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Onderhoud Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug

Recreatie Midden-Nederland gaat de komende vier jaar recreatieve fietspaden, kanoroutes 
en -steigers in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug onderhouden. Beide organisaties 

bekrachtigden hiervoor dinsdag 19 maart een beheersovereenkomst.

In deze beheersovereenkomst is 
ook vastgelegd dat Recreatie Mid-
den-Nederland toezicht houdt op 
het recreatief gebruik en de distri-
butie van de mountainbikevignet-
ten onder de verkooppunten. De 
samenwerking tussen beide orga-
nisaties sluit aan bij de ambitie van 
de provincie Utrecht om de kwa-
liteit van de recreatieve voorzie-
ningen voor wandelen, fietsen en 
varen op peil te houden en verder 
te verhogen.

Werkzaamheden
De verstrekte opdracht omhelst 
het beheer, toezicht en onderhoud 
van het bijna 90 km fietspad, ruim 

12 km ruiterpad en 59 kilometer 
kanoroute (Kromme Rijn, Val-
leikanaal en Rondje Leusden) en 
59 kanosteigers. De werkzaamhe-
den variëren van snoeien, maaien, 
bladblazen, borden schoonmaken 
tot de zorg voor voorzieningen als 
picknickbanken, verkeersborden, 
klaphekken en rasters. 

Voor het beheer en onderhoud van 
de fiets- en wandelroutenetwer-
ken (het knooppuntennetwerk) op 
de Utrechtse Heuvelrug is sinds 
1 januari 2018 het Routebureau 
Utrecht verantwoordelijk. Het 
Routebureau is ook ondergebracht 
bij Recreatie Midden-Nederland. 

Samenwerking
De gesprekken met Recreatie Mid-
den-Nederland hebben geleid tot 
een nieuwe samenwerking waar 
beide partijen enthousiast over zijn. 
Stichting Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug is een samenwerkings-
verband dat bestaat uit gemeenten 
op de Utrechtse Heuvelrug, binnen 
het gebied van het nationaal park, 
terrein beherende organisaties, het 
Utrechts Particulier Grondbezit, 
recreatieondernemers (Recron) 
en Natuur en Milieu Utrecht. De 
stichting heeft als doel de bijzon-
dere kwaliteiten van de Utrechtse 
Heuvelrug, natuur, landschap en 
erfgoed, voor de toekomst te be-

Recreatie Midden-Nederland verzorgt het onderhoud van o.a. bijna 90 
km fietspad van recreatieschap Heuvelrug.

Het knooppuntennetwerk wordt door het Routebureau Utrecht 
onderhouden.

Boscompensatie 
verbreding Rijksweg A27

In de vergaderingen van de Raads-
commissie voor Openbare Ruimte 
en in de gemeenteraadsvergadering 
is gevraagd naar de boscompensa-
tie in verband met de bomenkap 
ten behoeve van de verbreding 
van de Rijksweg A27 tussen Groe-
nekan en Hollandsche Rading. 
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 
periode benut om hieraan invul-
ling te geven; hierover wordt het 
volgende gezegd: ‘De totale voor 
de verbreding gekapte oppervlakte 
in deze gemeente bedraagt circa 10 
hectare. Daarvan wordt 3,5 hectare 
nog in het lopende plantseizoen 
2018/2019 gecompenseerd binnen 
het rijks-eigendom van de A27. 
Voor 6,5 hectare bos kan het her-
planten niet binnen het rijks-eigen-
dom plaatsvinden’. 

Mede op verzoek van het Col-
lege heeft Rijkswaterstaat zich 
ingespannen om alle binnen deze 
gemeente gekapte bomen zoveel 
als mogelijk ook binnen deze ge-
meente te compenseren. In over-
leg is voor de resterende 6,5 hec-
tare in de meest directe nabijheid 
van de A27 gezocht naar locaties 
die meerwaarde bieden voor na-
tuur en landschap. Intussen heeft 
Rijkswaterstaat grond verwor-
ven op een geschikte locatie in 
de nabijheid van de A27 waarop 
de resterende compensatie geheel 
kan worden gerealiseerd. Over de 
specifieke locatie verwacht het 
College medio 2019 nader te kun-
nen berichten, als ook de laatste 
aspecten van de verwerving zijn 
geregeld.  

Provincie kiest 
voor 7 snelfietsroutes

In de raadscommissie voor Openbare Ruimte is aandacht gevraagd voor 
de plannen van de provincie betreffende een kortere fietsverbinding tus-
sen het Utrecht Science Park en Zeist West. Intussen is duidelijk aan wel-
ke fietsroutes de provincie prioriteit geeft; zij kiest voor de aanleg van 
zeven snelfietsroutes. Voor de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort zijn in 
2018 al markeringsproeven uitgevoerd en binnen de gemeente De Bilt 
twee kunstwerken geplaatst. Voor de route Utrecht Science park - Zeist 
West is bij de Provincie een nieuw aan te leggen fietspad op dit moment 
niet in beeld. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om bestaande 
fietsroutes te verbeteren. In dat verband onderzoekt het College op dit 
moment de mogelijkheden om op het huidige tracé van de Bisschopsweg 
en omgeving in De Bilt verbeteringen aan te brengen.   

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

schermen en verder te ontwikke-
len. Recreatie Midden-Nederland 
ontwikkelt, exploiteert en onder-
houdt namens haar opdrachtgevers 
op duurzame wijze toeristische en 
dag-recreatieve infrastructuur in 
de randstad, inclusief toezicht en 
handhaving. 

Deze omgeving
Eyckenstein één van de Landgoede-
ren die in een ander recreatieschap 
valt, waardoor zij de veiligheid-
snoei zelf nog moeten uitvoeren. 
Dit is een punt om in komende tijd 
in overleg de gemeenten Baarn en 
De Bilt de verkeersproblematiek in 

Lage Vuursche en omstreken aan 
te pakken’, vertelt Otto van Boet-
zelaer namens Landgoed Eycken-
stein. Hij vervolgt: ‘Hier zijn wij 
een aantal jaren mee bezig geweest 
bij het ontstaan van recreatieschap 
Heuvelrug. 

Afspraak is nu o.a. dat voor alle 
erkende fietspaden de gemeentes 
financieel verantwoordelijk zijn 
voor onderhoud, maar belangrijk-
ste ook voor de veiligheid-snoei op 
deze paden. Dit is vaak de hoogste 
kostenpost die anders volledig bij 
beheerder of eigenaar natuur ligt.

[HvdB]

advertentie
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

31/03 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
31/03 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
31/03 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
31/03 • 10.30u - Ont-Moeten,  

samen met Soefi’s

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

31/03 • 10.00u - de heer 
Jan Derk de Bruin, legerpredikant

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
31/03 • 10.30u - Voorgangers Joke 

Mourits en Astrid Veldhuis 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

31/03 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
31/03 • 16.30u - ds. J. Boersma 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
31/03 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

31/03 • 19.00u - Ds. N. de Boo

Oosterlichtkerk 
31/03 • 10.00u - Ds. E.W.J. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
31/03 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor F. Zwarts

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
31/03 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
31/03 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

31/03 • 10.00u - Dhr. J. de Boer
31/03 • 18.30u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2019 geen diensten in 

Blauwkapel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

31/03 • 09.30u - Oecumenische viering 
in Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

31/03 • 10.00u - Ds. A.D. Goijert
31/03 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
31/03 • 10.00u + 18.30u - 

ds. J. van Meggelen 

PKN - Ontmoetingskerk
31/03 • 09.30u - Oecumenische viering 

in Ontmoetingskerk Maartensdijk 

St. Maartenskerk
31/03 • 09.30 u - Oecumenische viering 

in Ontmoetingskerk Maartensdijk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

31/03 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
31/03 • 18.30u - Ds. F.E. Schneider

PKN - Herv. Kerk
31/03 • 10.00u - Dhr. A. Verstoep

31/03 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

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.

Opbrengst collecte

De collecte van Amnesty Inter-
national van 11 tot 17 maart 
heeft dit jaar in de gemeente De 
Bilt 8060 euro opgeleverd. Iets 
minder dan vorig jaar, maar het 
is toch een heel mooi resultaat. 
Meer dan 60 collectanten heb-
ben zich hiervoor belangeloos 
ingezet. Amnesty dankt alle gulle 
gevers voor hun bijdrage.

Inzamelavond Marktdag

Voor de Marktdag (Dorpskerk 
De Bilt) vindt op don. 28 maart 
een inzamelavond plaats voor 
2de hands spullen, boeken en 
dames- en kinderkleding van 
19.00 tot 20.00 uur in Wijk-
gebouw De Voorhof naast de 
Dorpskerk. Om organisatorische 
redenen kunnen er geen grote 
meubelen, witgoed, tv’s en com-
puters ingenomen worden. De 
Marktdag staat gepland op zater-
dag 14 sept. 2019. De opbrengst 
is bestemd voor onderwijsonder-
steuning van kansarme kinderen 
in Nicaragua, de bouw van klas-
lokaal in Malawi en hulp aan een 
verpleeghuis in Costa Rica. Meer 
info op www.marktdagdebilt.nl.

Berendina van Eck-Tijsseling
Dien

Verdrietig maar dankbaar dat zij zolang in ons midden 
mocht zijn, hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Weinig nemen en veel geven 
Altijd hartelijk en warm 

Als de mensheid zoals jij zou leven 
Was de wereld niet zo arm

sinds 1997 weduwe van Bertus van Eck

Rita en Chuck
Alice en Gerrit
   Jorn en Merel
Bert en Britta

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
donderdag 28 maart om 15.00 uur in de aula van 
crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Hierna bent u uitgenodigd in de ontvangkamer van het 
crematorium voor een informeel samenzijn en het delen 
van herinneringen.

5 Groningen, 11 augustus 1924 c Bilthoven, 21 maart 2019

Correspondentieadres:
uitvaartcentrum Tap DELA
t.a.v. familie mevrouw Van Eck-Tijsseling
Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 maart wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier voor 
8.00 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Op zaterdag 30 maart zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Dorpsavond  
Hollandsche Rading

Bewoners vereniging Samen 
voor Hollandsche Rading orga-
niseert een dorpsoverleg in het 
dorpshuis van Hollandsche 
Rading op woensdagavond 27 
maart a.s. inloop vanaf 19.45 uur. 
Agenda bestaat uit onder andere 
het jaarverslag, HR ZZZoemt, 
Japanse Duizendknoop, AED’s 
in het dorp en een lezing door de 
heer Doedens over het digitaal 
archief. Er wordt afgesloten met 
een gezamenlijk drankje.

Film in de Woudkapel

Woudkapel Filmhuis vertoont op 
donderdag 28 maart de film ‘The 
Sense of an Ending’ (2017). Aan-
vang 19.30 uur. Kaartjes kunnen 
zowel aan de kassa van de Woud-
kapel  (Beethovenlaan 21 te 
Bilthoven) als vooraf via www.
woudkapel.nl worden besteld.

Biltse KinderKledingMarkt

Zaterdag 30 maart is wordt de 
Biltse 2ehands KinderKleding-
Markt op het erf van Landwinkel 
de Hooierij in de Bilt gehouden. 
Ruime keus voorjaars,- zomer-
kleding in de maten 50 t/m 176. 
Aanv. 10.00 open tot ca.13.00u.

Amnesty in bibliotheek

Zaterdag 30 maart houdt Amnes-
ty International van 11.00 tot 
12.30 uur een handtekeningen-
actie in de bibliotheek van Bilt-

hoven. U kunt een handtekening 
zetten onder petities waarmee 
Amnesty bij regeringen aandacht 
vraagt voor gevangenen waarvan 
de mensenrechten geschonden 
worden.

Expositie in Vredegoed

Gerrit Verhoef uit Tienhoven 
schildert veelal impressionistisch;  
hij kiest zijn onderwerpen meestal 
uit de directe omgeving van zijn 
woonplaats en bij voorkeur bui-
ten. Zijn sfeervolle werken zijn 
vanaf 30 maart t/m zondag 23 juni 
te zien op woensdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 – 17.00 uur. 
Buiten deze tijden uitsluitend op 
afspraak: 06-28352489.

Eredienst Woudkapel 

In het kader van OntMoeten op 
Zondag organiseren Woudkapel 
en Soefi Beweging op zondag 31 
maart een universele eredienst 
met als thema: Gaan waar geen 

weg is. Spreken, muziek en stilte 
wisselen elkaar af. Na afloop 
wordt met elkaar thee of koffie 
gedronken.

