waren altijd al nieuwsgierig naar de 
historie van diverse plaatsen binnen 
gemeente De Bilt. Pauline Wijnen, 
één van de organisatoren van het 
evenement vertelt: ‘Iedere bewo-
ner komt weleens langs een plek 
waarvan hij denkt “Goh, daar zou 
ik best weleens iets meer van wil-
len weten”. Deze mensen worden 
op 13 en 14 april op hun wenken 
bediend. Door middel van zang en 
dans krijgt iedereen te horen wat 
zich op op een bepaalde plek heeft 
afgespeeld’.

Vijf locaties
Tijdens een unieke reis worden 
belangstellenden meegenomen in 
een ontdekkingstocht langs diverse 
plekken in De Bilt en Bilthoven. 
Wijnen: ‘Wij willen geïnteresseer-

den meenenemen naar vijf locaties, 
met ieder een bijzonder verhaal. 
Met oude museumbussen, je weet 
wel, van die blauwe en rode stads-
bussen, rijden wij van plek naar 
plek en op iedere locatie vertelt ie-
mand een verhaal, door middel van 
zang, dans en theater. Elk verhaal 
duurt 12 minuten, daarna rijden wij 
door naar de volgende locatie. De 
tocht duurt totaal ongeveer 2 uur’.
Tijdens de bustocht worden de 
volgende locaties aangedaan; het 
KNMI, Landgoed Houdringe, bui-
tenplaats Sluishoef en de Bunker in 
De Bilt en de brandweerkazerne in 
Bilthoven. ‘In de Sluishoef vertel-
len wij over Hendrik de Heus en 
zijn leven met balletdanseres Marie 
Polly de Heus, wij vertellen over 
de grote brand in Inventum, maar 
wij hebben ook een verhaal over de 
Bunker op Larenstein. In de jaren 

‘70 konden 45 mensen zich hier op-
sluiten, gedurende twee weken, in 
het geval een kernoorlog zou begin-
nen’, legt Wijnen uit. 

Kick-off
Dindag 22 januari vond de Kick-off 
plaats in Theater Het Lichtruim in 
Bilthoven. Alle muzikanten, dan-
sers, spelers en andere betrokkenen 
konden deze avond met elkaar ken-
nismaken en iedere groep presen-
teerde zich aan de anderen. Valsch 
en Gemeen, Theatergroep Demas-
qué, Kunst en Genoegen, Helene 
Kalisvaart, Big Band, Jongeren 
van het Kunstenhuis, Bart van Ger-
wen, Trio Las Musicas, Dansgroep 
WVT, het Weeshuis van de Kunst 
en het Mannenkoor lieten van zich 
horen. Samen maken zij er in het 
tweede weekend van april een groot 
feest van. ‘Wij hebben er echt zin 

in. In De Bilt is zoveel talent op het 
gebied van zang, dans en theater. 
Daar moeten wij echt gebruik van 
maken’, vertelt Wijnen.

Pilot
Aanstaand weekend is het zover. 
Wijnen: ‘Afgelopen weken hebben 
alle deelnemers keihard geoefend. 
Dankzij deze repetities hebben wij 
nu meer zicht op wat komen gaat 
in het weekend. Als deze pilot 
goed loopt, willen wij volgend jaar 
ook de overige vier kernen betrek-
ken bij het Muziektheaterfestival, 

want over gemeente De Bilt valt 
natuurlijk veel meer te vertellen. 
De geschiedenis van Westbroek is 
weer een heel andere dan die van 
bijvoorbeeld Hollandsche Rading 
of de andere kernen. Voorlopig 
hebben wij dus nog voldoende te 
vertellen’. 

Het festival vindt plaats op za-
terdag 13 en zondag 14 april van 
14.00-16.30 uur. Kaartjes zijn nog 
verkrijgbaar. Wie meer wil weten 
over het Muziektheaterfestival: 
www.hetweeshuisvandekunst.nl

De Sluishoef is te bereiken via een pad voorlangs Sandwijck.

Expositie in 
Gezondheidscentrum De Bilt

door Walter Eijndhoven

Al van jongsaf is Willemijn van de Water uit Groenekan gek van fotografie, naast haar werk als 
apothekers-assistente bij de Hessen Apotheek in De Bilt. Dankzij connecties bij haar 

werkgever gingen deuren voor haar open toen zij voorstelde haar mooiste foto’s 
te exposeren in het gezondheidscentrum.

De liefde voor de fotografie heeft 
zij niet van een vreemde geeft Wil-
lemijn al direct aan. Haar vader fo-
tografeert en ook veel vrienden van 
hem gaan dagelijks op pad met de 
camera. ‘Vanaf mijn kinderjaren 
ben ik daardoor al bezeten van fo-
tografie’, vertelt de Groenekanse. 
‘Fotografie is mij met de paplepel 
ingegoten’. 

Opleiding
Na haar opleiding als apothekers-
assistente begon het toch weer te 
kriebelen en besloot zij zich meer 
toe te leggen op haar grootste lief-
de, de fotografie. Willemijn: ‘Om 
meer over het vak te leren, startte ik 
met diverse cursussen aan de Foto 
Academie in Amsterdam. Hierdoor 
werd ik zo enthousiast, dat ik in 
2017 startte met een opleiding bij 
Fotoschool Statief, een particuliere 
opleiding in Utrecht’.

Vietnam
Willemijn zit inmiddels in haar 

tweede studiejaar, met 15 mede-
studenten en nog één jaar te gaan. 
‘Ook als ik niet studeer, ben ik 
met fotografie bezig. Ik houd veel 
van fotoreizen, waarin ik vooral 
de mens centraal stel’, vertelt zij. 
‘Hiervoor ben ik onder andere naar 
Vietnam geweest. Op zo’n reis 
probeer ik op het juiste moment 
een foto te maken, waardoor ik bij-
zondere en pure emoties probeer 

vast te leggen. Naast mijn fotorei-
zen, maak ik ook bruidsreportages 
en fotografeer ik voor bedrijven’. 

De foto’s van Willemijn zijn te be-
wonderen in het Gezondheidscen-
trum De Bilt aan de Henrica van 
Erpweg 2c in De Bilt. De exposi-
tie bevat enkele zwart-wit series, 
waaronder portretten en natuur-
foto’s. 

Willemijn van de Water bij eigen werk.

Website cultuurindebilt.nl 
geheel vernieuwd

Vanaf 1 april is de nieuwe en meer 
overzichtelijke website www.cul-
tuurindebilt.nl beschikbaar voor 
alle inwoners van gemeente De 
Bilt. Het is hét platform waar alle 
informatie over het diverse kunst- 
en cultuuraanbod van gemeente De 
Bilt samenkomt. 

Naast een Uitagenda biedt cultuur-

indebilt.nl een compleet overzicht 
van alle podia, festivals, evene-
menten, galerieën en exposities. 
Voor wie zelf aan de slag wil of op 
zoek is naar een muziek, dans- of 
theaterschool voor zoon of doch-
ter kan terecht in het overzicht van 
alle culturele verenigingen. De lan-
cering van de nieuwe website valt 
samen met de aanloop richting het 

grote muziek theater festival HiS-
tories in De Bilt op 13 en 14 april. 
Gedurende dit weekend worden op 
‘vergeten’ plekken in de gemeente 
de historische verhalen weer door 
theater, muziek, vertellers en kunst 
tot leven gebracht. 

Ontstaan
De website is ooit vijf jaar geleden 

ontstaan als initiatief van de Ge-
meente De Bilt in samenwerking 
met alle kunst- en cultuuraanbie-
ders van de gemeente. Sinds januari 
2019 vindt de coördinatie van cul-
tuurindebilt.nl plaats onder supervi-
sie van KunstenHuis De Bilt-Zeist. 
De afgelopen maanden is er hard 
gewerkt aan een vernieuwing van 
de website. Belangrijk verbetering 
is dat de website nu op mobiele ap-
paratuur veel overzichtelijker is ge-
worden. Projectcoördinator Mirjam 
Samsen hierover: ‘Met deze verbe-
terde website Cultuurindebilt.nl zal 

dit platform nog meer hét startpunt 
worden voor culturele activiteiten 
in de gemeente en krijgt het brede 
aanbod van kunst- en cultuur in De 
Bilt het promotieplatform dat het 
verdient’.

