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Melkweg Bilthoven 
maanden afgesloten

De nieuwbouwplannen voor het gebied ten noorden van de Melkweg in Bilthoven zijn in 
vergevorderd stadium. Op de voormalige schoollocaties en ten westen van de Poolsterlaan, 

komen in totaal 105 nieuwe woningen. Al het verkeer wordt omgeleid. Ook buslijn 58 en 
77 rijden een alternatieve route. Naar verwachting gaat het verkeer op de 

Melkweg eind september pas weer de normale routes rijden. 

In totaal komen er 105 woningen, 
waarvan 33 sociale huurwoningen 
en 72 vrije sector koopwoningen. 
In afwijking van eerdere plannen 
komen er geen appartementen maar 
alleen zogenaamde grondgebonden 
woningen met uitzondering van twee 
maisonnette woningen. Parkeren kan 
straks op de binnenterreinen en op de 
nieuw aan te leggen parkeerplaatsen 
buiten de woonblokken.

Werkzaamheden
Voordat de bouw van de woningen 
begint moet er nog veel gebeuren. 
Het gebied moet eerst klaar gemaakt 
worden voor de bouw. Het aanleg-
gen, verleggen en verwijderen van 
water, gas, elektriciteit en dataka-
bels is een grote klus die de nuts-
bedrijven op dit moment uitvoeren. 
Aansluitend wordt het hoofdriool 

bij de Tweelingen omgelegd. Een 
fl ink aantal bomen is gekapt om de 
nieuwbouwplannen mogelijk te ma-
ken, maar ook om een asbestleiding 
te verwijderen. Hierna wordt gestart 
met de bouw van de woningen (zo-
mer 2019). Naast de bouw van de 
woningen wordt ook de Melkweg 
geheel opnieuw ingericht. Zoals het 
er nu naar uitziet zullen alle werk-
zaamheden eind 2020 gereed zijn.

Kunstwerken
In het gebied stonden twee kunst-
werken. Hemel in Huis is verplaatst 
en staat tussen de woningen aan de 
Tweelingen en de Weegschaal. Het 
kleine kunstwerk is opgeslagen en 
wordt gerestaureerd.

Tijdelijke routes bouwperiode
De nieuwe woningen worden in drie 
afzonderlijke blokken gebouwd. 

De ruimtes tussen deze blokken 
maken onderdeel uit van de bouw-
plaats. De aannemer heeft deze no-
dig voor opslag van bouwmateria-
len en bouwketen. Vanwege onder 
meer veiligheid is het niet mogelijk 
en niet toegestaan om u tussen deze 
bouwblokken te bevinden. Dat be-
tekent dat automobilisten, fi etsers 
en voetgangers van de Melkweg 
naar de Weegschaal worden om-

geleid tijdens de bouwperiode. 
Bij het vinden van deze tijdelijke 
oplossing staat de veiligheid voor-
op. Aangezien de Noorderkroon 
een drukke fi etsroute is voor met 
name schoolgaande jeugd, wordt 
deze niet belast met extra auto’s. 
Gekozen is om het fi etspad van de 
Orionlaan tussen Weegschaal en 
Schorpioen aan te passen, zodat 
automobilisten tijdelijk gebruik 
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Met ingang van maandag 20 mei wordt in Bilthoven de Melkweg voor langere tijd afgesloten. Naar verwachting kunnen we eind
september pas weer de normale routes rijden.

� Lijn 58 van Hilversum naar Zeist:
� Lijn 77 van Bilthoven naar Nieuwegein:
Normale route tot de halte Konijnenlaan. Sla vervolgens linksaf op de rotonde (halteren bij de halte Duivenlaan). Vervolgens de weg
blijven volgen (halteren bij de halte RIVM/1e Brandenburgerweg), ga rechtdoor bij de verkeerslichten richting de halte Dr Letteplein.

� Lijn 58 van Zeist naar Hilversum:
� Lijn 77 van Nieuwegein naar Bilthoven:
Normale route tot de halte Dr. Letteplein. Ga rechtdoor bij de verkeerslichten (halteren bij de halte RIVM/1e Brandenburgerweg). 
Blijf de weg volgen (halteren bij de halte Duivenlaan). Ga rechtsaf op de rotonde richting de halte Konijnenlaan.

Vervallen haltes:
Poolsterlaan, Zonneplein, Groenekanseweg, Duivenlaan (op de Melkweg)

Vervangende haltes:
RIVM/1e Brandenburgerweg, Duivenlaan (op de 1e Brandenburgerweg)

58 77

VOMLEIDING
lijn(en)

Vervallen route

Te rijden route

Maandag 20 mei 2019 t/m zondag 29 september 2019
van aanvang dienst tot 22:00uur

De eigenaar van het perceel Melkweg 3 (het perceel tussen appartementencomplex La Luna en de voetbalcourt 
in) wil op deze locatie appartementen realiseren. De gemeente staat positief in deze ontwikkeling. Een 
bestemmingsplanwijziging maakt onderdeel uit van het vervolgproces.           [foto Henk van de Bunt]

Ook buslijn 77 gaat een alternatieve route rijden en zal dan tijdelijk niet 
rechtsaf gaan. [foto Henk van de Bunt]

Vanaf eind september rijdt de bus hier weer. [foto Henk van de Bunt]

kunnen maken van de Orionlaan. 
De fi etsers vanaf de Melkweg 
(komende vanaf bijvoorbeeld het 
Lichtruim) kunnen via de Plu-

vierenlaan richting de fi etstunnel 
naar De Leijen. Voor voetgangers 
wordt een tijdelijk voetpad aange-
legd langs Lugtensteijn.

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

Of op zoek naar toffe aankleding voor een beurs, evenement of 
winkel? Wij leveren de oplossing met diverse materialen. 
Zowel voor binnen- als buitengebruik. Naast 
een rechthoekig bord, kunnen we ook een 
op vorm gesneden bord leveren of een 
bord met uitsparingen. Neem contact 
op voor de mogelijkheden.

Reclameborden nodig?
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/05 • 10.30u - Ds. J.T. Vos-Butijn

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/05 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer 
26/05 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/05 • 10.30u - OntMoeten op Zondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/05 • 10.00u - de heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
26/05 • 10.30u - Mevr. J. Noten en dhr. 

J.W. v.d. Sande 
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

26/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
26/05 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

26/05 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt
26/05 • 19.00u - Ds. D. de Bree, 

Jeugddienst

Oosterlichtkerk 
26/05 • 10.00u - Mevr. Ds. E. A. Visser 

R.K. St. Michaelkerk
26/05 • 10.00 uur – Communieviering, 

W. Eurlings en W. Kremer

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
26/05 • 10.00u - spreker Hans Somhorst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
26/05 • 15.30u - Ds. J. Belder

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

26/05 • 10.00u - Ds. J.C. den Toom 
26/05 • 18.30u - Ds. S.T. Lagendijk

Onderwegkerk Blauwkapel
26/05 • 10.30u - 

Prof. Dr.  M. E. Brinkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/05 • 09.30 uur - Samendienst in 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/05 • 10.00u - Ds. S.J. Verheij 
26/05 • 18.30u - Ds. B.M. van de Bosch 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
26/05 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN – Ontmoetingskerk
26/05 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
25/05 • 19.00u - Eucharistieviering, 

Pastor Jozef Wissink
26/05 • 10.30u - Eucharistieviering, 

Pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/05 • 10.00u - Ds. A.J. Krol
26/05 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
26/05 • 10.00u - Ds. M.F. van Binnendijk

26/05 • 18.30u - Ds. C. van de Scheur
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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

Oud papier 
Westbroek
Zaterdag 25 mei wordt oud papier 
opgehaald. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om het oude papier vóór 7.30 
uur aan de weg op of de daarvoor 
bestemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 25 mei wordt door de 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingeza-
meld. 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 papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

De begrafenis heeft op donderdag 16 mei
te Maartensdijk plaatsgevonden.