Middagdienst

Zondag 31 maart om 17.00 uur 
organiseert de PKN-gemeente 
Hollandsche Rading + Maartens-
dijk de 6e middagdienst met als 
thema Ervaren in De Ontmoe-
tingskerk, Kon. Julianalaan 26. 
Aan het einde van de middag-
dienst staan er broodjes met soep 
en knakworsten klaar.

Netwerkcafé werkzoekenden 

Op 1 april is er een bijeenkomst 
voor werkzoekenden. Er zal een 
workshop gegeven worden over 
het onderwerp ‘Geluk in en op 
het werk’. Daarna is er mogelijk-
heid om te netwerken. De Toe-
gang is gratis wijkrestaurant “Bij 
de Tijd “, Kamerlingh Onnesweg 
14 in De Bilt.

Afgelopen donderdag 21 maart kregen wij het trieste bericht 
dat Stan, de zoon van onze collega Jan van den Bosch, 
bij een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. 

Dit heeft ons allen diep geraakt.

Wij wensen de familie Van den Bosch heel veel sterkte toe met dit 
verdriet en lege plaats in hun gezin.

Collega’s en directie De Wilde Metaal
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Een kist, een mand, een baar...

Een half jaar later gaat mijn tele-
foon. ‘Met Harry. Het gaat 
slecht met Anneke, we willen de 
uitvaart graag met je bespreken’. 
Twee dagen later zit ik aan haar 
bed. Ze ligt voor het zijraam van 
de woonkamer en kijkt uit over 
de tuin. Ze is even bij. ‘Ik zie geen 
paarse veters’, grapt ze. Ze valt 
weer in slaap. Met Harry bespreek 
ik de details van het komende 
afscheid. Het stel heeft zich goed 
voorbereid, want Anneke en 
Harry weten niet alleen precies 
wat ze willen met een rouwkaart 
en muziek tijdens de afscheids-
bijeenkomst, er staat zelfs al een 
baar van wilgentenen boven. ‘Die 
heeft ze zelf uitgezocht’.

Een baar is iets anders dan een 
uitvaartkist of mand. Ze zijn er 
in vele soorten en materialen. 
De overledene ligt in een wade 
gewikkeld, een groot doek. En de 
contouren van het lichaam zijn 
dus zichtbaar. Anneke en Harry 
hebben er één meegenomen 
tijdens één van hun reizen naar 
India en dat maakt dat de opba-

Na een uitvaart op begraafplaats Zorgvlied sta ik bij de uitgang van ‘t Paviljoen’, waar de condoléance 
plaatsvindt. Ik vind het altijd prettig om de gasten uitgeleide te doen. Een echtpaar spreekt me aan. ‘Wat 
een mooie paarse veters’, zegt ze, naar mijn schoenen kijkend. We raken in gesprek over de afscheids-
bijeenkomst. Ze stellen zich voor als Anneke en Harry. Na verloop van tijd nemen we afscheid. De man 
fluistert in het voorbijgaan: ‘Zij is erg ziek, ik weet niet hoe lang het nog zal duren’. Ik kijk het stel na over 
het pad en realiseer me hoe dun het lijntje tussen leven en dood kan zijn.

ring heel persoonlijk zal zijn.
Er zijn bedrijven die zich specia-
liseren in het maken van ‘andere’ 
kisten, manden en baren. Ik werk 
graag met ze samen omdat hun 
producten met zoveel passie tot 
stand komen. De twee bevrien-
de kunstenaars Mark Beerens en 
Dimitri Jagtenberg maken onder 
de naam ‘Beerenberg’ kisten en 
baren met een heel persoonlijk 
tintje. ‘De moeder van Dimitri 
had een lang ziekbed en haar wens 
was dat hij haar kist zou maken 
en beschilderen. Toen ze stierf 
heeft hij dat voor haar gedaan. 
Daarna zijn we gaan googlen 
naar uitvaartkisten en zagen 
we dat er hoofdzakelijk bruine 
kisten waren zonder persoonlijke 
afbeeldingen en of teksten’.

Radboud Spruit maakt kisten 
en baren met de hand. ‘De 
dood bleef voor mij op redelijke 
afstand totdat mijn moeder over-
leed. De kist vond ik eng en lelijk. 
Het dragen deed pijn aan mijn 
handen. Toen ontstond het idee 
om ooit voor mijzelf een andere 

kist te maken, één die er totaal 
anders uit zou zien. Dat idee bleef 
jaren in mijn hoofd zitten en 
uiteindelijk begon ik aan die kist. 
Vanaf dat moment werd ik gegre-
pen door het maken van kisten.’

Anneke overlijdt in alle rust. Wij 
verzorgen haar, wikkelen haar in 
de Indiase wade en leggen haar 
op de baar. Een week later is de 
crematie in Zorgvlied. Tijdens de 
afscheidsbijeenkomst in de aula 
zitten haar familie en vrienden 
om haar heen. Niemand vindt de 
baar eng. Zij is er bij.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

advertorial
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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

Jubileumjaar Michaël-
Laurensgemeenschap

De RK Michaël-Laurens geloofsgemeenschap in De Bilt 
viert haar 125 bestaan. Ter gelegenheid hiervan worden 

een aantal lezingen georganiseerd.

Op 28 maart zal Patrick Kuipers spreken over ‘Geloven in tijden van 
krimp’. De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderin-
gen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de 
parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft 
ook gevolgen voor de organisatie van de parochies. Op deze en andere 
vragen zal Patrick Kuipers (rector van het Ariënsinstituut, de priester-
opleiding van het aartsbisdom) ingaan.

Opbouw
Donderdag 11 april gaat Erik Borgman (leken-dominicaan en hoogle-
raar theologie van de religie, Universiteit van Tilburg) Denken over op-
bouw ‘Wij kunnen de kerk niet maken: zij wordt ons gegeven. Het komt 
erop aan te onderscheiden waar God ons roept en waarheen de Geest 
ons leidt als navolgers van Jezus de Gezalfde. Er is geen gemakkelijk 
antwoord voor de vragen waar wij nu voor gesteld worden, maar we 
zijn met en vanuit deze vragen kerk, niet pas nadat zij zijn beantwoord 
en opgelost. De teksten van paus Franciscus helpen ons daarbij’.

Jong
Danny Hakvoort (24) nam namens Nederland in 2018 in Rome deel 
aan de ‘presynode’, de bijeenkomst met jongeren uit heel de wereld 
ter voorbereiding van de Gewone Bisschoppensynode over jongeren 
later dat jaar. Hij studeerde theologie aan de Fontys Hogeschool en is 
nu coördinator gezinspastoraat in de Bommelerwaard. Danny Hakvoort 
behandelt op 16 mei het thema ‘Samen aan de slag’; Dromen en vragen; 
de zoektocht van jonge mensen in deze wereld.

Alle lezingen zijn in de Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt op donder-
dagen om 19.30 uur. De entree is een vrijwillige bijdrage. Aanmelden 
e-mail secretariaat@katholiekekerkdebilt.nl of tel. 030 2200025.
 (Ineke Vernooij)

Hoe De Bilt de Staten 
samengesteld zou hebben

door Guus Geebel

In de nieuwe Provinciale Staten komen twee nieuwe fracties. DENK met 1 zetel en Forum voor 
Democratie met 6 zetels. De partij U26GEMEENTEN haalde de kiesdeler in de provincie niet. 
In de gemeente De Bilt werden 22.199 stemmen uitgebracht en was de opkomst 67,7 procent.

In bijgaand overzicht is berekend 
hoe de gemeente De Bilt en de 
afzonderlijke kernen de 49 zetels 
die Provinciale Staten telt ver-
deeld zouden hebben. In de eerste 
kolom staat de nieuwe samen-
stelling van de Utrechtse Staten. 
Daarnaast de uitslag van de ge-

hele gemeente De Bilt en de ker-
nen. De uitslag in de kernen laat 
zien dat het CDA in Westbroek de 
grootste aanhang heeft. In Hol-
landsche Rading scoort de VVD 
het hoogst evenals de Partij voor 
de Dieren en Forum voor De-
mocratie. De SGP trok in Maar-

tensdijk de meeste kiezers, op de 
voet gevolgd door Westbroek. De 
uitslag van de gehele gemeente 
De Bilt ligt dicht bij de provinci-
ale uitslag. In de provincie krijgt 
Denk wel en U26GEMEENTEN 
geen zetel, De Bilt zou dat omge-
draaid hebben. 

Verkiezingen Waterschap
De partij Water Natuurlijk is win-
naar van de verkiezingen van het 
waterschap De Stichtse Rijnlan-
den. De gemeente De Bilt valt 
grotendeels onder dit waterschap. 
Er waren 23 zetels te verdelen. 
Water Natuurlijk ging van 6 naar 
7 zetels, de VVD kreeg er 4 en 
het CDA en de PvdD elk 3. De 
PvdA kreeg 2 zetels en de Alge-
mene Waterschapspartij, Chris-
tenUnie, Waterschap@inw.bel en 
50+ kregen elk 1 zetel. De SGP 
verdwijnt uit het bestuur en 50+ 
treedt nieuw toe. Daarnaast zijn 
er nog 7 ‘geborgde’ zetels, 3 voor 

agrariërs, 2 voor bedrijven en 2 
voor bos- en natuureigenaren. De 
opkomst in De Bilt was ruim 62 
procent. Diederik van der Molen 
uit Bilthoven is herkozen in het 
Algemeen Bestuur namens de 
fractie Water Natuurlijk, die als 
grootste partij het voortouw heeft 
bij de coalitiebesprekingen. Naast 
bijna 33.000 kiesgerechtigden 
uit de gemeente De Bilt voor De 
Stichtse Rijnlanden, konden ruim 
1.000 inwoners van Westbroek 
hun stem uitbrengen voor het wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht, 
en 11 inwoners konden dat voor 
het waterschap Vallei en Veluwe. 

Op verkiezingsborden gaven deelnemende partijen acte de présence. 
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 maart
t/m woensdag 3 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

Gerookte kip-cashewnoten salade
Ham-ei-asperge salade
Filet Americain

Entrecote
Gebakken boterhamworst
Gegrilde kipfilet 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Australische ribeye
naturel of gemarineerd

Speklappen
naturel of gemarineerd

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Varkens verse worst

100
GRAM 3.75

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

500
GRAM 9.98Australische sucade

5
VOOR 4.-

1
KILO 9.98

KLEINE HAASJES

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.25

BOEREN 
ASPERGE KAAS

500
GRAM 7.98

Diverse soorten vlugklaar
Slavinken, rundervinken,
verse worst, hamburgers, etc… 

2
VOOR 8.-

2
VOOR 8.-SHOARMA BROODJES

PULLED PORK 
BROODJES 

Lekker voor het weekend!

Nieuw!

4 + 1 
GRATIS

LUXE CRANBERRY
NOTEN MIX

HUISMIX 
gezouten of ongezouten

250
GRAM 4.98

 250
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
Spaanse zoete 
Smaak-Aardbeien
2x250 gram € 1,50

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur
Complete
Asperge-maaltijd
3 soorten: ham, kalf of vis

€ 11,95
nu 

Volkorenpasta
met gevulde kip en groenten

€ 1,49
100 gram 

Onze extra gevulde ragout:
asperge/paddestoelen
of kip met groenterijst 

€ 1,25
100 gram 

Thaise Curry schotel
met basmatirijst

€ 1,49
100 gram 

Vers gesneden 
Roerbak suprieur

€ 2,99
400 gram 

Uit Italië, de laatste 
Tarocco sinaasappels

€ 1,99
Heel kilo 

Vers gesneden
Snijboontjes
400 gram € 1,99

Grote Spaanse
Berg-bloemkool
Nu € 1,25

Perssinaasappels
Zak 2 kilo € 1,99

Vers gesneden
Meloenmix
Bak 250 gram € 1,99

Koolhydraatarm- 
brood
Nu € 1,99

Roggewaartje
Nu € 3,99

Nieuw
Hazelnoot-
schuimtaart
Nu € 14,95
Nieuw 
Kaneelvlinders
Per pak € 3,99

Dagelijks vers!
Van onze eigen teler:
Hollandse Asperges.

Gratis geschild!