Culturele instellingen in De Bilt 
die een evenement of activiteit or-
ganiseren, worden van harte uitge-
nodigd deze aan te melden voor de 
cultuuragenda op cultuurindebilt.
nl. Dit kan eenvoudig via cultuurin-
debilt.nl of mail naar info@cultuur-
indebilt.nl. 

Sven Ratzke overdondert 
met David Bowie

’Ik weet niet waar ik naar toe zal gaan, maar ik beloof dat het niet 
saai zal zijn’, zei ooit David Bowie, een van de meest inventieve en 
theatrale popartiesten uit de 20e eeuw. En saai was ook allerminst 
de voorstelling ‘Where are we now’, die entertainer Sven Ratzke 
afgelopen zaterdag in een uitverkocht Lichtruim speelde.

Voorstelling is misschien wat te algemeen gesteld: de Duits-Neder-
landse zanger, entertainer en podiumbeest Ratzke brengt een moderne 
kruising van vaudeville, conference, comedy en stand-up en verloo-
chent daarbij zijn Berlijnse roots niet: de schizofrene stad die niet al-
leen toneel is geweest van Keizerrijken en dictaturen, maar ook van de 
toppen van de Duitse beschaving (denk aan de liedkunstenaar Dietrich 
Fischer-Dieskau), maar ook de nachtclubsfeer uit de jaren twintig van 
de vorige eeuw. 

In een ode aan David Bowie bracht Ratzke een keur aan nummers van 
zijn popidool, die hij, als kind fietsend langs de bevroren akkers, op zijn 

draagbare radio ontdekte. In een 
hoog tempo praat hij de nummers 
aan elkaar met hilarische, persoon-
lijke teksten, om daarna moeite-
loos om te schakelen naar een in-
tieme ballad, begeleid door pianist 
Christian Pabst, die uitstekende 
arrangementen heeft gemaakt. Een 
overdonderende voorstelling die 
de ware Bowie-fan in volle ver-
voering bracht.
               (Peter Schlamilch) 

Zelfs kapsel en androgyne 
verschijningsvorm van David 
Bowie wist Ratzke raak te treffen



14

BEKENDMAKING
week 15 ¾ 10 april 2019

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan “Ensahlaan 2a te Bilthoven”
Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt maakt, op grond van ar-
tikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), bekend dat het college van burgemees-
ter en wethouders op 26 maart 2019 het wijzi-
gingsplan gewijzigd heeft vastgesteld: “Wijzi-
gingsplan “Ensahlaan 2a te Bilthoven”.

Plangebied
Het plangebied betreft/is begrensd door het 
aan de Ensahlaan grenzende gedeelte van het 
perceel Bilderdijklaan 24 te Bilthoven.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het verzoek van initiatiefnemers om 
een extra woning te realiseren op het perceel.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn tien 
zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen wijzigingen op het 
ontwerpwijzigingsplan als gevolg van de ziens-
wijzen. De betreffende punten worden be-
schreven in de nota zienswijzen (bijlage bij het 
vastgestelde wijzigingsplan) en zijn in het ge-
wijzigde wijzigingsplan verwerkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan met de daarbij behorende stukken ligt 
vanaf donderdag 11 april 2019 gedurende zes 
weken ter inzage. U kunt de stukken online in-
zien op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatie-

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan Ensahlaan 2A Bilthoven
De kavel aan de Bilderdijklaan 24 in Bilthoven 
wordt gesplitst in twee kavels. Op de nieuwe 
kavel aan de Ensahlaan 2A kan een nieuwe 
vrijstaande woning worden gebouwd. Deze 
ontwikkeling past niet binnen het huidige be-
stemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan 
kent een wijzigingsbevoegdheid om op deze 
locatie extra woningen toe te staan. Van deze 
wijzigingsbevoegdheid is gebruik gemaakt om 
de nieuwe woning mogelijk te maken.

Het wijzigingsplan is getoetst aan de Wet ge-
luidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch on-
derzoek blijkt dat het geluidsniveau op de ge-
vels van de nieuwe woning, vanwege het 

spoorwegverkeer op de traject Utrecht – 
Amersfoort, hoger is dan de wettelijke voor-
keurswaarde die genoemd is in de Wet geluid-
hinder. De Wet geluidhinder biedt de 
mogelijkheid om, onder voorwaarden, onthef-
fing te verlenen van deze voorkeurswaarde. 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid en heeft op 20 maart 2018 het 
besluit hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan, binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd, tegen dit besluit 

nummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.18002WP0007-VG01.
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbesluit 
kan worden ingesteld door:
•  een ieder tegen de onderdelen van het plan 

die gewijzigd zijn vastgesteld,
•  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij 

het college van burgemeester en wethouders 
kenbaar hebben gemaakt, en

•  een belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 
zienswijzen bij het college van burgemeester 

en wethouders kenbaar te maken.
Beroep kan worden ingesteld van donderdag 
11 april tot en met woensdag 22 mei 2019 bij 
de: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het wijzigingsplan treedt na afloop van de be-
roepstermijn in werking. Het beroep schorst de 
werking van het wijzigingsplan niet. Daarvoor 
moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het vastgestelde wijzigingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met Hugo Bartelink 
van de gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 2289411.

tot vaststelling van hogere waarden, door 
degene(n) wiens belang rechtstreeks bij dit 
besluit is betrokken en primair degenen die 
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere 
waarden hebben ingebracht, beroep worden 
ingesteld bij de Raad van State. Uw bezwaar 
kunt u richten aan de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA te ‘s Gravenhage, onder duidelijke 
vermelding van uw naam en adres alsmede 
het kenmerk van het betreffende besluit ho-
gere waarden. Voor het instellen van beroep 
zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ont-
vangt de indiener nader bericht van de Raad 
van State.

Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
heeft van 20 september 2018 tot en met 31 
oktober 2018 ter inzage gelegen. Het besluit is 
niet gewijzigd. U kunt het definitieve besluit 
hogere waarden met bijbehorende stukken in-
zien van 11 april 2019 tot en met 23 mei 2019 
bij het informatiecentrum in het gemeentehuis 
aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 
Voor informatie kunt u terecht bij de Omge-
vingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 
50 00.

BILTHOVEN    -     Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de 
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld 
is. Maar niets is minder waar, stelt estate planner Alex van 
IJsseldijk. Volgens hem kan het opstellen van een testament 
mensen veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige 
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een 
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen 
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van 
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlij-

-
vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
-

leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.”

Financieel Zeker heeft daarom in samenwerking met een 
groot aantal gerenommeerde notariskantoren een laagdrempeli-
ge service ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een 
testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale 
kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze adviseur komt bij de 
mensen thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en 
vertaalt dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de adviseur samen met de klant 

We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ”

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.”

Alex van IJsseldijk geeft een lezing over de noodzaak van een 
actueel testament en levenstestament. U kunt deze lezing 
kosteloos bijwonen door u in te schrijven op                                    
www.inschrijvenlezing.nl of te bellen met 085 - 8000 140.

Locatie: Theater het Lichtruim
  Planetenplein 2
               3721 LH Bilthoven
Datum: Donderdag 25 april 2019 om 19:30 uur

Inschrijven kan via:  www.inschrijvenlezing.nl
085 - 8000 140

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 25 april een heldere lezing in Theater het Lichtruim

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

ADVERTORIAL
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Praktisch verkeersexamen 
onder een strak blauwe lucht

door Kees Diepeveen

In de maand april worden in de gemeente De Bilt de verkeersexamens afgenomen voor de leerlingen 
van de groepen zeven van de basisscholen. Na het theoretisch examen ging op 5, 8 en 9 april het 

praktisch examen van start. Rond de 550 leerlingen namen deel aan het Verkeersexamen. 
Het landelijk theoretisch examen ging dit jaar niet geheel vlekkeloos.