John en Tineke
Sandra en Johan
Peter en Anneke 

Jan en Yvonne
Marissa en Remco
Ricardo 
 
en achterkleinkinderen

Willem Oostenbruggen
weduwe van

c Bilthoven, 9 mei 2019
5 Maartensdijk, 20 maart 1932

Jannigje Cornelia
Oostenbruggen-van Woudenberg

Janny

Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lijden haar  
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het

overlijden van onze lieve moeder en oma

Veilig in Jezus' armen.

Correspondentieadres:
J. Oostenbruggen
Andreas Foxlaan 14
3734 GB Den Dolder

Wij danken de verzorgers van De Bremhorst
voor hun goede zorg.

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 25 mei vanaf 10.00 uur 
met de gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de 
natuur. Met een fluisterboot ont-
dek je de rijke historie van dit 
oude veengebied en onderweg 
loop je een stukje op het "drij-
vend land". Voor meer informatie 
en het boeken van een vaartocht: 
www.staatsbosbeheer.nl/activi-
teiten.

Duurzaam zonnefestival

Zondag 26 mei organiseren 
ouders van de Vrijeschool het 
Zonnewiel het Zonnefestival. 
Een duurzaam lentefestijn voor 
jong en oud. Het Zonnefestival 
prikkelt de creativiteit en de zin 
om met elkaar te gaan voor een 
duurzame wereld. Het festival 
is op 26 mei van 11.00 tot 16.00 
uur. Locatie Weltevreden 6 in De 
Bilt. De entree is gratis en voor 
deelname aan activiteiten kun je 
een strippenkaart kopen. Meer 
info https://www.zonnewielde-
bilt.nl/zonnefestival/.

Eredienst Soefi

op zondag 26 mei organiseert de 
Soefi Beweging een universele 
eredienst met als thema: ’En….
hoe dan?’ Locatie is de Woudka-
pel in Bilthoven, aanvang 11.00 
uur. In de dienst wisselen spre-
ken, stilte en muziek elkaar af. 
De bijeenkomst is vrij toegan-
kelijk.

Kunstlezing door Laara Rhine

Op vrijdagmiddag 24 mei van 
14.00 tot 16.00 uur zal Laara 
Rhine een kunstlezing houden 
in het Servicecentrum Maartens-
dijk. Haar hele leven schildert 
ze en deze middag zal ze u mee-
nemen in de wereld van haar 
eigen creaties en vertellen over 
de verschillende technieken die 
zij gebruikt. Tijdens deze middag 
is er ook speciale aandacht voor 
‘The Whimsey’s family’. De toe-
gang is gratis.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 25 mei staat Amnes-
ty International van 11.00 tot 
12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kunt u een hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf en 
haar acties.

Nationale Wandelcoachdag 

Op zaterdag 25 mei 2019 kunt u 
gratis kennismaken met wandel-
coaching tijdens de 8ste Natio-
nale Wandel- & Natuur Coach-
Dag (NWCD): de natuur wordt 
ingezet als hulpmiddel. In Bilt-
hoven is Lucia Hieltjes Coaching 
en Training actief. Aanmelden 
kan via www.coachinglh.nl. Ver-
trekpunt is: Waterhoenlaan 12 in 
Bilthoven. 

Lentemarkt Maartensdijk

Op zaterdag 25 mei vindt de Len-
temarkt plaats bij zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg aan de dorps-
weg in Maartensdijk van 10.00 
tot 15.30 uur. Daarnaast zijn er 
veel activiteiten, zoals ponyrij-

den, springkussen, meerijden op 
een trekker en meer. De brand-
weer van Maartensdijk demon-
streert haar nieuwe blusvoertuig 
en kinderen mogen de proef op 
de som nemen. Vanaf 14 uur 
worden de schapen geschoren.

Expositie

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 
zijn de deuren van de Groenekan-
se Pottenbakkerij (Groenekanse-
weg 138) geopend: meer dan 
30 keramisten uit verschillende 
delen van het land zullen hier 
op de pottenbakkersschijf ver-
vaardigde ambachtelijke werk-
stukken laten zien en te koop 
aanbieden. De expositie maakt 
deel uit van de Beekk-kunstroute. 
Beide dagen open van 12.00 tot 
17.00 uur.

Middagconcert 

Op zondag 26 mei zal het zang-
koor Zang Veredelt van 15.00 
tot 16.00 uur een concert geven 
in Wooncentrum Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35 te Bilthoven. 
Het koor zal die middag delen uit 
de opera Orpheus en Euridice ten 
gehore brengen en daarnaast een 
aantal liederen uit het zeer brede 
repertoire van dit koor. Toegang 
gratis.

Koffieochtend op Nieuwstraat

Woensdag 29 mei is de maan-
delijkse koffieochtend op de 
Nieuwstraat 47 in De Bilt met een 
kopje koffie of thee en een goed 
gesprek. De deur is geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor 
meer info op www.vegdebilt.net.
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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

Je kind verliezen

De file rijdt weer een stukje 
verder en ik denk aan de 
rouwkaart die we samen gemaakt 
hebben. Niet zozeer aan het door 
moeder zelfgemaakte schilderij 
dat op de voorkant staat en het 
indrukwekkende gedicht dat 
Connie heeft geschreven. Het 
zijn de woorden ‘in liefdevolle 
herinnering’, achter de naam 
van haar zoontje Casper, die me 
bijblijven. Connie vertelt dat het 
verlies van haar kind voelt alsof 
je als ouder een deel van jezelf 
bent kwijtgeraakt. “De pijn die 
dat geeft is bijna niet te bevatten. 
Het leven van je kind is gestopt, 
je kunt het niet meer zien 
opgroeien of zich verder zien 
ontwikkelen.” Doordat Casper 
op de rouwkaart staat blijft hij 
een plek houden in het gezin van 
Connie.