Volop Hollandse primeurs, 
o.a. rabarber, aardbeien,
kasbonen, kasbloemkool,

en nog veel meer !
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Bezwaren tegen bouwplan in 
Groenekan voor de Rechter 

Donderdag 21 maart werden door de Rechtbank in Utrecht de bezwaren behandeld van 
belanghebbenden tegen de nieuwbouwplannen op Veldlaan 1 te Groenekan. 

Daarbij zijn verrassende nieuwe inzichten aan het licht gekomen.

In de inhoudelijke behandeling kwamen onder meer 
aan de orde de (onvoldoende) betrokkenheid van om-
wonenden en het Groenekans Landschap bij de ont-
wikkeling van de plannen. Zo werd o.a. de noodzaak 
het oude grondvlak voor de nieuwbouw te verschuiven 
volgens bezwaarmakers volstrekt niet aannemelijk ge-
maakt en pakt die verschuiving juist extra schadelijk 
uit voor het te behouden groen. 

Cultuurhistorie
Het betreffende perceel maakt onderdeel uit van het 
voormalige landgoed Voordaan en is dan ook ‘zwan-
ger’ van de natuur- en cultuurhistorische verwijzingen 
naar dat eeuwenoude landgoed. De belendende Bis-
schopswetering wijst zelfs terug naar de oorsprong in 
1350 van de ontginning van het gebied, die uiteindelijk 
Groenekan heeft voortgebracht. Het nieuwe bouwplan 
(3x de oppervlakte van de huidige bebouwing en aan-
zienlijk hoger) zou een grote aanslag op die natuur- en 
cultuurhistorische aspecten betekenen. 

Erfinrichtingsplan
De initiatiefnemer meent die cultuurhistorische as-
pecten te ontzien en voor de toekomst te borgen door 
in een erfinrichtingsplan de omringende tuin als één 
gemeenschappelijke cultuurhistorische tuin onder te 
brengen in een Vereniging van Eigenaren (VVE). 

Een verrassende uitkomst van de discussie en een 
nieuw gegeven in deze zaak, is dat er wel degelijk een 
juridisch verschil blijkt te bestaan tussen een VVE 
met horizontale appartementen (het vorige plan) en 
een VVE met grondgebonden woningen (het huidige 
plan). De gemeente heeft altijd volgehouden dat het 
niet uitmaakte en dat daarom haar oorspronkelijke 
publicatie, waarin van appartementen sprake was en 
niet van grondgebonden woningen, correct was en her-
publicatie niet vereist.

Beëindigen
Echter blijkt nu dat in het geval van grondgebonden 
woningen niets de eigenaren in de weg staat de VVE 

te beëindigen en hun woningen om te vormen tot zes 
individuele grondgebonden woningen met individueel 
omheinde en volgens individuele smaak ingerichte tui-
nen. Dan is van het gemeenschappelijk en samenhan-
gend beheer van het nog resterende groene cultuurhis-
torische erfgoed geen sprake meer en zijn die waarden 
voor de toekomst dus zeker niet geborgd. Alle onge-
twijfeld goed bedoelde afspraken met de gemeente ten 
spijt; zij kunnen zo’n ongewenste ontwikkeling niet 
tegenhouden.

Uitspraak
De vraag is of de Commissie Openbare Ruimte, de 
Gemeenteraad en het College van B&W bij het ver-
strekken van hun verklaring van geen bezwaar het 
erfinrichtingsplan kenden en of zij zich de verstrek-
kende juridische consequenties van grondgebonden 
versus horizontaal eigendom hebben gerealiseerd. 
Die vragen werden tijdens de zitting niet verder op-
gehelderd. Alle bezwaren gehoord hebbende gaf de 
rechter aan dat zij weliswaar streeft naar een uit-
spraak over zes weken, maar tevens stelde zij in het 
vooruitzicht, dat gezien de omvang van de zaak en 
de reeds aanzienlijke belasting van de rechtbank een 
overschrijding van die periode helaas wel tot de mo-
gelijkheden behoort.

Frank Klok, Groenekan

Villa ‘t Uilennest in de dertiger jaren, het pand is nu 
in vervallen staat.

Onduidelijkheid over status 
Lichtruim 

door Henk van de Bunt

In een vorige uitgave van De Vierklank werd gemeld dat in het Financiële Dagblad van 
maandag 4 maart een advertentie tot koop van het langjarig verhuurde Lichtruim, 

Planetenplein 2 te Bilthoven stond. Alleen wanneer je die advertentie had kunnen lezen, was het 
duidelijk dat de verkoper niet de Gemeente De Bilt is maar Woningcorporatie SSW in De Bilt. 

Woordvoerster Anna Fallon ant-
woordde toen namens de Gemeente 
De Bilt er van op de hoogte te zijn, 
dat Het Lichtruim te koop staat: 
‘Voor de gemeente is het van be-
lang, dat het goed functioneren 
onder een nieuwe eigenaar wordt 
voorgezet. Daarvoor heeft het Col-
lege een visie voor de toekomst 
van Het Lichtruim opgesteld en 
de gemeente wil daarin ook graag 
samenwerken met de nieuwe eige-
naar’.

Onduidelijk
Het korte bericht liet veel onbeant-
woord; ‘Wie was de huidige eige-
naar, wie wordt de nieuwe eigenaar 
en kan daar alles wel door blijven 
gaan’? Wethouder Dolf Smolenaers 
verwijst naar de gemeentelijke be-
richtgeving daarover van medio 
juni 2018: ‘Woningcorporatie SSW 
heeft besloten als eigenaar de mul-
tifunctionele accommodatie met 20 
woningen af te stoten. Dat proces 
is nu gaande en wij volgen dat op 

de voet. De gemeenteraad had het 
college bij motie gevraagd om in-
zichtelijk te maken welke afspra-
ken met SSW zijn gemaakt over 
de realisatie en exploitatie van het 
Lichtruim en om aangaande Het 
Lichtruim een visie te formuleren. 
Die visie heeft de gemeenteraad in 
juni 2018 gekregen. Met de Visie 
op het Lichtruim in de hand, heb-
ben wij duidelijk gecommuniceerd 
wat wij als grote huurder verwach-
ten van de huidige en toekomstige 
eigenaar’. 

Afweging
‘Op basis van de met de SSW geslo-
ten ‘Samenwerkingsovereenkomst 
Melkweg e.o. had onze gemeente 
ten aanzien van Het Lichtruim het 
eerste recht van koop. In dat ver-
band heeft SSW ons het gebouw te 
koop aangeboden. Na zorgvuldige 
afweging, heeft het toenmalige col-
lege in juni 2018 om diverse re-
denen besloten om af te zien van 
aankoop van Het Lichtruim. In de 

visie zegt de gemeente vooral bij 
het multifunctionele deel van Het 
Lichtruim een publiek belang te 
hebben. Als direct huurder of subsi-
dieverstrekker aan in Het Lichtruim 
gevestigde maatschappelijke instel-
lingen heeft de gemeente daarnaast 
ook een financieel belang. Er is een 
doorrekening gemaakt van de ex-
ploitatie van het multifunctionele 
deel van Het Lichtruim op basis van 
een kostprijs-dekkende huur. Die 
doorrekening wijst uit dat aankoop 
weliswaar leidt tot lagere jaarlasten 
dan de huidige huur, echter aankoop 
betekent tevens het exploitatierisico 
van het eindigen of wijzigen van 
de lopende huurovereenkomsten. 
Ook ziet de gemeente zich niet als 
de meest logische partij om zelf een 
multifunctioneel gebouw met een 
theater te exploiteren. Zowel over 
de berichtgeving in het interne Ge-
meentelijk Mededelingenblad als 
informatie over die college-Visie op 
Het Lichtruim is niet echt ‘naar bui-
ten toe’ gecommuniceerd’. 

Onthulling van de nieuwe naam en het logo in 2013 op het kantoor van 
woonstichting SSW.  

Verssubsidie 
voor Voedselbank

De gemeenteraad van De Bilt steunde het voorstel van o.a. de  
PvdA-gemeenteraadsfractie, om subsidie beschikbaar te stellen 
aan de Voedselbank, waardoor verse producten, zoals groenten en 
fruit aangeschaft kunnen worden.  

Stichting Voedselbank De Bilt is hier heel blij mee. Voorzitter Jolanda 
van Hulst: ‘Met ingang van dit jaar krijgen wij geld om verse produc-
ten zoals groenten en fruit in te kopen om onze afnemers een zo com-
pleet mogelijk pakket te kunnen bieden. Wij kampen altijd met een 
tekort aan versproducten, wij zijn verplicht om ons aan alle eisen van 
de voedsel- en warenwet te houden. Verse producten zijn dan heel erg 
schaars. Door deze financiële ondersteuning zijn wij in staat om een 
completer levensmiddelenpakket te kunnen bieden aan onze afnemers. 
Het aantal afnemers is behoorlijk toegenomen. Inwoners weten ons ge-
lukkig steeds beter te vinden’. 

Fractievoorzitter Krishan Hagendoorn (PvdA) en Jolanda van Hulst in 
het warenhuis van de Voedselbank. 

Zonnebloem te gast 
bij Reinaerde

Dinsdag 19 maart opende arbeidscentrum Maartensdijk aan de 
Dorpsweg haar deuren voor 30 gasten van de Zonnebloem. Zij wer-
den met een glaasje advocaat ontvangen door de medewerkers en 
een enkele cliënt van het arbeidscentrum.

De medewerkers vertelden over de ontstaansgeschiedenis van het ar-
beidscentrum en over de werkzaamheden die door de cliënten worden 
verricht. Het arbeidscen-
trum is een voorziening 
van Reinaerde, dat in de 
hele provincie Utrecht op 
diverse gebieden onder-
steuning biedt aan mensen 
met een verstandelijke be-
perking. Na een rondlei-
ding door het gebouw voor 
de liefhebbers genoten 
alle gasten en vrijwilligers 
van een stamppotbuffet, 
aangeboden door Reinae-
rde. De cup cake met een 
zonnebloem vormde een 
vrolijke afsluiting van de 
maaltijd.          (Joke Calis)

Gasten en vrijwilligers 
genieten van het stamp-
potbuffet.
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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.

Dit jaar een nog véél 
mooiere tuin?  
Wij helpen u met o.a.

ALGEMENE  
TUINMEST
van EcoStyle
Kassa- 
korting 25%
ALLE RODODENDRONS
Dé mooiste sieraden 
in uw tuin. Kassakorting .. 25%

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

Geldig t/m 
dinsdag 2 april

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...

    

Podotherapie 
Maartensdijk

Tolakkerweg 217

www.podotherapiemaartensdijk.nl

085-4894379

Specialist in:
Voeten

Sportblessures 

Knie/ heup/ rug 

heu KWALITEIT
Sportpodotherapeut

Echografie

Drukmeetsysteem

Scanner 

Podotherapeutische zolen

Taping

Praktijk 
keurmerk

Lid NVvP

Hoge 
cliënttevredenheid

score 8,8

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…
Servicecentra
MENS De Bilt heeft twee servicecentra in De Bilt en 
Maartensdijk (adressen onderaan deze advertentie) 
waar u kunt binnenlopen voor informatie, advies of 
als u ideeën heeft voor een activiteit. Medewerkers 
en vrijwilligers beantwoorden vragen en geven 
ondersteuning. Veel activiteiten vinden ook plaats in 
onze servicecentra. Kijk eens op onze website onder 
activiteiten of er iets voor u bij is. 

Hulp bij digitaal pesten
Digitaal pesten, ook wel cyberpesten of digipesten 
genoemd, is pesten via de Social media. De gevolgen 
van pesten kunnen heel groot zijn. Bij Servicecen-
trum De Bilt is er een gratis folder verkrijgbaar waarin 
uitgebreide informatie staat over digitaal pesten, o.a. 
de verschillende soorten pesten, waar je op moet 
letten en waar je terecht kunt voor hulp. 

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

• LENTEBROOD, 
 onze heerlijke rozijnenbol gevuld met kersen nu € 5,25
• NIEUW! VIKORN VOLKOREN 
 400 gram nu nog gezonder  € 1,40
• KOFFIEBROODJES, 
 rozijnen, amandel/room of caramel per stuk  € 1,-
• MANGO/CHOCOLADE SCHNITTE 
 voor 6 personen  € 8,95
• KANEELKOEK, 
 een luchtige cake met kaneelsuiker   € 4,25

Op vrijdag 29 Maart opent om 8.00 uur onze 
vernieuwde winkel op het Maertensplein en dit willen 
wij vieren met een aantal lekkere aanbiedingen.