Veilig Verkeer Nederland afdeling 
De Bilt organiseert het verkeers-
examen in samenwerking met de 
gemeente De Bilt en de School met 
de Bijbel in Maartensdijk. Op vrij-
dag 5 april beten de 94 leerlingen 
van groep 7 van de basisscholen 
uit de ‘oude gemeente het spits af. 
Plaats van vertrek was de School 
met de Bijbel aan de Irenelaan. On-
der een strak blauwe lucht schoot 
burgemeester Sjoerd Potters om 
9.10 uur de eerste leerling weg voor 
het afleggen van de examenroute. 
De leerlingen vertrokken om de mi-
nuut. Op maandag 8 april schoot de 
burgemeester om 9.15 uur vanaf de 

startplaats achter het gemeentehuis 
de eerste leerling weg van de basis-
scholen uit De Bilt en Bilthoven.

Digitaal
In 2018 deden diverse scholen in 
Nederland mee aan een pilot om 
het theoretische deel van het ver-
keersexamen digitaal af te leggen; 
de School met de Bijbel uit Maar-
tensdijk ook. Die proef verliep 
goed. Dit jaar kregen alle scholen 
in Nederland de mogelijkheid om 
het theoretische examen digitaal 
af te nemen. Een derde deel van de 
scholen durfde het aan op de digi-
tale manier. De overige scholen 

gingen nog met de papieren versie 
aan de slag. 

Papieren versie
Door het grote aantal digitale deel-
nemers bleek de server van Veilig 
Verkeer Nederland bij aanvang al 
snel overbelast en daardoor onbe-
reikbaar. Geadviseerd werd om 
de examenafname te spreiden. De 
scholen krijgen hiervoor de tijd 
tot 31 mei. Op de School met de 
Bijbel hebben de leerlingen uit-
eindelijk allemaal digitaal hun 
examen kunnen maken op 4 april. 
Sommige scholen hebben er als-
nog voor gekozen om de papieren 

Burgemeester Sjoerd Potters wenst de kinderen veel succes voordat zij 
aan hun examentocht beginnen.

Werkplaats-kinderen maken 
paashazen voor Ghana

Paashazen in allerlei maten en kleuren waren te koop op de paasmarkt bij basisschool De 
Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De gezellige markt, die woensdag 3 april 

plaatsvond was ondanks het matige weer een groot succes! 

Ouders en grootouders werden uit-
gedaagd met rad draaien, ballen 
gooien, touwtje trekken en sommi-
gen durfden zelfs het spookhuis te 
bezoeken, gemaakt door studenten 
van de HKU en stagiaires. Werkers 
hadden paashazen gezaagd en ge-
schilderd, paastakken versierd en er 
stond een heerlijke poffertjeskraam. 
Alles om maar zoveel mogelijk geld 
op te halen voor het realiseren van 
een kleuterschool in Ghana. De op-
brengst van de paasmarkt is maar 
liefst €3880,00 en komt ten goede 
aan de Stichting Ghana schoolsup-
port uit Bilthoven. Zij heeft voor dit 
geld in overleg met De Werkplaats 
al een bestemming gevonden nl. het 

realiseren van een kleuterschool bij 
basisschool Alata. 

In Nederland is het heel gewoon dat 
kinderen van vier naar school gaan, 
maar in de regio Sefwi Bekwai ont-
breken veel kleuterscholen. Kinde-
ren blijven thuis en ouders kunnen 
niet beiden voor het gezinsinkomen 
zorgen. Groot nadeel is dat kinderen 
vervolgens pas op hun zesde starten 
op de basisschool met een leerachter-
stand. Met de komst van een kleuter-
school kunnen kinderen eerder aan 
hun school beginnen. John en Indra 
van Deemter van Stichting Ghana 
schoolsupport worden regelmatig 
aangenaam verrast door initiatieven 

van kinderen. Zo hebben werkers van 
de basisschool in december kerstlied-
jes gezongen en dansjes gedaan bij de 
ingang van de school. Deze spontane 
actie leverde 250 euro op. 
 
Voortgezet onderwijs Werkplaats
Niet alleen leerlingen van de basis-
school doen hun best; ruim 100 leer-
lingen van team 4 van het voortgezet 
onderwijs hebben in december met 
diverse activiteiten ook geld inge-
zameld. De fantastische opbrengst 
van 1750 euro zal ook besteed wor-
den aan de nieuwe kleuterschool bij 
Alata. Het totale bedrag wat de hele 
Werkplaats heeft vergaard bedraagt 
bijna 6000 euro.

De schoolhoofden en leerlingen in Ghana vinden het geweldig dat de leerlingen van de WP zich zo inzetten voor 
verbetering van hun schoolomgeving.

Luizenmoeder Kim op 
de bres voor ALS

door Walter Eijndhoven

Met gezang werd luizenmoeder Kim vrijdagmiddag 5 april binnenge-
haald op de Julianaschool in Bilthoven. Moeder Kim, uit de hitserie 
Luizenmoeder, promoot de ALS-Lenteloop scholencompetitie, waarbij 
iedere school de kans maakt een enorme wisselbeker te winnen. De 
school met de meeste deelnemers mag zich een jaar lang ALS Lente-
loop Kidsrun School kampioen noemen. 

Daar zijn alle leerlingen op de Julianaschool wel voor te porren, kampi-
oen worden en die wisselbeker binnenslepen voor de school. Deze fel-
begeerde prijs staat nu nog op Theresiaschool in Bilthoven. Hen wacht 
dus stevige concurrentie. De kids vroegen luizenmoeder Kim het hemd 
van het lijf, onder andere waar zij zich konden inschrijven om mee te 
doen. ‘Iedereen kan zich inschrijven via de website’, legt schoolleider 
Ella Prins uit. 

Sporten
Steeds meer scholen vinden fitte leerlingen belangrijk en stimuleren de 
jeugd om te sporten. Sporten met een doel, maakt het allemaal nog leu-
ker. De KidsRun van de ALS Lenteloop is zo’n mooi doel, toegankelijk 
voor kinderen tot en met veertien jaar. En ook nog een mooi parcours en 
tegelijkertijd lopen voor een goed doel. Als deelnemende school meld 
je je aan bij de organisatie van de ALS Lenteloop. Zij maken een actie-
pagina voor de school en kinderen schrijven zichzelf in via de website. 
Voor meer informatie: www.alslenteloop.nl

De kids vuren veel vragen af op luizenmoeder Kim.

versie te gebruiken. De verwach-
ting is dat de leerlingen voor de 
meivakantie het verkeersdiploma 
op zak hebben. De beoordeling 
door de controleposten vond dit 
jaar ook digitaal plaats. Iedere 
controleur kreeg een tablet of 

kon via een app op de telefoon de 
leerlingen ‘scoren’ op aangege-
ven beoordelingspunten. In totaal 
hebben rond de 150 personen zich 
in De Bilt vrijwillig ingezet om 
het verkeersexamen weer goed te 
laten verlopen.

Thea Beckman naar vier Voedselbanken
Onder het motto ‘Geef een boek ca-
deau’ startte de Bilthovense Boek-
handel een actie voor Stichting 
Voedselbank De Bilt. Want ook al 
was in deze landelijke campagne 
het boek Kruistocht in Spijkerbroek 
van Thea Beckman voor slechts 

2,50 euro te koop, zelfs dat is voor 
sommige gezinnen niet te betalen.

Om ook deze kinderen te bereiken 
en een leeservaring rijker te ma-
ken, riep men bij de boekhandel op 
om Kruistocht in Spijkerbroek te 

doneren. De reacties op deze actie 
waren positief en er werd massaal 
gedoneerd. Zo veel, dat er uitein-
delijk meerdere voedselbanken 
benaderd zijn om de boeken onder 
te verdelen. Bij Stichting Voedsel-
bank De Bilt, Stichtse Vecht, Zeist 

en Utrecht werden de boeken met 
veel enthousiasme ontvangen. 

Op 5 april gaat de landelijke cam-
pagne ‘Geef een prentenboekca-
deau’ van start. Dan is Kikker is 
kikker van Max Velthuijs voor 
slechts 2 euro te koop. Bij Biltho-
vense Boekhandel willen ze ook 
voor de kinderen in deze leeftijd 
boeken aan de Voedselbank(en) do-
neren.      (Nelly Hofman)

Stapels boeken voor de Biltse 
Voedselbank
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Kleuterschool voor 80 kinderen 
in Ghana

Dankzij de steun van Emmaus Bilthoven en donateurs staat er een prachtig kleutergebouw bij 
basisschool Akaasu. Dit project is gerealiseerd door de Stichting Ghana 

schoolsupport uit Bilthoven. 