Connie vertelt over het 
Bos der Omarming 
(hetbosderomarming.nl), een 
locatie in een natuurgebied waar 
ze een herdenkingsboom voor 
haar Casper heeft geplant. “Door 

Maandagochtend, kwart voor negen. Vanuit De Bilt draai ik de Utrechtseweg op, richting Zeist. Op de radio 
klinkt het nummer ‘Arcade’ van songfestivalwinnaar Duncan Laurence. Ronkende recensies en euforie bij 
de presentator, die het liedje afkondigt. Maar het vrolijkt me niet op. Het is druk op de weg en al snel sta ik 
stil. Ik heb zojuist aangifte van overlijden gedaan in het gemeentehuis van De Bilt. Het mapje met papieren 
ligt naast me. Zondag heb ik de uitvaart geregeld van een moeder op leeftijd. “Het is goed zo”, zegt haar 
dochter Connie. “Wij zijn verdrietig, maar we kunnen terugkijken op een mooi en afgerond leven”.

een boom te planten krijgt hij 
een plek in dit bos.” 
Herdenken is zo belangrijk bij 
verlies. 

Gery den Otter schreef dit 
gedicht:

‘t Liefste dat ik heb bezeten
‘t middelpunt van mijn bestaan
vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan.

Want ik wil wel verder leven
maar ik weet niet hoe dat moet
‘k Hoor bij hen die achterbleven
overleven vergt veel moed

Ouders komen het verlies 
van een kind nooit helemaal 
te boven. ‘Wat mij het meest 
bijstaat, is dat ouders van een 
verloren kind zeggen dat het 
verdriet altijd bij je is’, zegt 
klinisch psycholoog Liesbeth 
Renckens. ‘Dat je leeft met het 
verdriet.’

Streep daarom hun naam niet door
Noem hun naam en laat me weten

dat ook jij niet zult vergeten.
Alleen zo kan ik verder gaan.

Als ik mijn auto parkeer voor 
mijn huis denk ik aan Joke, die 
ik al wat langer ken. Zij verloor 
haar zoon Maarten aan een 
hersenbloeding, 21 jaar jong. 
Ik realiseer me dat dat vandaag 
precies 17 jaar geleden is. 
Joke zal die dag herbeleven. 
Voordat ik uitstap laat ik haar 
weten dat ik aan haar denk. 

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

advertorial

advertentie

Gratis basiscursus Politiek Actief 
door Henk van de Bunt

Samen met de gemeente Utrecht organiseert de gemeente De Bilt de cursus Politiek Actief. 
Dankzij subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan 

ProDemos de cursus Politiek Actief dit jaar gratis aanbieden aan 25 gemeenten. Daarbij geeft 
wordt de voorkeur gegeven aan gemeenten die zich gezamenlijk aanmelden. 

Joyce Groothuijzen is Raadsad-
viseur bij de Biltse Griffie: ‘De 
griffie van de gemeente Utrecht 
heeft onze griffie benaderd met de 
vraag om hierin samen op te trek-
ken. Voor een goed functionerende 
democratie is het noodzakelijk dat 
burgers weten hoe de democrati-

sche rechtsstaat in elkaar zit, wel-
ke waarden hieraan ten grondslag 
liggen en hoe zij hierin zelf een ac-
tieve rol kunnen spelen. Juist in de 
periodes tussen verkiezingen in, is 
het belangrijk hieraan aandacht te 
besteden zodat inwoners in verkie-
zingstijd goed geïnformeerd zijn. 

Dit is ook het moment om mensen 
bewust te maken van de mogelijk-
heid om zich bij een volgende ver-
kiezing kandidaat te stellen’.

Belangstelling
‘ProDemos is het ‘Huis voor de-
mocratie en rechtsstaat’; zij legt uit 

wat de spelregels zijn van de demo-
cratie en de rechtsstaat en laat zien 
wat je zelf kunt doen om invloed 
uit te oefenen - in de gemeente, 
het waterschap, de provincie, het 
land en Europa. Iedereen die meer 
wil weten over hoe de gemeente 
werkt, of misschien interesse heeft 
om politiek actief te worden, is van 
harte welkom. In 2017 verzorgde 
ProDemos deze cursus in meer dan 
honderd gemeenten en een groot 
deel van de cursisten is vervolgens 
daadwerkelijk actief geworden in 
de gemeentepolitiek. Groothuij-
zen: ‘De cursus is bedoeld voor 
iedereen met interesse voor lokale 
politiek en niet alleen voor mensen 
die raadslid willen worden. Wij 
verwachten dan ook zeker belang-
stelling voor deze cursus’. 

Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten, die plaatsvinden in het 
gemeentehuis in Bilthoven en 
het stadhuis in Utrecht op 12, 19 
en 26 juni en 3 en 11 juli. Joyce 
Groothuijzen: ‘Het programma, 
met de locaties, staat op de web-
site www.debilt.nl/politiekactief. 
De eerste bijeenkomst is in Bilt-
hoven, de volde drie in Utrecht 
en de laatste is weer in Bilthoven. 
Er is plek voor ongeveer 25 deel-
nemers in totaal. De docent heeft 
ruime ervaring in het openbaar 
bestuur, maar staat onafhankelijk 
tegenover de politiek in De Bilt of 
Utrecht. Deelname is gratis. Aan-
melden kan door een e-mail te 
sturen naar raadsgriffie@debilt.nl 
of te bellen naar 030 228 91 69 tot 
en met 5 juni’.

Inhoud
Wat doet de gemeente? Welke plek 
heeft de gemeente in het bestuur 
van Nederland? Hoe werkt de be-
sluitvorming binnen de gemeente? 
Wat doet een raadslid? Op deze 
vragen en meer, krijgen deelne-
mers aan de cursus antwoord van 
de docent, van aanwezige raadsle-
den (coalitie én oppositie), van de 
griffiers en van ambtenaren. Ook 
is er een training in debatteren 

en zijn er ontmoetingen met po-
litici en bestuurders (van College 
en oppositie) uit de gemeenten. Zo 
krijgen deelnemers ervaring in en 
uit de praktijk mee en trainen ze 
nuttige vaardigheden. Tot slot zijn 
de deelnemers aanwezig bij een 
vergadering van de gemeenteraad. 
In relatie met de cursus krijgen de 
deelnemers een opdracht mee voor 
tijdens de raadsvergadering, die 
wordt nabesproken met de docent.

Programma
Op woensdag 12 juni gaat het 
naast een algemene inleiding over 
lokale democratie, over verkie-
zingen en politieke partijen. In 
de volgende bijeenkomst komen 
vragen aan de orde als: Wat doet 
een raadslid?, ‘Waar geeft de ge-
meente haar geld aan uit? en is er 
een ontmoeting met raadsleden 
Op 26 juni zijn er thema’s over de 
werkwijze(s) van gemeenten, over 
hoe worden beslissingen worden 
genomen en worden de mogelijk-
heden van Invloed uitoefenen be-
sproken. Woensdag 3 juli gaat men 
(in Utrecht) leren debatteren en op 
donderdag 11 juli wordt een raads-
vergadering in het gemeentehuis in 
Bilthoven bijgewoond.

Vertegenwoordiging
‘Ik vind het ontzettend belangrijk 
dat mensen actief kunnen meedoen 
aan politieke besluitvorming. Dat 
kan bijvoorbeeld door voor je be-
lang op te komen en je stem te laten 
horen, maar ook door zelf politiek 
actief te worden als raadslid of be-
stuurslid van een politieke partij’, 
aldus burgemeester Sjoerd Potters. 
De voorzitter van de gemeenteraad 
vervolgt: ‘Het is belangrijk dat 
de politiek een evenredige verte-
genwoordiging is waarin iedereen 
zich kan herkennen. Helaas zie je 
dat sommige groepen nu onderver-
tegenwoordigd zijn in de politiek 
zoals vrouwen, jongeren, mensen 
met een migratieachtergrond of 
mensen met een beperking. Ik no-
dig hen, maar ook andere belang-
stellenden van harte uit om deel te 
nemen aan de cursus’.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet 
precies weet wat de mogelijkheden zijn en voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen 
op de lokale besluitvorming.

De voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Sjoerd Potters bij de 
ingang van de Biltse Raadsgriffie.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 mei
t/m woensdag 29 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Pulled chicken salade
Bieslook paté
Filet Americain

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

Gerookte beenham
Gegrilde entercote
Coburger ham

    VOORDEEL HELE WEEK

Black Angus burgers 4
VOOR 10.-

Verse kiprollade

Slavinken 4
VOOR 5.-

1
KILO 12.50

4 schnitzels + 
500 gram rundergehakt

Lekker voor het weekend!

1
KILO 11.-

RIBLAPPEN

Speklapjes
naturel of gemarineerd

SAMEN 
VOOR 10.-

DE OVERHEERLIJKE 
GRASKAAS IS ER WEER!

1
KILO 11.-

ROOMBRIE 1.25

HUISMIX

PINDA-ROZIJNENMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98100

GRAM

2
VOOR 7.50

2
VOOR 7.50

SHOARMA-
BROODJES

DEENSE BROODJES

500 
GRAM 5.50

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of 
4 schnitzels

6.-

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
Per 100 gram € 0,90
Hollandse Smaak 
Aardbeien
2x500 gram € 3,00

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Pasta Bresola
€ 1,49
100 gram 

Moussaka
€ 1,35
100 gram 

Complete maaltijd 
Asperges met Zalm
of Asperges met Beenham

€ 8,95
nu 

Asperge-schotel
€ 1,49
100 gram 

Vers gesneden | Fijn of grof
Hollandse Andijvie

€ 1,39
400 gram 

Hollandse 
Komkommers 

€ 0,99
2 voor 

Vers gesneden
Sweet Ananas 
of
Watermeloen 

Per bakje € 1,99

Pracht Hollandse 

Witlof

500 gram € 0,79

Desem
Donker grof volkoren
Nu € 2,49
Maartensdijkertje
Desem-rozijnenbrood
Nu € 3,49

Chocolade-taart
met vanille en framboos

Nu € 14,95
Citroencake
Nu € 4,95

Dagelijks verse aanvoer van:
Hollandse Asperges

GRATIS geschild!

Er zijn weer: nieuwe oogst 
malta’s en dore’s, wilde perziken, 

abrikozen, kersen, heerlijke 
smaak Galia meloenen, 
Kiwi Green en Kiwi Gold

uit Nieuw-Zeeland!
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Hoe het aardige centrum van Bilthoven langzaam maar zeker 
wordt verkracht
 
Zeker al sinds 2012 bestaan er plannen om het Vinkenplein een nieuw 
gezicht te geven. De functie en de kwaliteit van een plein in ieder dorp - 
Bilthoven is nog steeds een dorp -, is van grote invloed op en zeer bepa-
lend voor een gezellig centrum met een kloppend hart. Denk daarbij aan 
de fraaie pleinen onder meer in de Italiaanse dorpen Lucca en Siena .

In hun grote wijsheid zijn er door de ambtenaren in deze gemeente 
mooie plannen, voor een goede, professionele, maar vooral passende 
invulling van het Vinkenplein de afgelopen jaren naar de prullenbak 
verwezen en veel dure externe bureaus werden aangezocht om met 
voorstellen te komen voor een passende invulling.

Uiteindelijk werd er gekozen voor een ‘megalomaan’ gedrocht dat nu 
aan het verrijzen is op dat ooit zo vriendelijk en ingetogen Vinkenplein. 
De verrijzende betonnen massa die zijn weerga niet kent, zorgt er voor 
dat het totale beeld van wat eens een aardig dorpsgezicht was volledig 
aan het gezichtsveld van iedere bezoeker en bewoner van ons ooit zo 
fraaie dorp wordt onttrokken; een mammoettanker die het recreatieve 
zeilscheepje ongemerkt volkomen plat vaart.

Nagenoeg héél ontwikkelend Nederland werd geraadpleegd en om een 
visie gevraagd. Een heel team van externe adviseurs werd samengesteld 
om op uitnodiging maar geheel vrijblijvend de meestal zeer ervaren 
ontwikkelaars aan te horen over hun visie op de toekomstige inrichting 
van het ooit zo kloppende centrum hart van Bilthoven. In haar opperste 
wijsheid is dit team na een grondige evaluatie van de diverse visies 
en plannen gekomen tot haar keuze: een smaak- en fantasieloos blok 
appartementen op een commerciële plint van maar liefst 1740 m2, ten 
behoeve van broodnodige horeca-invulling, want daar is in ons dorp 
tenslotte een groot tekort aan. Een massa, die qua schaal van geen kant 
past binnen de reeds lang bestaande interessante, bescheiden en vrien-
delijke dorpsbebouwing. 

Als een mammoettanker walst het gedrocht over het ooit zo aardige 
centrum van ons dorp waarbij alle bestaande bebouwing in de Juliana-
laan en Vinkenlaan volledig aan ieders zicht wordt onttrokken. Heeft 
stedenbouw en welstand misschien zitten slapen of speelde een zo hoog 
mogelijke grondopbrengst misschien de boventoon bij het maken van 
deze keuze? Wie het weet mag het zeggen.

Met vriendelijke groet 
JWR Westerbeek

Lezing Fotoclub Bilthoven
Op maandag 27 mei verzorgt beeldend kunstenaar Mirjam Appelhof bij 
Fotoclub Bilthoven een lezing over haar poëtische kunstwerken. Met 
haar foto’s creëert zij werelden die niet bestaan. Zij fotografeert daar-
voor zeer kleine details, maar dat is pas het begin van het kunstwerk. 
Wat volgt is de bewerking in fotoshop: laag na laag na laag. Haar ma-
nier van werken zal zij deze avond toelichten met behulp van een bea-
mer en veel voorbeelden. De clubavond wordt gehouden in zalencen-
trum H.F.Witte, Henri Dunantplein 4  in De Bilt. Aanvang 20.00 uur.

Green Deal 
duurzame zorg ondertekend

Wethouder Anne Brommersma (Duurzaamheid) heeft op 15 mei namens het College van de 
gemeente De Bilt de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ ondertekend. 

Zorginstellingen zijn een belang-
rijke partner van de gemeente in de 
samenwerking voor een gezonde 
samenleving. Zorginstellingen zijn 
ook grootverbruikers van energie, 
water, voedsel, grondstoffen en 
vervoer. Er is samen nog veel mili-
euwinst te behalen.