29 en 30 Maart

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

Graag tot ziens in onze vernieuwde 

winkel op het Maertensplein 
of een van onze andere winkels!

GRATIS BEZEM
op zaterdag 6 april
bij besteding vanaf 35.-

OP = OP

* Alleen geldig op zaterdag 6 april 2019. 
Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl.

Hubo_MM_Poster_700x1000_wk14_Kortingsdag.indd   4 21-03-19   09:23

*Alleen geldig op zaterdag 6 april 2019.
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OP = OP

* Alleen geldig op zaterdag 6 april 2019. 
Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl.
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OP = OP

Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 • www.hubo.nl/bilthoven
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Pools koor Kanon 
zingt op Bilts Korenfestival

door Guus Geebel

Zaterdag 30 maart vindt in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt voor de 
zevende keer het Korenfestival De Bilt plaats. Het festival wordt om de twee jaar 

gehouden en staat onder auspiciën van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt. 
Er doen ditmaal tien koren mee. De toegang is gratis.

De vier bestuurleden van het koren-
festival begonnen onder voorzitter-
schap van Jan Sondervan een jaar 
geleden met de voorbereidingen. 
De overige leden van het bestuur 
zijn: Ankie de Niet, secretaris, José 
Scholte artistieke adviezen en An-
neke Iseger PR en gastvrouw. Op 
de dag zelf verlenen zo’n tien vrij-
willigers hun medewerking. De 
tien deelnemende koren krijgen 
elk twintig minuten om iets uit hun 
repertoire te laten horen. Negen 
koren komen uit de gemeente De 
Bilt, het koor Kanon komt uit de 
Poolse partnergemeente Mieścisko. 
Tijdens de optredens zijn de deuren 
gesloten. In de tijd tussen de optre-
dens kunnen bezoekers de zaal in 
en uit.

Festival
De festivalzaal is vanaf 12.00 uur 
open. Om 12.30 uur opent wethou-

der Dolf Smolenaers, van onder 
meer Cultuur, het festival. Wy-
nanda Zeevaarder verzorgt de 
presentatie. Voor de Poolse gasten 
zal Hanka Vossen van Stichting 
Razem als tolk optreden. Een pro-
grammaboekje is aan de zaal te 
koop voor drie euro. Jan Sonder-
van verwacht dat rond vijfhonderd 
bezoekers het festival komen bij-
wonen. Een adviescommissie, be-
staande uit de professionele zan-
geressen Wynanda Zeevaarder, 
Louise Janssen en José Scholte, 
zal de koren na afloop tips voor 
eventuele verbeteringen geven. 
De bestuursleden benadrukken 
dat het een festival is en geen 
wedstrijd. ‘De adviescommissie 
treedt dus beslist niet op als jury.’ 
José Scholte heeft koren die daar 
prijs op stelden eerder bezocht en 
adviezen gegeven. 

Programma
De optredens zijn als volgt gepro-
grammeerd: Om 12.40 uur Ludi 
Cantare, 13.05 uur Cantuccini, 
13.30 uur Sparks of Joy uit West-
broek, 13.55 uur Von Bilthoven en 
om 14.20 uur Schütz Projectkoor. 
Om 14.40 uur is er een pauze. Het 
Poolse koor Kanon begint daarna 
om 15.10 uur, Sterk Spul uit Maar-
tensdijk om 15.35 uur, om 16.00 
uur Valsch en Gemeen, om 16.25 
uur 8 Zonder en om 16.50 uur Noot 
aan de Man. Het bestuur verwacht 
een hele leuke middag met een zeer 
gevarieerd programma. ‘Van heel 
serieus tot luchtig.’ Om 17.10 uur is 
er een verrassende Muzikale Fina-
le, waarna om 17.35 uur het woord 
wordt gegeven aan de adviescom-
missie. De middag wordt afgeslo-
ten door Ellen Thier, voorzitter van 
de Stichting Kunst en Cultuur en 
eindigt om 18.00 uur.

V.l.n.r. Ankie de Niet, Jan Sondervan en Anneke Iseger. 

Zwolsman trekt volle zaal
‘Angst is de moeder der soldaten’, 
zegt de Russische bevelhebber die 
in de waanzin van de Tweede We-
reldoorlog voor een dilemma staat: 
moet hij een doodsbange deserteur 
gratie verlenen of juist executeren, 
als voorbeeld voor zijn manschap-
pen? Precies dit vraagstuk sneed 
acteur Wijtze Zwolsman aan in de 
monoloog Russische Openbaring 

van de belangrijke Duitse theater-
maker Heiner Müller, die naast au-
teur, dichter, regisseur en intendant 
ook een belangrijk dissident in de 
voormalige DDR was.

Zwolsman speelde alle rollen: de 
deserterende soldaat, die uit pure 
angst voor de oprukkende Duitsers 
zichzelf verwondt, en de comman-

dant die hem wil laten executeren 
door zijn eigen manschappen, hem 
echter gratie verleent maar dan toch 
de van geluk huilende soldaat een 
nekschot geeft. Schoten die overi-
gens zeer waarheidsgetrouw uit een 
bijna echt geweer klonken, voor 
sommigen in het publiek wat ál te 
luid, en voor velen misschien wat 
ál te vaak.
De voorstelling kenmerkte zich 
door een sterke opening, waarbij 
de acteur met zijn rug naar het bin-
nenstromende publiek zat en uitein-
delijk uitbarstte in een intense wan-
hoopskreet die door merg en been 
ging. Daarna begon de prachtige 
monoloog, waarbij de acteur zich af 
en toe wat overschreeuwde, waar-
door dynamische verschillen wat 
onderbelicht bleven. De prachtige 
en goedgekozen Russische muziek 
die de voorstelling omlijstte bracht 
eenheid en afronding in deze inten-
se voorstelling, die vorige week za-
terdagavond in Het Lichtruim een 
volle zaal trok.   (Peter Schlamilch)Acteur Wijtze Zwolsman krijgt een champagnedouche van zijn fans.

Het Opvoedcircus in Theater 
Het Lichtruim 

Vrijdag 29 maart om 20.00 spelen 
Stine Jensen en Frank meester 
“Het Opvoedcircus’ in Theater 
Het Lichtruim in Bilthoven. 

Met humor en zelfspot banen de 
filosofen Stine Jensen (geschei-
den, één dochter van acht) en 
Frank Meester (getrouwd, twee 
zonen van begin twintig) zich in 
deze wervelende theatershow een 
weg door het opvoeddoolhof. Zij 
nemen oude en nieuwe denkers 
mee, van Rousseau en Kant tot De 
Beauvoir. In 2017 kwam het boek 
De opvoeders, wat filosofie de 

schipperende ouder kan leren van 
Stine Jensen en Frank Meester uit. 
In april 2019 verschijnt eveneens 
hun kinderboek Hoe voed ik mijn 
ouders op.

Frank en Stine.               (foto Valerie Granberg)

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is 
een aantal kaarten beschikbaar. 
Stuur een mail naar info@vier-
klank.nl met in het onderwerp 
‘Opvoedcircus’ om hiervoor in 
aanmerking te komen. De kaar-
ten worden donderdag 28 maart 
onder de inzenders verloot. Ie-
dereen krijgt bericht.

Duo-expositie in Traverse 
van Gemeentehuis

Op 24 maart was de opening van een nieuwe expositie in de Mathil-
dezaal van gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Ook deze keer was 
er een grote belangstelling. De beide exposanten hielden zelf een 
inleiding op hun werk.

Kars Persoon (schilderijen en aquarellen) sprak over de gelaagdheid 
in zijn werken; in tijd en plaats. De mens staat hierin centraal, met 
steeds een andere gestalte: ‘Het anders zijn van de ander’ is een centraal 
thema in zijn werk. Daarmee daagt hij de toeschouwer uit om zelf zijn 
verbeelding te maken. Zijn werk is te zien in diverse musea, zoals het 
Stedelijk Museum in Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht.

Ook Henk Visch (beelden) daagt zijn toeschouwer uit zelf associaties 
met zijn werk te zoeken. Zijn sculpturen stralen een verstilde, terug-
getrokken sfeer uit, die daarmee de toeschouwer uitnodigt er zelf een 
betekenis aan te geven. Hij vertegenwoordigde Nederland in 1988 bij 
de Biënnale van Venetië. Heel recent maakte hij een beeld voor de Jar-
din des Tuileries te Parijs. De werken zijn tot 14 mei te bezichtigen.
 (Frans Poot)

Henk Visch houdt een inleiding over zijn werk.

Dit weekend moet je erop letten
om de klok een uur te verzetten
het blijft langer licht
en met de zomer in zicht
kun je tuinstoelen buiten gaan zetten

Guus Geebel Limerick



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar: info@vierklank.nl
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Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

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

GEVULDE KIPFILET
Lekker huis gemaakt; een verse kipfilet gevuld met
rucola & brie en een heerlijke marinade er omheen!
ca. 10 tot 12 min. zachtjes braden 100 gram 1,50

GEPANEERDE SCHNITZELS
Grote vlees schnitzels van de bovenbil gesneden; met
een lekker laagje paneer en kruiden; ± 3 tot 5 min.
Bij vier schnitzels één Teppanyaki Kanskaart! 4 stuks 7,00

KALKOEN ROLLADE
Voor de liefhebbers. OP=OP! Van malse kalkoendijen 
met kruiden, wordt niet droog; verrassend lekker!!
Om zachtjes te stoven; ca. 90 min. op 150°C 100 gram 1,25

BIEFSTUK WOKREEPJES
Met o.a. biefstuk, prei, sugarsnaps en een lekkere
kruidenmarinade ,lekker met rijst, pasta en ook
super voor op een broodje! 100 gram 2,15

RUNDER BIEFBURGERS
Van 100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug, 
lekker gekruid om kort om en om rosé te bakken
ca. 3 tot 5 minuten bakken 3 stuks 4,20

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 maart t/m 30 maart.

Zetfouten voorbehouden.

SCHOUDERFILET ROLLADE
Heerlijk authentiek gekruid; ca. 90 min. stoven 100 gram 1,25
LIMOUSIN STOOFLAPPEN
Malse magere; fijn van draad; 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 6,50

VARKENS PROCUREURLAPJES
Heerlijke licht doorregen lapjes; om langzaam te garen 
of kort te bakken! Ook lekker voor pulled porc of saté, 
door de nasi, u mag het zeggen!! 500 gram 5,98

TFI19-23962 Adv secretarieel-administratief medewerker_150x210_v2.indd   1 25-03-19   12:07

Vacature

Interesse?
Stuur dan een email met CV en motivatie 

naar inkoop@sporthuis.nl

Winkelmedewerker

Voor onze winkel in Bilthoven zijn wij  
op zoek naar part-time en full-time medewerkers.

Ben jij op zoek naar een leuke afwisselende baan en 
heb je affiniteit met sport?  

Ben je ook op zaterdagen beschikbaar? 
 

Bekijk alle vacatures van Sporthuis.nl op
www.sporthuis.nl/vacature

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Praat Lokaal XL 

Maandag 1 april organiseert 
Praat Lokaal XL om 19.45 uur 
een interactieve avond waarin 

dieper wordt ingegaan op het 
thema autisme en onderwijs. 
Ouders of opvoeders kunnen er 
met professionals van overkoe-
pelende organisaties in gesprek, 
met als doel te onderzoeken hoe 

het onderwijs (meer) passend 
kan worden gemaakt voor kinde-
ren met autisme. Aanmelden via: 
debilt@ouderslokaal.nl, deel-
name is gratis. Zie ook debilt.
ouderslokaal.nl. 



Hairdressers 
& Beauty: 25 jaar!

In 1994 opende Sandra de Rijk haar salon in De Bilt: Sandra’s 
Hairstyling. Sandra en 2 junior stylisten wachtten op de dag van de 
opening in spanning af wie over ‘de loopplank’ zou binnenkomen. 
De Hessenhof werd namelijk aangelegd op de plek waar vroeger de 
School van de Bijbel stond.

Op 22 maart 2019 bestaat de salon precies 25 jaar en heet nu Hairdres-
sers & Beauty. In een pand van 240 m2, met 9 stylisten en 18 kappers-
stoelen, ontvangen Sandra en haar collega’s klanten uit gemeente De 
Bilt én ver daarbuiten. Zowel dames als heren. De salon staat namelijk 
bekend om de topstylisten en kleurexperts: voor blondtinten, hair ex-
tensions en bruidskapsels móet je bij Hairdressers & Beauty aan Hes-
senhof 1-3 in De Bilt zijn.