In Nederland is het heel gewoon dat 
kinderen van vier jaar naar school 
gaan. In Ghana beschikt helaas niet 
iedere basisschool over een kleuter-
school en dus blijven kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 6 vaak thuis. Als ze 
uiteindelijk naar de basisschool gaan, 
starten ze vaak met een leerachter-
stand. Door het nieuwe kleuterge-
bouw kunnen kinderen spelenderwijs 
leren. Als de kleuters naar school 
gaan kunnen beide ouders meer wer-
ken en dat is gezien het lage dagelijk-
se gezinsinkomen wel een prettige 
bijkomstigheid. De kleuterschool is 
inmiddels bezocht (op privé kosten) 
door het bestuurslid Els Bonten en zij 
was zeer tevreden met het resultaat. 
De bouw heeft bijna een jaar in be-
slag genomen vanwege o.a. de vele 
regen, maar de stichting is trots op 
het grote solide gebouw! Het school-
hoofd en Ghanese ouders zijn heel 
blij dat de kinderen nu vanaf 4 jaar 
naar school kunnen en spelenderwijs 
kunnen gaan leren. 

Werkplaats 
De afgelopen jaren is er een mooie 
samenwerking ontstaan tussen 
De Werkplaats Kindergemeen-
schap en de stichting. Diverse 
evenementen zijn al door de WP 
(zowel basis als voortgezet on-
derwijs) georganiseerd om scho-
len in Ghana te ondersteunen. De 
Werkplaats gaat de Stichting ook 
dit jaar weer helpen en zij organi-
seren een Paasmarkt om geld in te 
zamelen voor een nieuwe kleuter-
school voor 80 kinderen voor de 
Alata gemeenschap in Ghana. Op 
3 april aanstaande wordt er vanaf 
14.30 uur een grote paasmarkt ge-
organiseerd bij het basisonderwijs 
van de WP, waar alle werkers en 
medewerkers en ouders aan bij-
dragen. Ouders, verzorgers en fa-
milie kunnen paasknutsels kopen, 
meedoen aan blikgooien, touwtje 
trekken en nog veel meer activi-
teiten onder het genot van lekkere 
hapjes en drankjes.

Voortgezet
De leerlingen van het voortgezet 
onderwijs van De Werkplaats zijn 
ook al heel actief geweest voor de 
stichting. In de afgelopen decem-
bermaand hebben ruim 100 kinde-
ren van team 4 zich door middel 
van diverse activiteiten ingezet 
om geld in te zamelen. Ze heb-
ben een prachtig bedrag opgehaald 
van 1750 euro. Dit bedrag zal ook 
besteed worden aan de nieuwe 
kleuterschool Alata. Langs deze 
weg wil de stichting de werkers 
en medewerkers van team 4 enorm 
bedanken voor deze superpres-
tatie. Bij de basisschool hebben 
werkers van de bovenbouw kerst-
liedjes gezongen en dansjes ge-
daan bij de ingang van de school. 
Deze spontane actie leverde €250 
op. De schoolhoofden en kinderen 
in Ghana vinden het geweldig dat 
de kinderen van de WP zich zo 
inzetten voor verbetering van hun 
schoolomgeving.

De nieuwe kleuterschool In Akaasu is tot stand gekomen dankzij financiële 
steun uit De Bilt.

Ovenwanten
Tijdens de paasmarkt zullen ook 
producten gemaakt in de naai-
school van de stichting in Ghana 
worden verkocht. Het gaat om 
spullen van vrolijke Ghanese stof 
zoals ovenwanten, portemonnees, 
kleine en grote tassen, slingers en 
keukenschorten. Deze producten 
worden ook belangeloos verkocht 

bij Moos en EkoPlaza in Biltho-
ven. Inkomsten vloeien weer terug 
in de Stichting Ghana Schoolsup-
port. Geïnteresseerden kunnen de 
producten ook bestellen via de 
website. U kunt de stichting hel-
pen door producten te kopen en/of 
een donatie te doen. 
Zie www.ghanaschoolsupport.nl.  
               (Indra van Deemter)

Trix Express ‘Reizen in de tijd’
Op zaterdag 20 april is De Bilt weer het centrum van de wereld voor Trix Express modeltreinen en 

hun liefhebbers. Jong en oud, uit binnen- en buitenland, verdringen zich weer rond alles wat sinds 
1935 de fabriek in Neurenberg heeft verlaten. De donateurs van de Stichting Trix Express nemen 

weer de mooiste stukken uit hun verzamelingen mee om er een hele sporthal mee te vullen. 

Deze keer wordt er met de Trix Ex-
press rijtuigmodellen door de tijd 
gereisd, zowel in de techniek van 
modelspoor als in de modellen die 
lang vervlogen tijden weergeven: 
spoorwegmuseum in het klein dus. 

Er zijn veel demonstratiebanen 
waarop ze rijdend te zien zijn. En 
kinderen mogen zelf hun empla-
cement bouwen en ook zelf aan de 
knoppen draaien. Voor de ouderen 
herleven de tijden dat al dat moois 

vrijwel onbereikbaar in de etalages 
lag. En wie een exemplaar heeft dat 
het niet meer doet is welkom bij 
de ervaren reparatieploeg. Moei-
lijk verkrijgbare onderdelen vindt 
u daar.

Hefboompjes
Het hoeft met Trix Express alle-
maal niet duur, ingewikkeld en ge-
avanceerd te zijn: de analoge tech-
niek met relais, draaiknoppen en 
hefboompjes werkt nog steeds en 

is eenvoudig aan te leren. De vele 
experts wijzen de weg. Veel liefheb-
bers kennen Trix Express nog uit 
hun kinderjaren. Het was de tijd dat 
jongens nog een trein of Trix Bauk-
asten (Trix meccano) kregen. Onder 
leiding van vader werden huisjes in 
elkaar gezet en op de grond empla-
cementen gebouwd, die zelfs een 
paar dagen mochten blijven lig-
gen. Later natuurlijk op zolder op 
een tafel opgebouwd met lichtjes 
in de huizen en autootjes op de we-
gen. Elke verjaardag en Sinterklaas 
kwam er wel weer wat bij. En toen, 
na de middelbare school, in een 
doos verdwenen die nu plots weer 
tevoorschijn komt. Plus de tijd en 
ruimte om er weer wat mee te doen. 
Iedereen is welkom op deze traditio-
neel supergezellige clubdag: (paas-)
zaterdag 20 april in de sporthal van 
Cultuur- en vergader centrum H.F. 
Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
De openingstijden zijn van 11.00 
uur tot 16.00 uur. Kinderen onder de 
12 jaar mogen gratis naar binnen. In-
lichtingen clubdag: 06 - 21571565; 
j.w.leguit@online.nl
         (Simon Boer)

Liefhebbers van Trix Express modeltreinen kunnen hun hart weer ophalen.

Spelletjes in de Koperwiek
Activiteitenbegeleidster Bianca 
Renskens vertelt: ‘Door de regen 
kon er helaas niet in het kader 
van NL Doet buiten gewandeld 
worden. We hebben daarom met 
de bewoners van de Arendsvleugel 
in de Koperwiek gezellig een 
spelletje gedaan, onder het genot 
van wat lekkers’. 
     [foto Henk van de Bunt]

 Agenda openbare bijeenkomst 
Dorpsraad Groenekan op maandag 15 april 2019.

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan

 1 Opening
 2  Inventarisatie agendapunten van aanwezigen.
 3  Samenloop voor hoop in onze gemeente (KWF-actie)
 4  Ontwikkelingen op Fort Ruigenhoek
 5  Verkeer op de Ruigenhoeksedijk
 6  Koningin Wilhelminaweg werkgroep.
 7  E-laad station A27 (Nijenpoort) vergunningverlening en beroep
 8 Evaluatie bijeenkomst op 22 december 2018 bij de 
  Nijepoortschool en afgelasting vervolgbijeenkomst 7 maart 2019
 9 Nieuwe bestuursleden voor de Dorpsraad (stand van zaken)
 10  Wisseling van de wacht bij bestuur molen Geesina
 11  Agendapunten van aanwezigen 
 12  Sluiting.