Milieuthermometer Zorg
De milieuwinst wordt behaald 
door de inzet van de Milieuther-
mometer Zorg. Dit is een milieu-
managementsysteem dat een duur-
zame bedrijfsvoering stimuleert en 

borgt. Gemeenten ondersteunen de 
zorginstelling in het werken met 
de Milieuthermometer. Ze bieden 
de zorginstelling advies-uren van 
experts en organiseren een ken-
niscommunity, waarin zorginstel-
lingen van elkaar kunnen leren. De 
uitvoering ligt bij de Omgevings-
dienst Regio Utrecht.

Met de ondertekening van de deal 
belooft de gemeente dus zorginstel-
lingen te ondersteunen bij het ver-
duurzamen van de bedrijfsvoering. 
Zorgorganisatie Accolade Zorg, 

met o.a. een vestiging in De Bilt 
(d’Amandelboom), heeft aangege-
ven hier graag aan mee te willen 
werken. Daarom is op 15 mei ook 
een overeenkomst met Accolade 
gesloten. ‘Een duurzaam De Bilt 
moeten we samen realiseren. Ik ben 
dan ook erg blij met de duurzaam-
heidsambities van Accolade Zorg, 
aldus wethouder Brommersma. ‘En 
als wethouder duurzaamheid én 
zorg is het dan ook extra mooi met 
hen onze eerste samenwerkings-
overeenkomst Duurzame Zorg te 
hebben gesloten’. 

Anjerconcert op 
Veteranendag

Er is op 12 juli 2019 een gratis concert van het befaamde en veelzij-
dige orkest van de Koninklijke Marine in het HF Witte Centrum in De 
Bilt van 19.30 tot 21.30 uur. De Marinierskapel staat bekend als een 
van de beste militaire orkesten ter wereld, met meer dan 50 topmusici. 
Zij treden op ter gelegenheid van 
veteranendag onder leiding van 
chef-dirigent Arjan Tien met so-
list Suzan Seegers. 

Iedereen die wil komen is, na 
aanmelding, van harte welkom. 
Er is beperkt plaats, dus meld 
u snel aan via www.debilt.nl/
anjerconcert. Maximaal 8 per-
sonen per aanmelding. Voor gro-
tere groepen kan contact worden 
opgenomen via evenement@
debilt.nl.

Impact van technologische 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 18 juni zijn alle Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties van harte welkom 
op een bijeenkomst over de inpact van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Het takenpakket verandert, bestaande banen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Nu al stappen 
ondernemen is belangrijk voor werkgevers en werknemers.

Met deze bijeenkomst probeert 
Samen voor De Bilt wederom een 
brug te slaan tussen het lokale be-
drijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. Voor beide groepen 
hebben technologische ontwik-
kelingen invloed op de inzet van 
personeel. De ene organisatie heeft 
werknemers over, de ander zoekt 
juist werknemers. Diverse partners 
van Samen voor De Bilt zijn zich 
bewust van deze ontwikkelingen 
en helpen enthousiast mee deze bij-
eenkomst te organiseren. 

Duurzame inzetbaarheid
'Eén keer per jaar organiseert Sa-
men voor De Bilt een bijeenkomst 
met een maatschappelijk karakter', 
vertelt directeur Joanne Penning. 
'Dit jaar besteden wij aandacht aan 
(duurzame) inzetbaarheid van per-
soneel, met name de vraag naar 
nieuwe vaardigheden van huidige 
en toekomstige werknemers'. Nieu-
we banen zijn goed voor onze eco-
nomie, maar er is ook een groot te-
kort aan werknemers met de juiste 
vaardigheden. De bijeenkomst gaat 
in op de vraag wat dit in de praktijk 
betekent voor werkgevers en dus 
ook voor werknemers.
Om een blik in de (nabije) toekomst 
te werpen, spreken Linda Hopmans, 

directeur Techniek en Bouw bij 
Randstad en Corine Das-Evers, ma-
nager Dagelijkse Bankzaken bij de 
Rabobank Rijn en Heuvelrug over 
de actuele, technologische ontwik-
kelingen en de impact op werk en 
de invloed van digitalisering op de 
Rabobank en hun personele inzet.

Workshops
Behalve twee sprekers kunnen ge-
interesseerden ook deelnemen aan 
diverse workshops: ‘Mentaal Fit 
via een digitaal medium’ (Helen 
Dowling Instituut en Kuin Bedrijfs-
arts en Consultant), ‘Een leukere 

baan, zonder weg te gaan’ (RIVM), 
‘De kansen van technologie voor 
arbeidsbeperkten....be challenged!’ 
(De Normaalste Zaak en Reinae-
rde) en als laatste ‘Matchen van 
vraag en aanbod van personeel 
in De Bilt’ (Werkplaats 21 en Ge-
meente De Bilt).
De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 18 juni van 15.30 uur tot 
18.00 uur, inloop vanaf 15.00 uur 
bij de Rabobank Rijn en Heuvel-
rug, Utrechtseweg 25 in Zeist. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden tot 10 juni via info@
samenvoordebilt.nl

Accolade Zorg en gemeente De Bilt hebben hun samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

advertentie

Petra Graatsma en Joanne 
Penning slaan weer een brug 
tussen het lokale bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. 



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar:
info@vierklank.nl
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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.

GreenGuard BV
Tolakkerweg 217A • 3738 JM  Maartensdijk • Nederland • T +31 35 577 0972 • E info@greenguard.nl

Wij zoeken een:
Commercieel Medewerker Binnendienst 
met de focus op buiten (32-40 uur per week)

Laat jij GreenGuard verder 
groeien en bloeien?

Wil jij jezelf vastbijten in afwisselende commerciële werkzaamheden? 
En wil je zelfstandig werken voor een organisatie die vanuit de omgeving 
Utrecht natuurlijke oplossingen levert voor de groene sector? 
Dan ben jij degene die we zoeken! 

Meer weten?
Bekijk de vacature op www.greenguard.nl/nieuws of bel met Remco Valk, 
operationeel directeur: 06 – 53 43 66 55 

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Eau de Lancaster 
douchegel  en bodymilk
van 8,50  voor  € 5,99

Jil Sander Sun, 
Davidoff en Joop Le Bain
douchegel en bodylotion 
van 13,30  voor  € 9,99 met tomaten

en olijven

nu  € 3,25

SLAGROOMSCHNITTE

ITALIAANSE FOCACCIA

met verse 
aardbeien 
van € 9,95

voor € 8,50

Een royale

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

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Pauline Haarmode
Gespecialiseerd in alles op haargebied voor zowel dames 
als heren. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring in het aan-

brengen van haarextensions en zijn... [lees meer]

Wijnhandel en Slijterij Op de Terp
Heeft mooie wijnen, whisky’s, cognacs, lokale lekker-

nijen en altijd een goed advies ... [lees meer]

   
25%
KORTING

op Sigma verf

Hubo Bilthoven 
Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven - Tel: 030-6628480 
E-mail: bilthoven@hubo.nl

Geldig t/m 31 mei 2019

25%
KORTING

op Sigma verf

Hubo Bilthoven 
Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven - Tel: 030-6628480 
E-mail: bilthoven@hubo.nl

Geldig t/m 31 mei 2019
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BIOLOGISCH MOESTUIN ONTWIKKELINGS-
GERICHT

SPELEN MET
MUZIEK

KINDERYOGA KINDVOLGEND ENGELS ALS
TWEEDE TAAL

opent twee nieuwe vestigingen!