Sinds de opening 25 jaar geleden werd Hairdressers & Beauty verkozen 
tot de leukste salon in De Bilt en tot leerbedrijf van het jaar. Sandra de 
Rijk is bij verschillende programma’s op tv geweest, en haar modellen 
hebben in landelijke tijdschriften gestaan. In 2018 werd de salon zelfs 
geselecteerd om deel te nemen aan de Fashion Week. 

Bezoek www.hairdressersandbeauty.nl voor meer informatie over de 
knip- en kleurbehandelingen, de producten en het team. 
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Nieuw boek van Jan Bouman
door Henk van de Bunt

Op 1 januari 2017 ging de Maartensdijkse psycholoog Jan Bouman met pensioen bij het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie waar hij zich intensief bezig hield met moord, doodslag
 en de gevolgen daarvan op nabestaanden. Daarover schreef hij de laatste maanden van zijn 

loopbaan een boek (Zitvlees), waarin hij een veel sterkere confrontatie van de 
daders met het door hen gepleegde vreselijke delict propageert. 

Uit de Maartensdijkse gemeen-
schap kreeg Bouman toen vrij veel 
positieve reacties. Hij verkocht en-
kele tientallen exemplaren in Maar-
tensdijk, waarvan hij de opbrengst 
ten goede liet komen aan nabe-
staanden van moord en doodslag.

Plegers
Zijn eerste boek Zitvlees ging 
vooral over geweld; slachtoffers 
van dit geweld. Nabestaanden van 
vermoorde dochters, zonen, broers, 
zussen en partners. Elk jaar komen 
er in Nederland zo’n vijfhonderd 
nabestaanden bij. Bouman wilde 
in dit boek de geweldplegers met 
hun neus op de feiten drukken om 
niet te snel over het gepleegde feit 
heen te stappen. De gevolgen voor 
slachtoffers en nabestaanden zijn 
verschrikkelijk en duren vaak le-
venslang. De schrijver liet daders 

en slachtoffers met elkaar in con-
tact komen. Dat is geen gemakke-
lijk contact: het botst, het stoot el-
kaar af, soms praat men. Het geheel 
krijgt een saus van verhalen uit zijn 
jeugd waardoor een beladen onder-
werp ook een luchtig randje krijgt.

Gevoelens
De afgelopen twee jaar ging Bou-
man door met het voeren van ge-
sprekken met nabestaanden. Bou-
man: ‘Ik was vooral geïnteresseerd 
in hun gevoelens van wraak versus 
vergeving. De afgelopen maan-
den heb ik daarover een boek ge-
schreven, dat onlangs uitkwam, 
getiteld ‘Moeders op Jacht’. Hierin 
laat Bouman vijf moeders samen 
‘wraak’ nemen op de misbruiker 
van hun zeer jonge ( tussen 11 en 
15) dochters. Ook nu weer is het 
verhaal voor 80% gebaseerd op de 
feiten, 20% is de creatieve invul-
ling van de auteur. Het boek bevat 
tevens vijf gedichten van Maaike 
Kuiper, die 6 februari 1997 ver-
moord werd. De gedichten, die zij 
op de middelbare school schreef, 
werden na haar dood bij haar ge-
vonden. Daarnaast is Bouman er-

van overtuigd dat lang niet elke cri-
mineel of Tbs’er te genezen is door 
welke vorm van therapie dan ook: 
‘Ook daarover heb ik in conferen-
ties e.d. de degens gekruist met div. 
deskundigen’.

Nabestaanden
Bouman noemt zich geen brood-
schrijver: ‘Ik probeer door de in-
houd van mijn boeken discussies 
los te maken. Het is een boek over 
wraak en vergeving. Wat betekent 
het voor je als jouw dochter mis-
bruikt is? Je ziet haar wegzinken 
in een peilloze triestheid. Je hoort 
van andere moeders, dat een man 
tientallen meisjes verkracht heeft. 
Je ervaart gevoelens die je nooit 
eerder meegemaakt hebt. Je spreekt 
er met andere moeders van slacht-
offers over en zij ervaren hetzelfde. 
Daarnaast willen de moeders de 
crimineel verantwoordelijkheid la-
ten nemen voor zijn daden. In dit 
boek kunnen we lezen of de vrou-
wen daarin slagen’. De opbrengst 
van zijn boeken zet Bouman om 
in gratis boeken, die hij naar nabe-
staanden stuurt, zoals hij ook deed 
bij zijn vorige boek Zitvlees. 

Na ‘Zitvlees’ schreef Maartensdijker Jan Bouman zijn tweede boek.

Lezersactie
Onder lezers van De Vierklank 
worden vijf exemplaren verloot. 
Stuur een mail naar info@vier-
klank.nl met in het onderwerp 
Moeders op Jacht om hiervoor in 
aanmerking te komen. 

Bijzondere sfeer 
bij Repair Café Bilthoven

Het Repair Café bij WVT in Bilthoven was afgelopen zaterdag gezellig druk. Aan het begin 
liep de wachttijd wat op, maar na verloop van tijd werd het rustiger en konden

de bezoekers vrij snel geholpen worden. 

Ignas de Jong kwam als eerste bin-
nen, met een kapotte computer. Het 
ventilatortje bleek stuk, wat eenvou-
dig te verhelpen was door dit onder-
deel te smeren. Er waren veel bezoe-
kers die al eerder bij het Repair Café 
waren geweest en tevreden terug-
kwamen om nogmaals de bijzondere 
sfeer te ervaren waarin de vrijwilli-
gers hun uiterste best doen kapotte 
spullen weer tot functioneren te 
brengen. Mevrouw Sila Ramhisoen-
sing uit Bilthoven kwam langs om, 
als dank, roti te brengen voor repara-
teur Hardy omdat hij de vorige keer 
een oud speeldoosje voor haar klein-
kind had gerepareerd. 

Bypass voor Senseo
Reparateur Arun repareerde een ka-
potte Senseo, die steeds aangaf dat er 
geen water in het reservoir zat. Eerst 
raadpleegde hij de Senseo reparatie-
handleiding (samen gesteld door de 
collega’s van Repair Café Deventer) 
en kwam er zo achter dat er iets met 
het magneetje in het reservoir moest 
zijn. Reparateur Elon hielp vervol-
gens te bedenken hoe een by-pass 
uit te voeren om dit magneetje te 
omzeilen. Het lukte, en de Senseo 
maakt weer de vertrouwde koffie.

Verschillende bezoekers kwamen 
met een problematisch tablet bin-
nen, waaronder een mevrouw die 
een tablet had gekocht bij een in-
middels failliet bedrijf waardoor ze 
daar niet terecht kon. Reparateur 

Arjan was er een tijdje mee bezig, 
maar kwam erachter dat de proble-
men allemaal in de instellingen za-
ten, en wist het apparaat weer goed 
te laten functioneren.

Buurtbemiddeling
Anke en Eveline van buurtbemidde-
ling waren aanwezig om de wach-
tende bezoekers informatie te geven 
over het repareren van relaties met 
de buren. Zij vertelden over de mo-
gelijkheden die er zijn om hulp te 
krijgen als je in een lastige situatie 
dreigt te komen of bent gekomen met 
jouw buren en er onderling niet goed 
uitkomt. Anke had ook haar kapotte 
waterkoker meegenomen die door 
reparateur Ben snel was gerepareerd.

Bison kit
Tegen het einde van het Repair Cafe 
kwam Harm uit De Bilt binnen met 
een kapotte i-phone oplader. Het 
snoer was ergens tussengekomen 
en beschadigd geraakt. Reparateur 
Arun wilde het maken met een 
stukje fietsband. Maar fietsrepara-
teur Karel had een ander idee, hij 
repareert snoeren altijd met bison 
kit. ‘Dat isoleert, geeft een hele 
goede mantel en je kunt het vor-
men zoals je wilt’, aldus Karel. En 
inderdaad, de oplader doet weer 
waarvoor die bedoeld is.

Het volgende Repair Cafe Biltho-
ven is op zaterdag 11 mei. Zie ook 
repaircafebilthoven.wordpress.com/

Gezellige drukte bij de ontvangsttafel van het Repair Café. 
(foto Frans Poot)

NL Doet bij Thomashuis
Het Thomashuis in Maartensdijk zocht gezellige en gemotiveerde klus-
sers om de tuin zomer-klaar te maken. Klusjes als het vullen van potten 
en perken, zaken in elkaar zetten. Het schoonspuiten van de tegels in de 
tuin en snoeien van de fruit bomen. Voor de lunch werd gezorgd. 

Deze groep gaf gehoor aan de oproep. [foto Henk van de Bunt]

advertorial
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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

45050

GOUDEERLIJK
BOERENBROOD
Alle soorten 
Per stuk

50%
KORTINGKORTING

VARKENSHAAS 
CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid
Per 500 gram

499
Kiloprijs 9,984

ROSBIEF OF 
FRICANDEAU
Vleeswaren van de versafdeling
2 verpakkingen van ca. 100 gram

2e
HALVE
PRIJS*

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

200

WATERVAL WIJNEN
3 flessen à 750 ml

3 VOOR
1000

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

WAPENAER PLAKKEN
2 verpakkingen à 175-230 gram

1+1+1+
GRATIS*

OPTIMEL DRINK
2 pakken à 1 liter

 2 VOOR

200

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Peuterspeelzaal weer geopend 
op de Bosbergschool

Vanaf begin 2019 kunnen peuters van 2 tot 4 jaar weer terecht op 
de Bosbergschool in de Peuterspeelzaal: ‘Het Kabouterbos’. 

‘Juf Miranda uit Loosdrecht heeft 
veel passie en ervaring in het be-
geleiden van kleine kinderen. Zij 
doet al vroeg boodschappen om te 
zorgen dat de kinderen een verse 

lunch krijgen die door de school 
wordt verzorgd. Onze dochter Eva, 
die vanaf het begin is gestart bij de 
peuters, gaat met veel plezier de 
klas in en ontwikkelt zich nu heel 

snel. Dankzij het stimuleren van de 
creativiteit en de gymlessen die juf 
Miranda geeft’, aldus één van de 
ouders van een peuter. 

Zij vervolgt: ‘De klas zit naast die 
van groep 1 en 2 en speelt regelma-
tig gezamenlijk buiten. Het mooie 
hiervan is dat de overgang straks 
naar groep 1 heel natuurlijk ver-
loopt. Daarnaast volgt de Peuter-
speelzaal de thema’s van groep 1 en 
2. Afgelopen week was het thema 
‘de natuur’ en deed hierin volop 
mee met het maken van knutsel-
bloemen en tekeningen. Afgelopen 
week hebben de peuters koekjes 
gebakken, die ook nog eens uitste-
kend smaakten’. 

Weilanden
De Bosbergschool ligt op een schit-
terende locatie tussen weilanden 
en bos. Op dinsdag en donderdag 
van 8.30 tot 14.00 uur is de Peu-
terspeelzaal geopend, er wordt nog 
gekeken naar de mogelijkheid voor 
een derde dag.Vol aandacht wordt de vuile vaat afgewassen.

Scouting bij SuperFun
Zaterdag 19 maart zijn alle leden 
van scouting Agger Martini Groep 
uit Maartensdijk naar SuperFun in 
Amersfoort geweest. Zij hebben 
hier de hele middag geklommen 
en gesprongen op de vele trampo-
lines en klimtoestellen. Er werden 
verschillende klimwedstrijdjes ge-
houden en voor iedereen die het 
aandurfde was er nog het hoog-
teparcours. Alle jeugdleden, van 
welp tot roverscout, waren mee. Als 
afsluiting at de groep een frietje. 

Scouting AMG organiseerde dit ui-
tje vanwege haar 50-jarig bestaan 
dit jaar. De groep viert dit met ver-
schillende activiteiten door het jaar 
heen. Elke week komen de wel-
pen (7 t/m 11 jaar), de scouts (11 
t/m 15), explorers (15 t/m 18) en 
roverscouts (18 t/m 25) samen om 
verschillende activiteiten te doen. 
Kijk voor meer informatie op www.
aggermartini.nl.
            (Tom Otter) Scouting bezig aan een indoor klimparcours.