Zie voor meer informatie zie ook onze website
Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om na te praten 
onder het genot van een drankje.
Stichting Dorpsraad Groenekan
Vijverlaan 28
3737 RJ Groenekan
Secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
Www.dorpsraadgroenekan.nl

Vlaaienverkoop van start
Al meer dan 40 jaar zijn de vlaaien van scouting AMG een begrip in 
Maartensdijk en omgeving. Alle jeugdleden gaan in de weken voor  
Pasen enthousiast van deur tot deur om de bestellingen op te nemen. 
Op Goede Vrijdag worden de vlaaien vervolgens overal thuis bezorgd.

De vlaaien zijn te verkrijgen in 5 soorten: kersenvlaai, rijstevlaai, abri-
kozenvlaai, appel-kruimel en de room-pudding-kruimelvlaai. Betalin-
gen behoeven pas bij aflevering. Bestellen kan tot dinsdag 16 april.

Deze vlaaienactie is bedoeld voor de inwoners van Maartensdijk en 
omgeving. Natuurlijk is het ook leuk een vlaai cadeau te geven met Pa-
sen aan bijvoorbeeld vrienden, familie, kennissen of de buren. Men kan 
via internet of via onderstaande bestelbon bestellen. Stuur een mailtje 
naar vlaaienactie.amg@gmail.com met de vermelding van naam, adres 
en welke vlaai(en) men wil bestellen of lever de bon in bij Kapper  
Stevens op het Maertensplein in Maartensdijk.
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Tennisvereniging Tautenburg 
contracteert Tennisschool 

door Kees Diepeveen

Op maandagavond 1 april hebben TV Tautenburg uit Maartensdijk en Tennisschool Tom van 
Lijf uit Utrecht een samenwerkingsovereenkomst voor een jaar getekend. De tennisschool 

verzorgt vanaf 1 april alle tennislessen bij Tautenburg.

Voorzitter Sander Maatman is in 
zijn nopjes met deze tennisschool. 
Na het vertrek van tennistrainer 
Paul de Bruin, die 17 jaar aan 
Tautenburg verbonden was, lag de 
focus van de vereniging direct op 
deze tennisschool. Via contacten 
met andere tennisverenigingen 
maar ook via de eigen leden kwa-
men er positieve geluiden binnen 
bij het bestuur over deze school. 

Betrokkenheid
Sander Maatman: ‘Wij zijn een 
dorpsvereniging en daar zijn we 
trots op. Daar past een tennisle-
raar, bij die wil opbouwen en in-
vesteren in de vereniging en die 
betrokken is. Als kleine club vin-
den we dat erg belangrijk. Daar-
om hadden wij ook al direct een 
voorkeur uitgesproken voor een 
niet al te grote tennisschool. Wij 
denken dat tennisschool Tom van 
Lijf hierop kan inspelen. Geluk-
kig konden we elkaar vinden en 
gaat de tennisschool hier aan de 
slag’. Tennisleraar Julian Verwe-

gen gaat namens de tennisschool 
de lessen verzorgen. Hij heeft 
drie jaar ervaring en gaat met veel 
plezier als tennisleraar bij Tauten-
burg aan de slag, niet alleen met 
de volwassen spelers maar voor-

al ook met de jeugd om er voor 
te zorgen dat de jeugd tennissen 
(weer) leuk gaat vinden en de ver-
eniging weer gaat groeien. Nadere 
informatie zie website 
www.tautenburg.nl.

V.l.n.r. Sander Maatman, Tom van Lijf en tennistrainer Julian Verwegen 
zijn tevreden na het tekenen van het contract .

SRFC rugby dubbelslag in Naarden
De Stichtsche Rugby teams zijn in 
goede vorm. Op 30 maart speelden 
de U8 en U10 teams van de Sticht-
sche Rugby Football Club hun 
wedstrijden thuis op eigen veld en 
de velden van De Werkplaats. Bei-
de SRFC teams hadden plezier in 
het spel en wisten met vele mooie 
rugby aanvallen voldoende punten 
te maken om 4 van de 7 wedstrijden 
te winnen. 

Afgelopen weekend speelden de 
teams in Naarden. De Scrumboks 
uit Tiel en Nieuwegein en de thuis-
spelers van Rugby Club ’t Gooi 

stonden als tegenstanders op het 
veld. Van meet af aan was het dui-
delijk dat het U8 en het U10 team 
in topvorm verkeerden. Met snelle 
aanvallen en goed tags pakken bij 
de tegenstander wist het jongste 
team van SRFC drie uit drie wed-
strijden winnend af te sluiten. 

Wolven
De Wolven van het U10 team be-
gonnen met een mokerslag op de 
thuisclub ‘t Gooi. Met veel snelle 
aanvallen en een sterke verdedi-
ging waren de Wolven met 11 tries 
tegen 5 de verdiende winnaar. Ook 

de Scrumboks uit Tiel en Nieuwe-
gein werden overrompeld door het 
snelle spel en de goede tackels van 
Stichtsche. De laatste partij tegen 
het eerste team van ’t Gooi eindigde 
in een ware derby waarbij het lang 
gelijk op ging. De snelheid van de 
Stichtsche aanvallers en veel goede 
passes, het overgooien van de ovale 
rugby bal, maakten uiteindelijk het 
verschil. Met vier winnende partijen 
was SRFC in de U10 klasse de ab-
solute winnaar. Een dubbelslag voor 
de teams van Stichtsche, de Squee-
ze yell bleef nog lang hoorbaar in 
Naarden.               (Toine van der Poel)

Stichtsche Rugby team plaatst succesvolle aanval. 

Workshop waterpolo 
Vrijdag 12 april organiseert BZC 
Brandenburg voor kinderen tot 14 
jaar een workshop waterpolo. De 
workshop staat onder leiding van 
de jeugdtrainers van BZC Bran-
denburg. 
De workshop start met een ‘war-
ming up’ en kort ‘inzwemmen’. 

Daarna krijgen de deelnemers uit-
gelegd hoe zij een waterpolobal 
moeten gooien en vangen en hoe 
je zo snel mogelijk met de bal kan 
zwemmen. Ook een estafette, on-
derwaterzwemmen en bommetjes 
maken, naast een wedstrijdje, deel 
uit van de workshop.

De workshop zal plaatsvinden in 
het ‘combibad’ aan de Oude Bran-
denburgerweg 67 in Bilthoven en 
start om 17.45uur en eindigt om 
19.00 uur. Voor meer informa-
tie: Marcel Slijpen, coördinator 
Jeugd, m.slijpen@planet.nl, 
Tel. 06-41758343 

Westbroek Open
In tennis zijn ‘open’ kampioenschappen een begrip, dat verwijst naar 
tenniswedstrijden die toegankelijk zijn voor spelers van andere vereni-
gingen. In Westbroek werd de laatste 10 dagen van maart voor het eerst 
een Westbroek Open georganiseerd door tennisvereniging Het Kraai-
enveld. Het ging om kampioenschappen voor de speelsterkten 7 en 8 in 
alle dubbelspelcategorieën. 

Zondag 31 maart werden de finales gespeeld en werden zes teams ge-
huldigd als  winnaars van hun categorie in de Westbroek Open. Deze 
teams wonnen in een speelveld van 34 teams en bijna 60 spelers. Alle 
uitslagen zijn terug te vinden op de website van Het Kraaienveld. 
            (Jan Maasen)

Winnaars herendubbelcategorie 8, Rob van Oostenbruggen en Kees Otte 
(met bloemen) en hun tegenstanders Ed Olijkan en Huib Stekelenburg

Kraaienvelders winnen damesdubbelcategorie 7. Charlotte Verbunt en 
Charlotte Kuysten (met bloemen) versloegen Erica Lam en Monique 
Neppelenbroek.