Voor meer informatie, aanmelding en vacatures:
WWW.KDVDEMELKFABRIEK.NL

GROENEKAN Koningin Wilhelminaweg 469
3737 BE Groenekan

St. Laurensweg 15
3732 BA De Bilt

DE BILT
(vanaf augustus 2019)

advertentie

Muziekbingo bij de Zonnebloem
Op 16 mei bood de Zonnebloem Maartensdijk haar deelnemers een muziekbingo aan. 

In plaats van een cijfer moest de titel van een liedje weggestreept worden. 
Doordat bijna alle achtendertig aanwezigen de liedjes mee konden 

zingen werd het een gezellige sfeer. 

De muziekbingo werd georgani-
seerd door Coby en Arie Tabeling 
uit Brabant. Zij doen dit vaker voor 
Zonnebloemafdelingen. Uiteraard 
waren er weer leuke prijzen te 
winnen, voor een deel gespon-

sord door Boeketterie Klokker uit 
Maartensdijk. Zo’n tien vrijwilli-
gers verzorgden de koffie en het 
gebruikelijke glaasje advocaat.
Wie ook vrijwilliger wil worden 
bij de Maartensdijkse Zonne-

bloem kan contact op nemen met 
de secretaris van de Zonnebloem 
afdeling Maartensdijk, Joke Ca-
lis, tel. 06 41239260. 

(Joke Calis)

Buurt ziet geen oplossing in 
verkeersplan

Begin mei bezocht een wijkteam van PvdA De Bilt de buurt rondom de Jan Steenlaan. 
In de gesprekken aan de deur kwam vooral de nieuwe verkeerssituatie in 
de Jan Steenlaan aan de orde. Bijna niemand is er blij mee, het nieuwe 

plan is hooguit de tweede keus van vele bewoners. 

Aan het Heidepark zijn sommige 
bewoners positiever, men kan op 
de kruising nu weer naar links 
met de auto. De bewoners van 
de Jan Steenlaan hadden liever 
éénrichtingsverkeer in een fiets-
straat gezien, maar vinden het in 
ieder geval prettig dat de bomen 
zijn blijven staan in de Jan Steen-
laan. In de Jan van Eijklaan vindt 
men het nieuwe plan ronduit ‘een 
domme beslissing’, vooral omdat 

er voor tweerichtingsverkeer is ge-
kozen. ‘In deze straat werd voor de 
ondertunneling vaak veel te hard 
gereden. Dat is nu weer het geval’, 
aldus een inwoner die ook aangeeft 
zijn autospiegels uit voorzorg weer 
ingeklapt te hebben. Die werden er 
voor de ondertunneling om de ha-
verklap afgereden.

Beperkende maatregelen 
Verder wordt geconstateerd dat 

de beperkende maatregelen te 
wensen over laten, er staan veel 
te weinig 30km borden en 30km 
aanduidingen op de weg. Bewo-
ners vrezen de komst van vracht-
wagens en bussen in het drukke 
straatbeeld, die rijden er nu nog 
niet in verband met de gedeelte-
lijke afsluiting.  Omdat de werk-
zaamheden van Stedin in de Rem-
brandtlaan nog niet zijn afgerond, 
is de Jan Steenlaan nog niet per Zaterdagmiddag was de Jan Steenlaan weer even vrijgegeven in twee 

rijrichtingen. [foto Henk van de Bunt]

Hoek Massijslaan-Jan van Eijklaan met de Rogier van der Weydenlaan: ‘De ambulance kan in ieder geval weer 
rechtdoor’. [foto Henk van de Bunt]

auto vanaf het station in te rijden. 

Krischan Hagedoorn (fractievoor-
zitter PvdA De Bilt) hierover: ‘Het 
mag duidelijk zijn dat een vrij lig-
gend fietspad als enige oplossing 
voor de Jan Steenlaan wordt ge-
zien. De scholen, de fietsersbond, 
wijkvereniging de Leijen, Bewo-
nersvereniging Bilthoven Noord 
en 2 van de 4 participerende stra-
ten delen deze mening. Het is te 
hopen dat het verdere verloop van 
het nieuwe verkeersplan beter ver-
loopt dan deze start. 

Bomenkap en groen
Op een goede tweede plaats van 
geuite zorgen staat het groen in 
de wijk. Veel inwoners noemen de 

ongecontroleerde kap van bomen. 
Samen met de grote legale kap zo-
als die voor de nieuwbouw van het 
Nieuwe Lyceum, zorgt mogelijke 
illegale kap er voor dat de bewo-
ners van de wijk veel meer last 
hebben van het geluid van SCHC. 

Prettig wonen
Over het algemeen zijn de bewo-
ners tevreden over wonen, rond de 
Jan Steenlaan. Rust en ruimte wor-
den hier het vaakst als pluspunt 
genoemd. De bewoners van de 
appartementen aan het Heidepark 
en de bewoners van de Jan van 
Eycklaan benoemen de saamho-
righeid en de gezelligheid in hun 
buurt als pluspunt. 

(Geert Slot) 

Top sfeertje tijdens de muziekbingo van de Zonnebloem.



KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak 500 gram
Zespri kiwi green of sun gold 
schaal 3 stuks
Blauwe bessen bak 125 gram
Galia meloen per stuk

 3 VOOR

45050

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 22 mei t/m di 18 juni 2019

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

*

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

CORONA OF DESPERADOS
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

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

RUNDERGEHAKT
2 schalen à 500 gram

 2 VOOR

500

JUMBO LUXE SLA
2 zakken botersla, jonge bladsla & rucola, 
jonge bladsla & veldsla, eikenbladsla, mesclun 
of krulsla melange of baby spinazie à 75-125 
gram of romaine sla à 200 gram

 2 VOOR

250

LA PLACE OF JUMBO 
LUXE GEKOOKTE HAM
2 verpakkingen à circa 100 gram 
met seizoensaanbiedingen sticker

2e
HALVE
PRIJS*

DREFT, SUN OF FINISH
VAATWASTABLETTEN
2 grootverpakkingen 
à 40-81 stuks

1+1+1+
GRATIS*

HOLLANDSE 
AARDBEIEN
2 bakjes à 400 gram

 2 VOOR

5 00

WATERVAWATERVAWA LL WIJNEN
3 flessen à 750 ml

3 VOOR

1000

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol
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Oldtimers voor Oldtimers
Alweer voor de derde keer organiseren De Bilthuysen en stichting RallyTours een middag met 

oldtimers voor de bewoners van De Bilthuysen. De twee voorafgaande jaren 
waren een doorslaand succes bij de bewoners. Ze vonden het jammer 

dat het eigenlijk maar een keer per jaar was. 