Jeugdzangers gezocht 
Jongeren tussen de 6 en de 20 jaar oud worden uitgenodigd om een bij-
zondere bijdrage te leveren aan de Nationale Herdenking op 4 mei. Die 
avond wordt bij het oorlogsmonument bij Jagtlust aan de Soestdijkse-
weg Zuid 173 in Bilthoven gezongen samen met andere vrijwilligers en 
het koor ‘Zang Veredelt’. Op donderdag 18 en 25 april wordt van 19.30 
tot 20.30 uur geoefend in de Oosterlichtkerk aan de 1e Brandenburger-
weg 34 in Bilthoven. Op 4 mei dien je vanaf 19.00 uur aanwezig te zijn 
bij Jagtlust. Zaterdag 4 mei valt in een vakantieweek.

Aanmelden kan liefst vóór 2 april door een e-mail te sturen naar 
a.bovee@debilt.nl. Vermeld je naam, leeftijd en telefoonnummer. Bel 
voor meer informatie 030 228 9569 en vraag naar Annemiek Bovée.

Julianaschool naar 
kwartfinales

Op woensdag 20 maart werden de lokale voorrondes van het Cruyff 
Court toernooi gehouden op het Cruyff Court in De Bilt. Het was een 
geslaagde middag vol beleving en fairplay. Naast een sportieve over-
winning, staat het thema ‘respect’ centraal. Alle deelnemers geven 
door het tekenen van de respectvlag aan elkaar te respecteren zowel 
op als naast het veld. 

Bij de voorrondes hebben de Regenboogschool (foto) en het Zonnewiel 
de FairPlay prijs gewonnen (foto Niels van Veelen). 

Bij zowel de meiden als de jongens zijn de voorrondes gewonnen door 
de Julianaschool. Zij mogen door naar de kwartfinales. 

(foto Niels van Veelen)

Voetbaltoernooi 
basisscholen De Bilt 

Ook dit jaar vindt weer het langzamerhand traditionele voetbaltoernooi 
voor basisscholieren plaats. Een record aantal van 700 leerlingen van 
maar liefst 11 basisscholen heeft zich dit jaar aangemeld. De basis-
schoolgroepen 7 en 8 spelen op woensdag 3 april, terwijl de groepen 5 
en 6 op 10 april de strijd met elkaar aanbinden. De kampioen bij groep 
7/8 (jongens en meisjes) gaat door naar de districtsfinales die door de 
KNVB georganiseerd worden. 

Daarnaast wordt er per team een groot aantal vrijkaartjes verloot voor 
een wedstrijd van FC Utrecht. De organisatie is in handen van de sport-
commissie van de stichting DELTA voor primair onderwijs en plaats 
van handeling is Sportpark Weltevreden. 3 april is de aanvang 13.00 
uur terwijl op 10 april om 13.15 uur wordt afgetrapt voor de eerste 
wedstrijden. Prijsuitreiking op beide data rond 16.45 uur. De toegang is 
gratis.                     (Paul v.d. Brink)

Waterratten gezocht
BZC Brandenburg organiseert vrijdag 29 maart een workshop waterpolo voor de jeugd in het 

combibad Brandenburg voor kinderen tot 14 jaar.

De workshop staat onder leiding 
van de jeugdtrainers van BZC Bran-
denburg en zal tot aan de zomerva-
kantie elke laatste vrijdag van de 
maand plaatsvinden. De workshop 
start met een ‘warming up’ en kort 
‘inzwemmen’. Daarna krijgen de 
deelnemers uitgelegd hoe zij een 
waterpolobal moeten gooien en 
vangen en hoe je zo snel mogelijk 
met de bal kunt zwemmen. Ook een 
estafette en een wedstrijdje maken 
deel uit van de workshop.

De workshop zal plaatsvinden op 
vrijdagavond 29 maart in het ‘com-
bi-bad’ aan de Oude Brandenbur-
gerweg 67 in Bilthoven en start om 

17.45 uur en eindigt om 19.00 uur. 
Voor meer informatie: Marcel Slij-
pen, coördinator Jeugd, m.slijpen@
planet.nl, tel. 06 41758343. 

BZC Brandenburg organiseert wa-
terpoloworkshops voor kinderen tot 
14 jaar.



12

IEDERE WEEK MEER DAN 100 AANBIEDINGEN

VOORDEEL WEKEN
MEER DAN 100 AANBIEDINGEN

VOORDEEL WEKEN
Iedere dag extra veel voordeel!

MEER DAN 100 AANBIEDINGEN

Deze acties zijn geldig van woensdag 27 maart t/m dinsdag 2 april 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis of 2+2 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Mora Tostini, loempia, saté, 
broodje of gehaktballetjes
Alle soorten, 2 stuks
Van 2.42 - 4.68
Voor 1.21 - 2.34

Fruitsalade, meloenmix of watermeloenblokjes
2 bakjes van 200 - 225 gram

Andrélon, Axe, 
Dove of Rexona
Alle soorten, 4 stuks
Van 7.96 - 26.28
Voor 3.97 - 13.14

Riblappen 
Van 8.63

Appelsientje, Dubbel 
Drank of Van de Boom
Alle soorten, 2 stuks
Van 1.94 - 5.42
Voor 0.97 - 2.71

3.-
2 BAKJES

 5.99 
800 GRAM

Per kilo 
7.49

NU

 1+1
GRATIS

NU

 1+1
GRATIS

NU

2+2
GRATIS
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NOVA D1 kampioen 
Zaterdag 16 maart wist de D1 van 
NOVA, met volle inzet, het kam-
pioenschap al binnen te halen. Het 
was geen spannende wedstrijd maar 
wel een met een regen aan doelpun-
ten door NOVA. De wedstrijd werd 
met een mooie 17-2 afgesloten. 
De coaches: ‘Complimenten voor 

de altijd bloedfanatieke Jetske (8), 
de hard rennende Speedy Gonzales 
Joran (5), Ties de vaste en betrouw-
bare invaller (2), Lynn, ondanks 
haar lengte nooit bang voor haar 
tegenstander (1), Tess met haar 
zuivere schot (1), Evi, waar ze op 
kunnen bouwen in de verdediging, 

Joep, met zijn mooie passes, en 
Max, vorig jaar aangesloten en nu 
al op 1 been scorend. Helaas door 
een blessure kon Misha, altijd ste-
ady in haar spel, niet mee spelen, 
maar vanaf de bank was de vreugde 
niet minder bij haar’. 
            (Angelique Budding)

Na afloop werden de 2 coaches Pascal Franke en Tim Houtman met 
hun sterteam, door de ouders in het zonnetje gezet met een mooie taart, 
medaille en een bloemetje. 

Nova verliest van Wit Blauw
Afgelopen zaterdag reisde het eer-
ste voor de tweede keer af naar 
Kampen. Dit keer was het Wit 
Blauw die in deze zaal speelde. In 
de eerste fase ging de score gelijk 
op en kon Nova bij blijven. Echter 
in de loop van de eerste helft liep 
Wit Blauw steeds verder uit. De 
wedstrijd werd uiteindelijk verlo-
ren met 35-22. 

In de eerste fase wisten beide teams 
de korf makkelijk te vinden. Van 
tevoren werd er een duidelijk plan 
gemaakt om de tegenstander van 
het scoren af te houden. Het schot 
toelaten en doorbraken voorkomen 
en daarbij goed letten op het onno-
dig weggeven van vrije ballen. In 
het eerste deel ging dat redelijk. Wit 
Blauw werd gedwongen tot schoten 

van afstand en Nova kon elke keer 
mee scoren. Even stopte Nova met 
scoren waarna Wit Blauw met vier 
vrije ballen op rij uit kon lopen naar 
een 9-5 voorsprong. Achteraf bleek 
Nova niet in staat om deze achter-
stand weg te werken. Nova bleef 
de korf vinden, maar na elk doel-
punt van Nova had Wit Blauw snel 
een antwoord. Hierdoor bleven zij 
spelen met een comfortabele voor-
sprong en kon Nova lastig dichtbij 
komen.

In de tweede helft zou Nova een 
stuk scherper moeten zijn in de af-
ronding en daarbij geen fouten ma-
ken. Het duurde even voordat Wit 
Blauw scoorde, waardoor Nova de 
kans had om orde op zaken te stel-
len. De aanvallen van Nova leverde 

niks op en door de manier van ver-
dedigen kon Wit Blauw makkelijk 
aanvallen opzetten. Door de lange 
heren onder de rebound konden 
zij vaak herhalen. Daarna begon 
Wit Blauw weer te scoren en kon 
Nova niet meekomen. Het col-
lectief uitverdedigen werd matig 
uitgevoerd waardoor Wit Blauw 
de bal diep in het aanvalsvak wist 
te krijgen en snel kon aanvallen. 
Dat resulteerde in een eindstand 
van 35-22.

Volgende week komt mede-degra-
datiekandidaat KVA op bezoek in 
De Bilt. Voor beide ploegen een 
erg belangrijke wedstrijd. De win-
naar dwingt een degradatiewed-
strijd af. Nova  start om 17.00u.
             (Job Paauw)

Afsluiting IJBM 
Toer-Schaats-Seizoen 

Leden van de IJBM-zaterdagoch-
tend toerschaatsgroep hebben 16 
maart het schaatsseizoen 2018 
-2019, op de kunstijsbaan Vechtse-
banen te Utrecht, in stijl afgesloten. 
De laatste schaatsles bestond uit 

lekker glijden en nog een keer goed 
aanzetten alvorens de ijzers weer 
in te pakken. Uiteindelijk werd het 
seizoen door de groepen onder het 
genot van een kop chocolademelk 
en koffie, vrolijk afgesloten. 

Vanaf 10 april zijn er zomertoer-
fietstrainingen (https://www.ijbm.
nl/pages/62/Zomertraining-Wiel-
rennen). Om aan deze trainingen te 
kunnen gaan deelnemen aanmelden 
via: ijbm_fransen@planet.nl.

Vrolijke afsluiting van het schaatsseizoen.

Nieuwe sporthal in De Bilt 
Op 4 maart 2019 heeft het ge-
meentebestuur van De Bilt het 
schetsontwerpen met de moge-
lijke architectuur voor woningen 
en een nieuwe sporthal bij het HF 
Wittecentrum in De Bilt gepre-
senteerd aan omwonenden, be-
langstellenden.

De nieuwbouw van een sporthal 
De Bilt aan de voorzijde van het 

HF Wittecentrum vergt nog ver-
dere voorbereiding in verband met 
de aanpassing van het bestem-
mingsplan voor het plangebied, de 
stijgende kosten in de bouwwereld 
en onduidelijkheid over de hoogte 
van de BTW teruggave op basis 
van de Regeling specifieke uitke-
ring sport (SPUK). 
Het streven van het College is er 
nu op gericht een nieuwe sporthal 

De Bilt na de zomer 2021 in ge-
bruik te nemen. 
Een zorgvuldige opstelling van het 
benodigde budget met rekenschap 
van de bovengenoemde ontwikke-
lingen, brengt met zich mee dat het 
College de benodigde kredietaan-
vraag voor die sporthal niet in het 
voorjaar 2019, maar eerst in okto-
ber 2019 verwacht uit te brengen 
aan de gemeenteraad.  [HvdB]

Running De Bilt 
op 31 maart

De derde editie van Running De Bilt, een hardloopwedstrijd vóór en 
dóór De Bilt, gaat van start op zondag 31 maart. Hierbij kun je deelne-
men aan een 1km, 5km of 10km. Er zijn tot op heden meer inschrijvin-
gen dan voorgaande jaren, dus het belooft een drukke editie te worden.

De Hardloopnetwerk 5km Running De Bilt wordt een heuse talenten-
battle. Zowel talenten uit de regio, als nationale toppers doen mee voor 
een snelle, vlakke 5 kilometer. Ook is het mogelijk om samen met een 
team te strijden voor de snelste tijd op deze afstand.

Schrijf je in via www.runningdebilt.nl. Voorinschrijven met korting is 
mogelijk tot en met woensdagavond 23.59 uur. Op de dag zelf kun je 
tot een half uur voor de start van jouw onderdeel ook na-inschrijven.

 (Stephanie Haaksman)

BMV gaat van start
Zondag 31 maart organiseert de Biltse Motorrijders Vereniging, BMV 
haar openingsrit; de allereerste van de totaal 8 ritten van 2019. BMV is 
een kleine, ong. 100 leden tellende gezellige vereniging. Van jong tot 
oud en van sportief tot snel rijdt al jaren met veel plezier mee. 