Sporten vanaf 3 jaar 
bij DOS

DOS Westbroek heeft voor de jongste kinderen (3 t/m 7 jaar) de Kan-
goeroe Klup. Een plek waar kinderen leren sporten, bewegen en heel 
veel tik- en balspelletjes doen. Jongens en meisjes sporten samen en 
leren spelenderwijs sporten en samenwerken. Er is mogelijkheid om 4 
keer gratis en vrijblijvend mee te doen tijdens de kangoeroetrainingen. 
De Kangoeroes hebben één keer per week op zaterdagochtend training 
van 10.00 tot 11.00 uur in het Dorpshuis in Westbroek. In de zomer-
maanden wordt op het DOS-veld naast het Dorpshuis in Westbroek ge-
traind. Info via info@westbroek.nl.                (Lisa Rademakers)

Bij de Kangoeroe Klup van DOS leren kinderen spelenderwijs sporten 
en samenwerken.



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  .....................................................

Nootjes
 De Vierklank 18 10 april 2019

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
MONTEL Hoekbank(stof), 
model Urban voorzien van 
hoofdsteunen en uitschuifbaar 
gedeelte. Meest verkochte 
model en nog steeds te koop. 
Afm.: 2.71 x 2.10 m zitdiepte 
60 cm. De bank is 2 jaar oud 
en in prima staat. €450,00. 
Tel. 030-2102772

Campingtafel 100x70 inklap-
baar, als nieuw. €20,-. Tel. 
030-2291560

Leuk kinderledikantje met 
matras, dekbedje en lakentjes 
€25,-. Tel. 030-2203464

Box vierkant inklapbaar €5,-. 
Tel. 030-2203464

Twee boeken van Don 
Camillo D.C. in de bocht en 
D.C. en Peppone. Samen €2,-. 
Tel. 06-14040516

Koperen emmertje met oude 
cent als bodem. De hoogte is 
3 cm €2,-. Tel. 06-14040516

Zwart leren heren motorjas 
maat L merk Classic gear 
€45,-. Tel. 06-14040516

Kostuumreistas (Carlton) 
z.g.a.n. donkerblauw. €5,-. 
Tel. 030-2292338

Box vierkant inklapbaar € 
15,-. Baby badje €10,-. Tel. 
0346-211615

Sport auto’s boek encyclope-
die 194501975. Ziet er nog 
netjes uit. €6,50. Tel. 0346-
243758.

Betonnen hippie bus. Met 
achter een open laadbak voor 
plantjes. €45,-. Tel. 0346-
243758.

Boek de mooiste creaties in 
kruissteek. (borduren). €5,-. 
Tel.0346-243758

Hobby box v.banden, v.band 
recorder compleet. €17,50 
Tel. 0629506849

Kinderledikantje. Inc. 
Lakentje en dekentje. €25,-. 
Tel. 0346-211615

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.

Op zoek naar een leuke 
BIJBAAN naast school of 
studie? Wij zijn op zoek naar 
extra hulp in ons magazijn. 
Heb jij nog tijd over en ben 
je geïnteresseerd? Stuur ons 
een e-mail of bel ons 030-
2761420. VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721T TJ, 
Bilthoven info@vcetechniek.
com

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 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
ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 0634892915

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Te huur garagebox 17m2 in 
Maartensdijk. 06-52645680

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

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

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

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Laat je optimaal verzorgen bij Skincare Marjolein
Vanaf heden is de salon geopend op de Gageldijk 101 in 
Utrecht. Uitkijkend over de weilanden met een ruime aanbod 
aan behandelingen gecombineerd met de beste (natuurlijke) 
producten. 
Samen werken we aan de verbetering van uw huid! 
Neem gerust een kijkje op www.skincarebijmarjolein.nl of 
neem contact op via 06-13836682

Agenda Dorpsraad 
Groenekan
Zie pag. 16

Workshop opvoeden

Deze workshop op maandag 15 april om 20.00 
uur in Het Lichtruim, 2e verdieping, Planeten-
plein 2, Bilthoven is voor ouders die een kind 
van een ander opvoeden en de uitdagingen die ze 
daarin tegenkomen. Deelname is gratis: aanmel-
den via website debilt.ouderslokaal.nl. Voor info 
06 10941892 of e-mail debilt@ouderslokaal.nl. 

Open meditatie-avond 

Sangha Bilthoven is een meditatiegroep in de 
traditie van de Vietnamese zenmeester Thich Nhat 
Han. De groep bestaat al vijftien jaar in Bilthoven. 
Een avond duurt ongeveer anderhalf uur, van 
19.45 tot 21.15 uur. De groep telt nu zeven leden 
en staat open voor ieder die wil kennismaken of 
een sangha meditatie beoefent. Maandag 15 april 
is er een Open-avond in Carpe Diem, Soestdijkse-
weg Zuid 257. Bilthoven. Bel even als je komt 
0346 213439.

Stille-Week-Dienst

Dinsdag 16 april ben je van harte welkom bij de 
Stille-Week-Dienst in de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk, Kerkdijk 60, Westbroek. In de week 
voor Pasen wordt stilgestaan bij de betekenis van 
Goede Vrijdag en Pasen. Aanvang 19.30 uur. 

Fietsclub gaat er op uit

De Fietsclub bestaat uit fietsliefhebbers die dag-
tochten maken in de omgeving van Maartensdijk. 
Op dinsdag 16 april wordt er gefietst naar het 
‘Gagelgat’. Start om 9.45 uur met koffie/thee 
in de ‘Ontmoetingsruimte’ van Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 Maartensdijk. 
Lunchpakket meebrengen. Info c.q. aanmelden 
via 0346 214161 of servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl. 

Fit voor Mantelzorgers

Een splinternieuw gratis Vitaliteitsprogramma, 
exclusief voor mantelzorgers, gaat in De Bilt van 
start op dinsdag 16 april van 12.30 tot 14.30 uur 
in Sportcity. U maakt kennis met alle trainers en 
deelnemers en er wordt een eerste training aange-
boden in Sportcity, Leijenseweg 123, Bilthoven. 
Aanmelden kan via mantelzorg@mensdebilt.nl of 
030 7271556. 

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 17 april vanaf 14.00 uur met de gids van 
Staatsbosbeheer door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de natuur. Met een 
fluisterboot ontdek je de rijke historie van dit oude 
veengebied en onderweg loop je een stukje op 
het “drijvend land”. Voor meer informatie en het 
boeken van een vaartocht: www.staatsbosbeheer.
nl/activiteiten.

Klaverjassen in Westbroek

Voor de 5e keer wordt er op vrijdag 19 april gestreden om het kampioenschap 
van Westbroek met als inzet de prachtige wisseltrofee. Indeling tafel start om 
19.45 uur, eventueel worden dan de reservespelers ingezet, dus kom op tijd. 
Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Aanmelden kan via info@hetdorpshuiswest-
broek.nl.

Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en 

Venen zoekt….
In het RHC Vecht en Venen vindt men de archieven van de gemeenten Stichtse 
Vecht, De Bilt, De Ronde Venen en Weesp. In de depots ligt ruim 600 jaar erf-
goed. De hoofdvestiging en grootste studiezaal is gevestigd in het Cultuurhuis 
in Breukelen. Hier zijn de archieven van Stichtse Vecht, De Bilt en De Ronde 
Venen ondergebracht. 
Het Regionaal Histo-
risch Centrum Vecht 
en Venen is bezig 
oude foto’s te ontslui-
ten van de kernen van 
Maartensdijk.

Bijgaande foto 
( v e r m o e d e l i j k 
Maartensdijk) kan 
men niet thuisbrengen. 
Weet u meer mail dan 
naar info@vierklank.
nl

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

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 
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zaterdag
13 april

aanvang: 14.00 uur
VAN DIS 

ARBEIDSRECHT

FC DE BILT

DELTA SPORTS 95

advertentie

Knap herstel SVM
In de thuiswedstrijd van SVM tegen het Utrechtse HMS was het de vraag of de Maartensdijkers de 

knop – na de verloren midweekse inhaalwedstrijd tegen Odijk op tijd konden omzetten; 
eerder had SVM in december op bezoek bij HMS al met 3-0 verloren. 