Voor velen is het een mooie herin-
nering uit vervlogen dagen. Auto’s 
waar ze vroeger ook mee gereden 
hebben, danwel graag mee gereden 
zouden willen hebben. De trotse 
bezitters van deze auto’s komen 
graag een middag langs met hun 
auto’s om de bewoners een onver-

getelijke middag te bezorgen. Dit 
jaar worden er zelfs twee rondjes 
gereden door de directe omgeving, 
omdat er zoveel belangstelling is 
van de bewoners. Daarom doet 
Christiaan van Nispen tot Seve-
naer (voorzitter van Stichting Ral-
lyTours), nogmaals een oproep aan 

eigenaren van mooie, leuk en /of 
bijzondere auto’s zich te melden via 
christiaan@RallyTours.nl. Ook zijn 
er nog vrijwilligers nodig om alles 
in goede banen te leiden bij De Ko-
perwiek te Bilthoven. Zij kunnen 
zich melden bij Judith Scheepstra 
via j.scheepstra@debilthuysen.nl.

Dierenknuffelmiddag 
Woensdag 15 mei was het dierenknuffelmiddag op het 
grasveld naast Ontmoetingscentrum Rinnebeek, een 

Gouden wens van veel bezoekers en bewoners. Boer Bert 
had kippen, cavia’s, konijnen, ezel, lama, geiten, zwijntjes 

en nog veel meer dieren meegenomen.

Buurtbewoners, kinderen van de Rietakkerschool, bezoekers, man-
telzorgers van het Ontmoetingscentrum en bewoners van Rinnebeek 
genoten met volle teugen van de dieren en van elkaar op deze zon-
overgoten middag. Het was een gezellige drukte en er was voor elke 
dierenknuffelaar een gratis ijsje.

Koffiemiddag
Ontmoetingscentrum Rinnebeek ondersteunt ouderen met dementie of 
andere beperkingen en hun mantelzorgers. Elke vrijdagmiddag kunnen 
buurtgenoten elkaar ontmoeten in het Ontmoetingscentrum Rinnebeek 
aan de Sint Laurenseg 11 in De Bilt en genieten van gratis koffie met 
iets lekkers. Bezoekers zijn vanaf 14.30 uur van harte welkom 

Dierenknuffelmiddag bij Ontmoetingscentrum Rinnebeek.

Rembrandt en een berouwvolle 
verloren zoon

door Henk van de Bunt

Bookstore Day is het jaarlijkse terugkerende feestje waarin het bestaan van de onafhankelijke 
fysieke boekhandel wordt gevierd. Bij de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan 1) doen ze dat 

op zaterdag 25 mei, waarbij alle lezingen en optredens gratis toegankelijk zijn.

Het programma vermeldt een 
Lunchlezing met Dolores Thijs 
(auteur van ‘De poolse soldaat’), 
een lezing van 13.30 tot 15.00 uur 
‘Verkeerde’ kijk op de Utrechtse 

Caravaggisten’ door de Biltho-
vense kunsthistorica Korine Ha-
zelzet en Bookstore Day wordt 
afgesloten door niemand minder 
dan schrijver en journalist Pieter 

Waterdrinker, die zijn gehoor mee 
zal nemen naar Rusland. Tussen-
door (van 15.00 tot 17.00 uur) be-
reiden de drie Surinaamse zussen 
Moreen, Aretha en Martha Waal 

hun gerechten met soso lobi en 
vertellen graag over culinaire ge-
bruiken in Suriname. 

Bilthovense inbreng
De Bilthovense kunsthistorica 
Korine Hazelzet vertelt: ‘Van de-
cember tot 24 maart was in het 
Centraal Museum de expositie 
'Utrecht, Caravaggio en Europa’ 
te zien; Utrechtse schilders als 
Gerard van Honthorst en Dirck 
van Baburen trokken, net als tal 
van andere kunstenaars, naar 
Rome en lieten zich inspireren 
door het werk van Michelangelo 
Merisi Caravaggio (1571-1610). 
Tegelijkertijd sloten ze aan bij de 
Nederlandse traditie van de didac-
tiek van de 'verkeerde wereld'. Op 
deze tentoonstelling waren vooral 
schilderijen met religieuze on-
derwerpen te zien. De Utrechtse 
Caravaggisten hadden echter ook 
een heel wat minder vrome kant 
en schilderden veel Vrolijke Ge-
zelschappen. Eén zo’n vrolijk ge-
zelschap van Honthorst staat in 
mijn lezing centraal. Dit vrolijke 
gezelschap dat zich aan tafel amu-
seert blijkt de ‘Verloren Zoon uit 
de Bijbel’ voor te stellen: de ver-
loren zoon, die zijn erfdeel ver-
brast bij de hoeren. De voorkeur 

voor dit soort onderwerpen hield 
verband met de Verkeerde We-
reld, een manier van onderwijzen 
waarin het verkeerde lachwek-
kend werd voorgesteld om te laten 
zien hoe het niet hoort’. 

Rembrandt
‘In het Rembrandtjaar eindig ik 
met Rembrandt. In zijn jeugd 
schilderde Rembrandt ook nog 
een vrolijke verloren zoon, met 
Saskia op schoot in de rol van 
hoer. Hoe anders is zijn aanpak 
van het Bijbelse onderwerp in zijn 
laatste jaren. Rembrandt schildert 
dan hoe de berouwvolle zoon te-
rugkeert bij zijn vader: het is één 
van Rembrandts laatste en meest 
ontroerende schilderijen dat in 
zijn verstilde, ingetogen sfeer wel 
het tegendeel is van de barokke 
pathos en het drama waar de Cara-
vaggisten in uitblonken. Vandaar 
dat de lezing ook ‘Een verkeerde 
kijk op de Utrechtse Caravag-
gisten’ of ‘Waarom wij meer van 
Rembrandt houden dan van Cara-
vaggio’ zou kunnen heten. 

Aanmelden (m.n. voor de 
lunchlezing) kan via info@bilt-
hovenseboekhandel.nl of tel. 030 
2281014.

De Bilthovense kunsthistorica Korine Hazelzet: ‘Dit schilderij van Gerard van Honthorst uit 1622 stelt niet de 
echte wereld voor, maar de Verkeerde Wereld. 

Een prachtig beeld in 2018: Oldtimers op weg naar Oldtimers. [foto Henk van de Bunt]
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Knijp eerst eens in uw arm

Álle hortensia’s
kassakorting

25%
Aanbieding geldig t/m dinsdag 28 mei

Als het pijn doet is het goed, dan weet u zeker dat u wakker bent en hoeft u niet te twijfelen aan de 
fabelachtige aanbieding in deze advertentie. Stap dan in een auto (met véél laadruimte), of 
op de fiets (vraag naar onze bezorgservice) en zet koers naar ‘t Vaarderhoogt. 
Want daar staan ze: talloze prachtige hortensia’s in verschillende kleuren en groottes. 
Stuk voor stuk van de bekende, onberispelijke Vaarderhoogt kwaliteit.

Dorresteinweg 72b Soest, 
035 - 6012883, 

www.vaarderhoogt.nl 
Óók zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

Alles over de beste verzorging voor 
uw hortensia’s kunt u lezen op 
onze website.

VINK GAAT VOOR

www.vinkwitgoed.nl
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

8,9 
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

VOETKLACHTEN? BEZOEK ONS!