Zondag 31 maart wordt, net als andere jaren en bij andere ritten bij 
café Buiten aan de Hessenweg 174 in De Bilt verzameld. Rond 11.30 
uur vertrekken de motorrijders voor hun toertocht. Er wordt gereden 
in verschillende groepen: een sportieve en de toeristische rijdersgroep. 
De groepen worden begeleid door een voorrijder. Halverwege de tocht 
wordt er gestopt voor een lunchpauze. Voor info c.q. aanmelden: bmv-
motor.nl of contact met Jan Verheul (tel. 06 5134650).

Feestelijk ontbijt 
bij Irene

Badmintonafdeling Irene geniet van haar jaarlijks voorjaarsontbijt. Dit 
jaar was het ontbijt extra luxe vanwege de 60e verjaardag van trainster 
Carolien Agterberg. Zij roept vooral vrouwen op om ook te komen 
spelen.”                      (Emmy Huitema)



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 14 27 maart 2019
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

Fraai BERBER tapijt (2 bij 
2,5mtr), zuiver scheerwol 
naturel. Koopprijs in 2010 
€1.200,- te koop tegen elk 
aannemelijk bod. Tel: 0346-
212388

Gratis ophalen voor de lief-
hebber, alle nummers van 
De Vierklank v.a. 1998. Tel. 
06-23047695.

Complete serie De Tweede 
Wereldoorlog van Lecturama, 
25 boeken voor 50 euro. Tel. 
06-23047695.

Stevige in goede staat ver-
kerende rollator €30,-. Tel. 
030-2217379

Rode damesschoenen maat 
4-1/2, ballerinamodel. Nieuw, 
te klein gekocht merk ARA
nieuw €100,- voor €25,-. Tel: 
030-2217379

Damesschoenen instapmodel, 
beigebruin maat 38 2x aange-
had. Merk Waldlaufer, nieuw 
€100,- vraagprijs €35,-. Tel: 
030-2217379

4 boekjes van de Passion 
van Oberammergau 1970 
en 1990 en 1 Cd + 1 lang-
speelplaat. Totaal €1,50. Tel: 
06-14040516

Koperen ketel met een 
blauw stenen hengsel waar-
van een klein stukje af is. 
Hoogte 19,5cm. €5,-. Tel: 
06-14040516

Bonbonschaaltje op een voet-
je met deksel van royal rock 
crystal. Hoogte 14cm. De dia-
meter is 13,5cm. €4,-. Tel: 
06-14040516

Booglamp van RVS, voetplaat 
ook van RVS, hoogste punt 
160cm. Zonder kap, maar met 
dimmer. In zeer goede staat. 
€20,-. Tel. 0346 -212522

Ladenkast Ikea, type Malm, 
twee lades, kleur wit, 
40x55cm. Z.g.a.n. €12,50. 
Tel. 0346-212522

Open vakkenkast Ikea, type 
Kallax, 16 vakken, kleur 
zwartbruin, 147x147cm, 
z.g.a.n. €35,-.

Ouderwetse toverlantaarn, 
€45,-. Tel. 06-53441095

Voor koude voeten zwarte 
thermo kousen/sokken. Maat 
43-46. 6 paar €10,-. Tel. 
0346-243758.

Boek wat is antiek deel 1 door 
Petra Clarijs. €5,-. Tel. 0346-
243758. 

Activiteiten
KRUIDEN-PLANTEN en 
meer. Agnes Kruiden is weer 
open. Elke zaterdag 10-16 uur 
Dorpsweg 264A Maartensdijk 

Op zondag 7 april vindt 
in de OLV-kerk aan de 

Gregoriuslaan 8 een uit-
voering plaats van de 
MATTHÄUS PASSION door 
het Dudok Ensemble olv 
Johan Rooze. Toegang €30 
(CJP €24). Zie www.dudok-
ensemble.nl

Fietsen/ brommers
SPARTAFIETS nieuw met 
lage opstap van €800,-. voor 
€550,-. Wegens omstandighe-
den. Tel. 06-12941803.

DAMESFIETS (opoe). 
Nieuw van €375,-. Voor 
€175,-. Wegens omstandighe-
den. Tel. 06-12941803.

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.

Hulp gezocht voor aanleg en 
onderhoud TUINEN, diplo-
ma niet vereist wel rijbewijs. 
Voor 3 tot 5 dagen in de week. 
Tel. 06-50660689

TUINJONGEN gevraagd 
voor licht werk. Kom wan-
neer je tijd hebt. Bel voor 
afspraak 0346-830120

Wil jij werken bij een vak-
bond? Ben jij 3 dagen op de 
middag/avond beschikbaar? 
Ben jij COMMUNICATIEF 
sterk en sta jij sterk in jouw 
schoenen? Neem dan contact 
op! Waar: Bilthoven
Dagen: Ma - Di - Woe - Do
Tijdstip: 15.45 - 20.45
@: solliciteren@berkvacatu-
res.nl Tel: 06-45133532

Kun jij goed omgaan met let-
ters en cijfers? Heb jij erva-
ring met Word en Excel en 
werk jij nauwkeurig? Ga dan 
aan de slag als financieel 
BACKOFFICE medewerker!
Regio: Maartensdijk en 
Hollandsche Rading
Aantal uur: 8 uur, flexibel met 
uitzicht op meer @: sollicite-
ren@berkvacatures.nl
Tel: 06-45133532

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

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

Direct OPPAS 24/7 Bilthoven 
en omstreken inplannen? 
Info, ook 's avonds en week-
ends: Conny tel. 06-54941521

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis Tel: 0634892915

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

Op zondag 7 april vindt 
in de OLV-kerk aan de 
Gregoriuslaan 8 een uit-
voering plaats van de 
MATTHÄUS PASSION door 
het Dudok Ensemble olv 
Johan Rooze. Toegang €30 
(CJP €24). Zie www.dudok-
ensemble.nl

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: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal 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

Cursussen/ trainingen 
Bloemschikgroep “Schikkunst & Co” is op zoek naar nieuwe, 
enthousiaste leden om een keer per maand op donder-
dagavond of maandagmorgen onder begeleiding te komen 
schikken. Plaats: Rode Kruisgebeouw De Bilt. Er wordt met 
een thema geschikt met eigen materiaal. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met secretaris Marleen Lageweg, 
030-2210087 of 06- 81942754, email: marleenlageweg@
gmail.com

Zoeken naar sporen
Zondag 24 Maart was er een uiterst leerzame 
natuurwandeling ‘Zoeken naar Sporen’, door 
het IVN; de opkomst was zo groot, dat er twee 
groepen moesten worden gevormd.

Met behulp van een voorbeeldkaart werd er ge-
zocht naar sporen van de das, de vos, reeën, een 
marter, vogels etc. De dennenappels toonden 
welke vogel de zaadjes er uit pikte. De das, die 
over de wissels naar gebieden loopt om daar zijn 
regenwormen te verorberen, en ook waar hij z’n 
wc heeft. De vos maakt zijn gebied bekend door er 
zijn reuksporen achter te laten en ook werden de 
drollen van de vos gezien, met daarin kleine bot-
jes en haren, evenals verschillende soorten mieren, 
die de mierenhopen aan het herstellen waren na de 
winterperiode.               (Wim Westland)

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Bodemdiertjes
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen 

in en over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van 
Utrechts Landschap en IVN De Bilt. Woensdag 3 april staat er 

een zoektocht naar bodemdiertjes op het programma. 

Wil jij weten wat er allemaal onder 
en op de grond krioelt? Dan moet je 
zeker langs gaan. Er zijn zoekkaarten 
waarop je kan zien waar je de diertjes 
kan vinden Voorafgaand aan de zoek-
tocht hoor je hoe deze diertjes leven. 
Wat ze eten en hoe oud ze worden. 
Na ongeveer een uurtje in het bos 
maak je in het paviljoen, onder het 
genot van iets lekkers en limonade, 
je eigen bodemdiertje(s).

Bestemd voor de leeftijdsgroep 6 
t/m 10 jaar op woensdag 3 april van 
14.30 tot 16.30 uur: verzamelen Pa-
viljoen Beerschoten, de Holle Bilt 6, 

De Bilt. Aanmelden kan per email tot 
en met zaterdag 30 maart: kinderna-
tuuractiviteiten@gmail.com.

Zoektocht naar bodemdiertjes.

Sporen in de dennenappel trekken belangstelling.
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SVM scoort 7 keer tegen SEC
Het in de 4de klasse G onderaan staande SEC uit Soest maakte het SVM zaterdagmiddag niet 

echt moeilijk. Vanaf de eerste minuut trokken de Maartensdijkers het initiatief naar zich 
toe en werden steeds gevaarlijker. SEC werd vastgezet door het goede en snelle 

combinatiespel van de geelblauwe equipe; de 1-0 voorsprong stond al binnen 
5 minuten op het scorebord. Mike Boshuis kopte de 1-0 binnen. 

Daarna stapelden de kansen zich op 
met goede schoten van de hardwer-
kende Perry van der Bunt op de lat 
en de paal. Mike de Kok scoorde 
met de 2-0 na een kwartier spelen 
zijn 75ste doelpunt. Dezelfde Mike 
scoorde door de steeds goed opko-
mende back Danny de Bie met een 
kopbal ook de 3-0. Het was niet 
de vraag of SVM zou scoren maar 
wanneer. De prachtige traptech-
niek van strateeg Kevin Timman 
zorgde voor kansen en veel onrust 
in de SEC verdediging, maar de 4-0 
kwam er nog niet. Een klein con-
centratiedipje in de SVM-verde-
diging zorgde voor de 3-1.En dan 
vlak voor de rust zorgde, uit weer 

een prima voorzet van Danny de 
Bie, Mike de Kok voor de 4-1.

Wissels
Na de rust ging een ongewijzigd 
SVM op jacht naar meer doelpun-
ten. Roy Wijman plaatste de bal heel 
zuiver op Mike de Kok en de 5-1 
stond op het scorebord. SEC stelde 
hier weinig tegenover. Mike de Kok 
was deze zaterdag niet te stoppen en 
scoorde met een kopbal ook de 6-1. 
SVM trainer Kevin Ligtermoet wis-
selde met het oog op de komende 
wedstrijden enkele spelers.

Bloemen
Fons van Klaren bepaalde de eind-

uitslag op 7-1.Mike de Kok kreeg 
een bloemetje voor zijn fraaie doel-
puntenproductie en mocht door zijn 
hattrick de wedstrijdbal mee naar 
huis nemen. Het blijft in deze com-
petitie spannend, want ook Hercu-
les won (met 6-0 van Vianen) en 
EDO en HMS blijven op afstand 
en amechtig meedoen. SVM blijft 
thuis ongeslagen. 
Zaterdag 30 maart ontmoeten 
SEC en SVM elkaar opnieuw - nu 
voor de inhaalwedstrijd - in Soest. 
Daarna gaan de Maartensdijkers op 
2 april inhalen in Odijk tegen de 
plaatselijke SV Odijk en op 6 april 
zijn de Maartensdijkers gastheer 
voor HMS (Utrecht). 

Vanwege zijn hattrick krijgt Mike de Kok de wedstrijdbal.

Een van de zeven doelpunten van SVM in beeld.

DOS laat winst door vingers glippen
DOS wilde in de laatste thuiswed-
strijd van het zaalseizoen een goeie 
prestatie neerzetten. Daar zag het 
lange tijd ook naar uit, maar uit-
eindelijk bleven de Westbroekers 
met lege handen achter. Voor zowel 
DOS als tegenstander de Meeuwen 
stond er niets meer op het spel. Eer-
der op de dag was HKC al kampi-
oen geworden. 

De thuisclub begon goed aan de 
wedstrijd en opende de score. De 
Meeuwen counterde nog wel snel, 
maar na de 1-1 was het DOS dat 
de gehele eerste helft het voortouw 
had. Met goed spel werden er veel 
kansen gecreëerd en liep DOS uit 
naar 5-2. De Meeuwen voerde de 
druk in de verdediging op en ging 
steeds fysieker spelen. DOS zocht 
even naar een goede oplossing om 

dit ontwijken en tussentijds nader-
de de Meeuwen tot een punt. Net op 
tijd pakte DOS de draad weer op en 
had bij rust een 13-9 voorsprong.