De Maartensdijkers nam direct na 
het eerste fluitsignaal het initiatief. 
HMS loerde op de counter en de wat 
trage HMS verdediging had nogal 
wat moeite met de snelle Mike de 
Kok en de regelmatig goed opko-
mende Danny de Bie die zijn kopbal 
uit het HMS doel gekopt zag wor-
den. Kevin Timman is niet alleen be-
kend om zijn verre ingooi, maar ook 
door zijn zuivere traptechniek. Hij 
zorgde steeds voor prachtige diepe 
ballen op de SVM-voorwaartsen. 
SVM kreeg in de eerste helft genoeg 
kansen om te scoren, maar het vizier 
stond nog niet op scherp. En dan 
scoort HMS met een houdbaar af-
standsschot de 0-1.Nog in de zelfde 
minuut maakt Mike Boshuis dankzij 
goed doorzetten van Mike de Kok 
de gelijkmaker. Voor de rust werd er 
niet meer gescoord.

Ongewijzigd
Een ongewijzigd SVM creëerde 
ook in de tweede helft de beste 
kansen. Al na enkele minuten kreeg 
de HMS goalie een vrije trap van 
Kevin Timman niet onder controle 
en Jordi van der Lee reageerde snel 
en tikte de 2-1 binnen. SVM wilde 
meer maar bleef slordig omgaan 
met de kansen. De stand bleef te 
lang ongewijzigd, waardoor HMS 
kon blijven geloven in een beter 
resultaat. SVM was even de grip 
op de wedstrijd kwijt en mocht van 
geluk spreken dat HMS niet scoor-
de. SVM kreeg eer ruimte om zelf 
te scoren en had al veel eerder de 
wedstrijd op slot moeten gooien. 
Mike Boshuis lette bij een van de 
vele scoringskansen van SVM goed 
op en tikte de veilige 3-1 met nog 
een kwartier te spelen  binnen. 

Plaats
De 2e plaats in nu stevig in handen 
van de geelblauwe equipe, mede 
door het verlies van EDO met 2-0 
bij Vianen en de winst op HMS. 
Koploper Hercules echter maakte 
zelf geen fout en blijft winnen. 
Aanstaande zaterdag gaat SVM 
op bezoek bij runner up Auster-
litz en op 20 april komt Hercules 
op bezoek in Maartensdijk. De 
Maartensdijkers moeten zelf alles 
blijven winnen om nog een kans 
te houden op het kampioenschap 
en dan hopen op een extra misstap 
van Hercules. De Maartensdijkers 
hebben in ieder geval al een peri-
odetitel op zak, waardoor in ieder 
geval deel kan worden genomen 
aan de nacompetitie voor een ex-
tra plaats in de 3de klasse.

Mike de Kok passeert zijn HMS-tegenstander.  (foto Jeroen Kemp) 

TZ speelt zich veilig
Zaterdag 30 maart stonden bij TZ de laatste wedstrijden in de zaal in het teken van veiligstellen van 

het overgangsklasse-schap voor TZ 2 en bij TZ 1 in het teken van het afscheid van 4 spelers.

TZ 2 slaagde glansrijk en volledig 
op eigen kracht werd, met in de 2e 
helft steun van Daniel en Joep, uit-
eindelijk zeer knap de handhaving 
in de reserve overgangsklasse veilig 
gesteld. Voor deze jonge ploeg een 
uitstekende prestatie. Daarna mocht 
het 1e team in het strijdperk treden 
tegen de kampioen Odik, een sterke 
ploeg, zeer stabiel tijdens het sei-
zoen en de volledig terechte kampi-
oen. Nog eenmaal alles uit het vuur 
halen tegen deze tegenstander om 
het zodoende het zaalseizoen goed 
af te sluiten, maar vooral om Ran-
dy, Milenka, Anouk en Nawal pas-
send afscheid te laten nemen na een 
mooie korfbalcarrière bij TZ.

Investeren
De 1e helft ging gelijk op, maar 
het was toch ook duidelijk dat 
TZ veel moest investeren om 
aan goed aanvalsspel te komen. 
Hoge druk van Odik maakte dat 
erg lastig, maar als ze er onder uit 
kwamen werd dat vaak gevolgd 
door mooie afrondingen zodat 
bij rust met een 9-11 ruststand de 
kleedkamers ingegaan werd. Na  
de rust bleef het beeld enigszins 
hetzelfde, TZ kon iets makkelij-
ker aanvallen, maar verdedigend 
werd het steeds moeilijker om hun 
sterke heren af te stoppen. Tot 19-
20 kon TZ het volhouden, daarna 
liep Odik 10 minuten voor tijd uit 

naar 20-26 en was de wedstrijd 
gespeeld.

Afscheid
Daarna was het tijd om afwisselend 
de vier afscheidnemende spelers 
tegelijk te kunnen wisselen. Onder 
daverend applaus en vele gele kaar-
ten en af toe een kleine traan vond 
dit op een mooie wijze plaats. Joel-
le maakte haar debuut en pikte di-
rect een doelpunt mee, uiteindelijk 
een 26-30 eindstand. Het 1e team 
was geslaagd in de laatste wed-
strijd, prima tegenspel te kunnen 
bieden tegen Odik en een creëerde 
een passend zaalafscheid voor de 4 
teamgenoten.

Tweede elftal-speelster Joëlle van Utrecht maakt haar debuut.         (foto Wessel Plate)

Stratentoernooi 
TV Hollandsche Rading
Afgelopen weekend organiseerde 
TV Hollandsche Rading haar eer-
ste Stratentoernooi. In het kader 
van het 50-jarig jubileum dit jaar 
ging de club op zoek naar ‘de beste 
Tennisstraat van Hollandsche Ra-

ding’. 12 teams schreven zich in 
en speelden ruim 40 wedstrijden. 
Het weer werkte prima mee en het 
gehele weekend was er volop acti-
viteit op het tennispark.
Op zondag werd het Stratentoer-
nooi gecombineerd met de jaar-
lijkse Open Dag; 25 nieuwe leden 
meldden zich aan. Een mooie start 
van het buitenseizoen en het jubi-
leumjaar van TVHR.
     (Charles Bruns)

Uiteindelijk bleek de Adri 
Piecklaan de meeste punten 
bijeen gesprokkeld te hebben. 
Een afvaardiging van het team 
nam de prijs in ontvangst.

Irene meisjes C2 kampioen
De opdracht was heel helder. Vier sets winnen en geen enkele set 
verliezen, als dat gebeurde en Irene met 4-0 zou winnen betekende 
dat de titel voor Irene MC2. 

Vol overtuiging begon Irene aan de wedstrijd en met overtuigend spel 
pakte de ploeg de eerste twee sets. De derde set leek de wedstrijd te 
kantelen. Tegenstander Unicornus nam snel een voorsprong en het 
lukte Irene niet om het gat te dichten. De spanning was om te snijden 
en het Irene publiek zat met samengeknepen billen op de tribune. De 
coaches Tess en Nadine deden er alles aan om de terug te komen in de 
set, de eerste time out hielp nog niet, maar na de tweede time out kwam 
Irene weer op stoom en door een paar goede servicebeurten pakten de 
Bilthovense meiden alsnog de derde set. 

De vierde set was daarna een formaliteit waarna de speelsters medailles 
kregen, de trainsters op de schouders gingen en de kinderchampagne 
ontkurkt kon worden. Een prachtige prestatie van een team dat dit sei-
zoen een enorme vooruitgang heeft geboekt.                   (Erna van Doorn)

FC De Bilt speelt gelijk
De confrontaties tussen Veensche Boys en FC De Bilt in de tweede 
klasse van het zaterdagvoetbal zijn de afgelopen jaren boeiende spek-
takelstukken geweest, maar dit seizoen lukte het beide teams niet om 
doelpunten te maken. In december eindigde die wedstrijd in De Bilt met 
de beginstand op het scorebord en afgelopen zaterdag in Nijkerkerveen 
volgde een identieke herhaling.
A.s. zaterdag om 14.00 uur staat in De Bilt de confrontatie tussen de 
nrs.1 en 2 FC De Bilt (46 punten) en FC Delta Sports ’95 (44 punten) op 
het programma. Het is de eerste van nog totaal vijf finales, die bepalen 
aan welke van deze twee ploegen (ook andere ploegen hebben nog een 
theoretische kans) straks de kampioenschaal uitgereikt kan gaan wor-
den. De toegang is gratis. 

Kampioensvreugde bij de C2 meiden van Irene.



Gratis tekenpas
Utrechts Landschap verspreidt een speciale tekenpas waarmee teken 
gemakkelijk te verwijderen zijn. De tekenpas is gratis op te vragen via 
www.utrechtslandschap.nl/teken-
pas. 

‘In de lente komt de natuur weer 
tot leven, maar ook de teken wor-
den actief in dit jaargetijde. Juist 
op het moment dat we meer de 
natuur in trekken, lopen we een 
verhoogde kans op een tekenbeet. 
Daarom is Utrechts Landschap 
in samenwerking met RIVM een 
voorlichtingsactie begonnen, in 
aanloop naar de Week van de 
Teek, die plaatsvindt van 15 tot 
en met 21 april. We vinden het 
belangrijk dat iedereen veilig 
van de natuur kan genieten’, zegt 
boswachter Rob Veenbrink. Met 
deze pas kunnen teken handig 
losgemaakt worden, ook als ze 
zich diep hebben vastgebeten in 
de huid. De pas is zo groot als een 
creditcard, zodat deze in elke por-
temonnee of broekzak past. 
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Wie grabbelt met Pasen het gouden ei??

Woe.
10-04
Do.

11-04
Vr.

12-04
Za

13-04
Zo.

14-04
Woe.
17-04
Do.

18-04
Vr.

19-04
Za

20-04
Zo.

21-04

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Beenham v.d. grill 
met mosterdsaus

Doradefilet 
met garnalensaus

Groene aspergesalade 
met ei, noten, appel 

en kaassaus

Saté van varkenshaas 
met frietjes en sla

Gebakken kabeljauwfilet 
met dillesaus

Ovenschotel van zoete 
aardappel, maïs en 

blauwschimmelkaas

advertentie

Klimopkillers
De klimopkiller, wat is dát nu 
weer? Is het een beestje, een virus? 
Nee hoor, het zijn mensen die den-
ken het beste voor te hebben met 
de natuur. Op gezette tijden trek-
ken ze er op uit om in natuurgebie-
den klimopranken door te zagen of 
hakken. Zodoende behoeden ze de 
bomen waar de klimop zich in ge-
nesteld heeft voor een wisse dood. 
Tenminste dat denken ze. Ik schaar 
dit onder ‘fake’ kennis. Ook wel 
bekend als een broodjeaapverhaal. 
Hieronder het echte verhaal!

Iedereen kent hem wel de altijd-
groene heester, Hedera helix, die 
zich door middel van wortelvezels 
aan omringende voorwerpen hecht. 
De klimop is inheems in heel Eu-
ropa en heeft nog een broertje, de 

grootbladige of Atlantische klimop, 
Hedera hibernica, die in zuidelijker 
streken inheems is. Wat de meesten 
van ons niet weten, is dat deze acro-
batische slingeraar wel 30 meter 
hoog kan worden en... schrik niet, 
honderden jaren oud!
De plant hecht zich aan de boom 
met zijn hechtworteltjes, maar uit-
sluitend aan het buitenste laagje van 
de schors. Als een soort jasje wordt 
de boom omhuld. De gastheer heeft 
er niets van te lijden want de klimop 
haalt zelf zijn water en voedsel uit 

de grond. Het is niet eens een para-
siet of halfparasiet zoals de mare-
tak. De slimmeriken onder u zullen 
zeggen, ja Joris maar de windbelas-
ting dan. Geen probleem. Omdat 
de groei geleidelijk gaat, wennen 

de beide houtige rakkers aan elkaar 
en zijn ze verstrengeld in een per-
manente dans. Daar hoeven we ons 
dus in het geheel geen zorgen over 
te maken. Dit gaat al goed sinds de 
ijstijd en het klimopkillen kan dus 
definitief naar het rijk der fabelen 
worden verwezen.

Nu de lofzang op de klimop. Als 
vrijwel alle bloemen gestopt zijn 
met bloeien is het eind oktober/ be-
gin november een levendige drukte 
van insecten rondom de bloeiende 
ranken van de ‘klimopbomen’. 
Een klein half jaartje later dienen 
de blauwzwarte besjes als voedsel 
voor vele vogels. En het hele jaar 
door levert de Hedera schuil- en 
broedgelegenheid aan wederom 
talrijke vogels en biedt dan óók een 
plek aan bijvoorbeeld eekhoorns en 
muisjes.

De klimop is ook belangrijk voor 
de mens. Onderzoek van NASA 
heeft aangetoond dat klimop een 
zeer groot reinigingsvermogen 
heeft voor het binnenklimaat. Ge-
velgroen en dakbegroeiing reinigen 
stadslucht zonder veel ruimte te 
gebruiken. En het haalt fijnstof en 
CO2 uit de lucht. Een ware alles-
kunner dus.

Ook in uw tuin is deze weldoener 
niet weg te denken. In een poep en 
een scheet heeft u een groene grens 
tussen u en de buren. En ook een 
kale muur kan worden omgeto-
verd tot een groene oase. En laat u 

Deze oeroude plataan heeft totaal geen last van de klimop die hem 
overwoekert. 

Met klimop overwoekerde bomen blijven sterk.

ook hier niet weer bang maken. 
Klimop vreet de muur niet op! 
Hou hem wel in toom zodra hij 
bij ramen, dakgoten of onder de 
de dakpannen komt. Hij kruipt 
gewoon naar binnen. 

Al in de oudheid was de klimop 
als plant het zinnebeeld van het 

eeuwige leven. Laten we hem 
deze 100 jaar en meer geven. 
Klimopkillers: laat uw zagen en 
bijlen thuis. Laat groeien deze 
gigant!

Uw boswachter,
Joris Hellevoort
Utrechts Landschap

Familiedag op Landgoed Oostbroek
Op zondag 14 april tussen 11.00 en 16.00 uur organiseren de vrijwilligers van Utrechts 

Landschap op Landgoed Oostbroek een familiedag. Grootouders, ouders en kinderen 
vermaken zich op zo’n dag vaak prima op het kleine maar sfeervolle landgoed.

De kinderen zullen druk zijn met 
het zoeken naar waterdiertjes of 
het spelen van Oudhollandse spel-
letjes. De creatievelingen kunnen 
aan de slag met een leuke knutsel. 
Samen een puzzeltocht wandelen 
over het landgoed en afsluiten met 
een portie poffertjes van de pof-
fertjeskar of iets drinken op het 
terras met een stukje quiche of 
plakje cake. BonbonMargo geeft 
een workshop met chocolade en 
Henk den Hertog, schrijver van 
het kinderboek ‘Het Grote Crom-
molboek’, komt zijn boek promo-
ten en signeren. Ook ’t Winkeltje 
is altijd een bezoekje waard voor 
streek-producten, boeken, speel-

goed, enz. en natuurlijk mag een 
wandeling door de kruidentuin 
niet ontbreken.

Toegang is gratis. Er is beperkt par-
keergelegenheid. Ga bij voorkeur 
met de fiets.

Een familiedag uit een eerdere jaargang.

Vogelexcursie op 
Landgoed Eyckenstein

Afgelopen weekeinde was er op Landgoed Eyckenstein in Maartens-
dijk weer een vogelexcursie, gegeven door Gert Prins, gecombineerd 
met cultuurhistorische uitleg door Lex van Boetzelaer. De deelnemers 
moesten hiervoor wel vroeg uit de veren; de excursie startte om 6.00 
uur en eindigde rond 9.00 uur. 

Bij het krieken van de dag vogels kijken op de Eikensteeg in 
Maartensdijk.

Zangvogels tijdens ochtendconcert
De jaarlijkse gezamenlijke excur-
sie van IVN De Bilt en Vogelwacht 
Utrecht afdeling De Bilt, gericht 

op de herkenning van zangvogels, 
wordt ook dit jaar georganiseerd 
op landgoed Sandwijck. Met toe-

stemming van Het Utrechts Land-
schap kan ook het afgesloten deel 
van dit natuurgebied worden betre-
den. 

De wandeling is op zondag 14 
april, verzamelen om 6.00 uur op 
de parkeerplaats van Sandwijck, 
Utrechtseweg 301, De Bilt. Van-
wege de kwetsbaarheid van het 
gebied en het excursiedoel kun-
nen maximaal 30 deelnemers mee. 
Aanmelden kan tot en met 12 april 
bij Wigle Braaksma via bwigle@
hotmail.com.De roodborst laat zich horen
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