Het eerste deel van de tweede helft 
ging DOS voort op de ingeslagen 
weg. Bij 15-10 moest Bas de Jong 
het veld geblesseerd verlaten. De 
Meeuwen profiteerde even van 
de omzetting, maar bij 15-12 was 
het DOS dat weer uitliep naar een 
19-13 voorsprong. De laatste tien 
minuten overkwam DOS hetzelfde 
als de afgelopen twee wedstrij-
den. Beetje bij beetje kwam de 
Meeuwen dichterbij, vooral door-
dat DOS zelf niet meer scoorde. 
Coach Andreas van Grootheest 
probeerde nog met een wissel het 
tij te keren, maar dit had niet het 
gewenste effect. In de laatste mi-

nuut kwam de Meeuwen op gelijke 
hoogte en in de laatste aanval ging 
DOS nog vol voor de winst. De bal 
stuiterde de korf uit, ging naar het 
aanvalsvak van de Meeuwen en op 
miraculeuze wijze ook nog door de 
korf. Volgens heel DOS buiten de 
zoemer, maar volgens het arbitrale 
duo niet. 
Videobeelden achteraf bevestig-
den dat de zoemer al was gegaan 
en de scheidsrechter het doelpunt 
niet had mogen goedkeuren. Een 
onnodige nederlaag, waarbij DOS 
driekwart van de wedstrijd veruit 
de beste ploeg was, maar het in de 
slotfase zelf weggaf.

Volgende week is de laatste wed-
strijd van de zaalcompetitie voor 
DOS in Kampen tegen DOS om 
20.10 uur.

FC De Bilt blijft op voorsprong
Zaterdag 23 maart speelde FC De Bilt 1 tegen IJFC uit IJsselstein. In de eerste helft liet FC De 

Bilt niet het beste zien. Wel aan beide kanten wat kansen, maar het was van 
Biltse kant niet zo mooi als een week eerder.

Na een half uur onderschepte IJFC 
een pass, schakelde snel om en uit 
een goede voorzet werd uitstekend 
ingekopt. Jos de Gram was kans-
loos en FC De Bilt moest nu echt 
aan de bak om de 0-1 weg te wer-

ken. Dat leek voor rust te lukken 
toen Marcel Melissen alleen voor 
de IJFC-doelman opdook. Maar 
Mike Maaswinkel tikte zijn inzet 
tot corner.

Na rust een heel andere wedstrijd 
en de gelijkmaker werd dan ook al 
in de 48e minuut gemaakt. Na een 
wervelende actie van Mano Bak-
kenes kreeg Robin Notenboom de 
kans (1-1) Daarna duurde het mis-

schien wat langer dan nodig was 
voor FC De Bilt het verschil ging 
maken, want de mogelijkheden 
werden niet goed benut. In de 75e 
minuut gaf Mano de bal uitstekend 
voor op Redouan Boussoufi, die de 
bal te slap inschoot, maar daarna 
heel goed doorging en op verbluf-
fende wijze de 2-1 wist aan te te-
kenen. Diezelfde Redouan stelde 
enkele minuten later na een goede 

actie Robin weer in de gelegenheid 
en dus 3-1. De enige concurrent 
Delta Sports wist ook te winnen. FC 
De Bilt staat vier punten voor met 
nog zes competitiewedstrijden voor 
de boeg. Volgende week staat de be-
kenwedstrijd uit tegen SVL op het 
programma. Dan op 6 april uit tegen 
Veensche Boys en dan ook 13 april 
de kraker tegen Delta Sports (thuis 
aanvang 14.00 uur).

Wintercompetitie TV 
Het Kraaienveld

Van november tot en met maart speelt Het Kraaienveld (Westbroek) elk 
jaar een wintercompetitie. Op zondag 24 maart waren de finales van de 
editie 2018-2019. Met 38 deelnemers in meerdere poules met verschil-
lende speelsterkte, was het een zeer succesvol toernooi. Bijna alle 51 
wedstrijden zijn gespeeld; slechts twee wedstrijden zijn niet doorge-
gaan wegens blessureleed.          (Jan Maasen)

Erica Lam en Zegert Verhoef ontvingen de ‘Roger Snell Trofee’ 
(wisselbeker ter nagedachtenis aan de tien jaar geleden overleden 
Kraaienveldvoorzitter Roger Snell). 

Rens Kersten ontvangt 
(zijn) eerste bokaal

Het bestuur van FC De 
Bilt heeft besloten om 
vanaf dit jaar jaarlijks 
de  Rens Kersten Vrij-
willigersbokaal uit te 
gaan reiken aan iemand 
die zich (bijna) net zoals 
Rens Kersten zelf zich 
heeft ingezet voor FC 
De Bilt.

Voorzitter Rob Florie 
mocht de eerste bokaal 
aan Rens Kersten zelf 
overhandigen.



Landschapsbeheer 
zoekt vrijwilligers

Voor Stichting Landschapsbeheerploegen Utrecht zoekt Landschap Erf-
goed Utrecht enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren 
aan het beheer en onderhoud van het landschap in de provincie Utrecht. 
Ook in De Bilt wordt regelmatig gewerkt. Kennis van landschapsbeheer 
is niet nodig. Wél enthousiasme en bij voorkeur de beschikbaarheid van 
1 dag in de week. Een landschapsbeheerploeg bestaat uit een ploegbe-
geleider die met gemiddeld 5 vrijwilligers het werk uitvoert. Het werk 
is divers en bestaat uit klussen als onderhoud van historische tuinen van 
buitenplaatsen, wilgen knotten, het maaien en schonen van poelen, aan-
leggen en onderhouden van broeihopen voor ringslangen, onderhoud van 
lanen, aanplanten van bomen en struiken, afzetten van hakhout, maaien 
en afhooien van hooilandjes en aanleg en onderhoud van hoogstamfruit-
boomgaarden. Je leert veel over beheer en onderhoud van het landschap 
en je komt daarbij regelmatig op bijzondere plaatsen die veelal niet vrij 
toegankelijk zijn. Meer info via 
vrijwilligerswerk@landschaperf-
goedutrecht.nl. 

(Natalie Joosten) Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Let op!! 6 april “Jazz-Diner"

Woe.
27-03
Do.

28-03
Vr.

29-03
Za

30-03
Zo.

31-03
Woe.
03-04
Do.

04-04
Vr.

05-04
Za

06-04
Zo.

07-04

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

“KLIEKJESDAGEN”
Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

Zat. 6 april geen 
'Wat schaft de pot'

Biefstuk met
stroganoffsaus

of
Gebakken scholfilet
met kappertjessaus

of
Ravioli gevuld met
ricotta en spinazie
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advertentie

advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Lammetjesdag 
in Westbroek en Tienhoven

De eerste lammetjes zijn geboren; dan is het weer tijd voor de jaarlijkse Lammetjesdag. 
Op zaterdag 30 maart wordt deze georganiseerd door de Agrarische 

Natuurvereniging [ANV] Landschap Noorderpark.

Op de boerderij van de familie Lam, 
Korssesteeg 1 in Westbroek is er tus-
sen 10.00 en 16.00 uur van alles te 
beleven voor jong en oud. Ook bij 
Museumboerderij Vredegoed, Heu-
vellaan 7 in Tienhoven/Oud Maars-
seveen is er Lammetjesdag.

Boerderij Westbroek
Op het boerenbedrijf van de fa-
milie Lam worden voornamelijk 
melkkoeien en hobbymatig scha-
pen gehouden. Hier kunnen kinde-
ren al spelenderwijs leren over het 

boerenbedrijf. Ze kunnen knuffelen 
met een makke koe, kalfjes aaien, 
de lammetjes de fles geven en de 
kuikentjes vertroetelen. En ook een 
(biest-)pannenkoek eten en spelen 
in het strodoolhof.

Museumboerderij Vredegoed
Bij boer Bert van der Tol op de 
boerderij krijgen sommige lamme-
tjes de fles; daar mogen de kinde-
ren bij helpen. De stallen met lam-
metjes zijn hier gratis te bezoeken. 
Consumpties en een rondleiding 

door de museumboerderij zijn te-
gen betaling.

ANV trakteert 
Op de boerderij in Westbroek krij-
gen bezoekers [zolang er beslag 
is] een heerlijke, versgebakken 
biestpannenkoek met limo voor 
de kinderen, koffie of thee voor de 
ouders; gratis aangeboden door de 
ANV. De koeien, schapen en lam-
metjes staan in de stal, dus ook bij 
minder mooi weer gaat de Lamme-
tjes dag gewoon door. Entree voor 
de Lammetjes dag is gratis en er is 
voldoende parkeergelegenheid op 
het erf (Tienhoven) en in de berm 
(Korssesteeg).

Gebiedskaart 
De vereniging heeft samen met de 
gemeente De Bilt een gebiedskaart 
gemaakt. Hierop staan onder ande-
re wandel- en fietsmogelijkheden 
en ook verkooppunten van streek-
producten. Om ongeveer 11.00 uur 
zal op de boerderij van de familie 
Lam aan burgemeester Sjoerd Pot-
ters het eerste exemplaar worden 
uitgereikt. Daarna kunnen alle be-
zoekers een gratis exemplaar van 
de kaart meenemen. Voor meer in-
formatie: www.anvnoorderpark.nl.

(Henk Westhoek)

Jong en oud is welkom op de lammetjesdag.

ANV trakteert op pannenkoeken.

Ruiken en voelen bij boomexcursie
Zo’n 25 mensen gingen zondag 17 maart mee op bomenexcursie met vijf IVN-natuurgidsen. 

Een ‘rondje ijsbaan’ op landgoed Houdringe, was de eerste van vier excursies 
‘Bomen leren (her-)kennen’ die IVN De Bilt organiseert. 

Het is toch ongelofelijk dat op zo’n 
klein stukje van het landgoed al zo-
veel soorten te vinden zijn. En om 
onderscheid te kunnen maken tus-
sen die grote variatie aan soorten 
stond men stil bij uiterlijke ken-
merken van ongeveer 40 bomen en 
struiken. 

Volgroeid
Volgroeide bomen karakteriseren het 
landgoed met hun specifieke vorm. 
Maar ga je meer in detail kijken dan 
let je in dit jaargetijde vooral op de 
knoppen van de bomen: wat is de 
kleur, en de vorm? Spits, klein, be-
haard? En ook de stand van de knop-

pen helpt bij het op naam brengen. 

Herkennen
Sommige soorten kun je ‘blind her-
kennen’ op de geur die blad of knop 
afgeven als je ze fijnwrijft. De Reu-
ze Zilverspar ruikt naar sinaasappel. 
En ja, inderdaad mensen knikken in-
stemmend als de fijngewreven naal-
den worden doorgegeven. De geur 
van groene appeltjes verraadt dat 
we te maken hebben met een Doug-
lasspar. Maar zo legt gids Lydia 
van den Bosch uit, ook de kruidige 
‘Sandlewood’ geur duidt op de am-
berboom en de ‘vissige vieze geur’ 
hoort ontegenzeggelijk bij de vlier. 

Mammoet
Maar naast kijken en ruiken aan 
bomen, voelt de ene boom ook heel 
anders aan dan de andere. De zacht 
sponzige schors van de Mammoet-
boom bijvoorbeeld, daar kun je 
zonder knokkelschade hard tegen-
aan boksen. Het inzetten van al je 
zintuigen verrijkt de beleving en 
ervaring van bomen, daar kwamen 
de deelnemers achter tijdens deze 
wandeling. 
De eerstvolgende bomenwandeling 
van IVN De Bilt is ‘Bomen in blad 
en bloei’. Deze staat op de rol voor 
21 april om 11.00 uur.
  (Jaap Milius, IVN De Bilt)

‘Doorknikkende’ takken van de witte paardenkastanje met doorkijk naar huize Houdringe. (foto Wim Westland)

Vogelexcursie op 
Landgoed Eyckenstein

Twee jaar geleden kreeg men een zeer hoge waardering voor de vo-
gelexcursie op Landgoed Eyckenstein, gegeven door Gert Prins, ge-
combineerd met cultuurhistorische uitleg door Lex van Boetzelaer. 

Voor wie dat heeft gemist is er nu een herkansing. Op zaterdag 6 april 
wordt deze gecombineerde excursie weer gegeven. Deelnemers moeten 
hiervoor wel vroeg uit de veren; de excursie start om 6.00 uur en eindigt 
rond 9.00 uur. Tijdens het aanbreken van de dag komt de vogelzang tot 
een explosie. 

Aanmelden kan bij 
Lex van Boetze-
laer (lex@eycken-
stein.nl). Maximaal 
15 deelnemers en 
vol=vol. Honden (of 
andere huisdieren) 
zijn niet toegestaan. 

De vogelexcursie 
uit 2017 gaat op 
herhaling. (foto Lex 
van Boetzelaer)
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