Maat 39-50
Wijdte F t/M K

Verleidelijk comfortabele herenschoenen

TIFO WIJDTE G

SAVONA

HARDY WIJDTE KHARDY WIJDTE K

STRATA

GABRIEL WIJDTE GGABRIEL WIJDTE G

GIJS WIJDTE H

FinnComfort
FINNAMIC

zachte 
schuimvulling

brede onder-
steuning

afwikkeling

houding verbetert

ATHOS WIJDTE HATHOS WIJDTE H

TOM WIJDTE H

 

Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Bijeenkomst over het levenstestament
In een levenstestament legt u vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer tot handelen in staat 
bent, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk. Hiermee bereidt u zich voor, op vragen als: ‘Hoe zou 
ik willen dat er met mijn financiën en met mij wordt omgegaan als ik het niet meer kan zeggen? 
Donderdag 6 juni 14.00 - 16.00 uur, Rinnebeek, St. Laurensweg 13, De Bilt. Aanmelden: mantel-
zorg@mensdebilt.nl

Samen Leuke Dingen Doen markt
Iedere maand zal er een markt gehouden worden. De eerstvolgende markt is op zaterdag 22 juni, 
VVSO WVT Bilthoven (samen met Repair Café), 11.00-13.00 uur. Kom langs en ontmoet mensen met 
dezelfde interesses om samen iets leuks te gaan doen.

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

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

SAMENLOOPBURGERS
SPECIALE ACTIE: 100% rundvlees
Voor elke 3 burgers doneren wij € 1,00 aan het fonds
samen lopen voor hoop! 3 stuks

nu
5,00

VENKEL VERSE WORST
Op veler verzoek... lekker apart en super voordelig!
Lekker gekruid & mild gezouten;
zachtjes braden in ruim boter; ca. 8 - 10 min. 100 gram 0,98

ITALIAANS SLEETJE
Met o.a. varkenshaas, zon tomaat, parmaham & een
stukje brie; lekker makkelijk in de oven!
± 20 min. op 150°C 100 gram 1,85

MAGERE RUNDER STOOFLAPJES
Wie kent ze niet?! Om te sudderen. Heerlijk mals en fijn
van draad; puur Limousin dus hormoonvrij!
ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 6,50

PROCUREURLAPJES
Om langzaam te garen of om kort te bakken. 
Ook lekker voor saté, pulled porc...
Kan op de BBQ, in de pan en in de oven 500 gram 6,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
20 mei t/m zaterdag 25 mei. Zetfouten voorbehouden.

SATE VLEES
Lekker gemarineerd of naturel. Voor BBQ of oven 100 gram 1,30
KIP LOEMPIA's
± 20 minuten op 180°C in de oven

3 stuks 5,50

GORDON SUISSE
Lekkere gevulde varkensfilet met ham & kaas. Rondom
gepaneerd en zonder beentje
ca. 12 - 15 min. zachtjes braden 100 gram 1,35
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Maatschappelijke organisaties waren ook ruim vertegenwoordigd.

Eerste Ding & Doen markt 
in Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 18 mei opende De Vierstee in Maartensdijk haar deuren voor weer een nieuw evenement, de 
Ding & Doen markt. Een gezellige rommel- curiosa- en activiteitenmarkt, waarbij iedereen van 

harte welkom was. Diverse verenigingen en goede doelen gaven acte de presence.

Op deze dag kon iedere vereniging 
of particulier één of meerdere kra-
men/ tafels huren om producten 
(ook tweedehands) aan te bieden 
en de activiteiten van ‘hun’ club 
promoten. Er was maar één voor-
waarde: de opbrengst komt geheel 

ten goede aan de eigen vereniging. 
Mede-organisator Edwin Plug ver-
telt: ‘De standhouders hebben weer 
hun uiterste best gedaan: boeken, 
kleding, speelgoed, electronica, 
planten, geurtjes, witgoed, bijzon-
dere huisvlijt, je kunt het zo gek 

niet bedenken, of je kunt het vinden 
op onze markt’. 
Veel maatschappelijke organisaties 
waren van de partij: het Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk, bewoners 
van het Thomashuis, De Kroeg 
uit De Bilt, Historische Vereni-
ging Maartensdijk, Home Run uit 
Utrecht, KWF Samenloop voor 
Hoop, Platform Respectvol Samen-
leven en vele anderen. 

Activiteitenmarkt
Naast de rommel- en curiosamarkt 
organiseerde De Vierstee 2.0 een 
activiteitenmarkt. ‘In het midden 
van de zaal staat een groot po-
dium. Iedereen mag hiervan ge-
bruik maken’, legt Plug uit. ‘Als 
je iets te vertellen hebt, moppen 
wilt tappen, een liedje wil zingen, 
spring op het podium en doe je 
ding’. Hiervan maakte menigeen 
gebruik, zoals een vioolspelertje 
die geld ophaalde voor het KWF. 
Aan het eind van de middag vond 
de Maartensdijkse borrel plaats. 
En het bleef nog lang gezellig in 
en rond De Vierstee.Met vioolspelen werd geld opgehaald voor het KWF. 

LMB Van Ginkel is er voor 
professional en particulier

door Kees Diepeveen

Het bord aan de Dorpsweg 47b in Maartensdijk doet vermoeden, dat er bij LMB Van Ginkel alleen 
grote landbouwmachines worden verkocht en gerepareerd. Maar niets is minder waar. Ook het 

kleinere tuin- en handgereedschap zit in het assortiment. 

Soms moeten mensen even zoeken 
wanneer zij het terrein opkomen 
naar de ingang van de showroom 
annex winkel van het bedrijf: ‘Dat 
is ook een beetje onze handicap’ 
aldus Maarten Klein, samen met 
Jeroen Nieuwenhuize eigenaar van 
het bedrijf. ‘De winkel had eigen-
lijk aan de weg moeten staan dan 
was het beter zichtbaar geweest. 
Die situatie is ontstaan doordat er 
gefragmenteerd is gebouwd. Eerst 
het woonhuis, daarna een stuk 
werkplaats, later een opslagloods 
en weer later de showroom. Het 
was bouwen op de plek die nog be-
schikbaar was. Meer naar achteren 
op het terrein’

Snoeischaar
Doordat de showroom annex win-
kel vanaf de weg vrijwel niet zicht-
baar is hebben veel mensen het 
beeld dat er bij Landbouwmechani-
satiebedrijf Van Ginkel alleen maar 
grote landbouw- en parkmachines 
worden gemaakt. Maarten Klein 
vervolgt: ’Maar wij hebben meer 
te bieden. Naast de grote machines 
zitten ook de kleinere tuingereed-
schappen als snoeischaar, kanten-
knipper, heggenschaar, bezem en 
ook losse stelen in ons assortiment. 
Om het aanbod in het kleine tuin-
gereedschap verder uit te breiden 
komt er per september een vaste 
kracht voor de winkel. We gaan er 
voor zorgen dat er een nog breder 
assortiment voor de particulier be-
schikbaar is. We willen een partner 

zijn voor zowel professional als 
particulier’. 

Regionaal
Dat de landbouw een krimpende 
markt is merkt LMB Van Ginkel. 
‘Je moet compensatie zoeken en 
je gaat anders naar je producten 
kijken hoe die ingezet kunnen wor-
den’ aldus Maarten Klein. ‘Wij le-
veren nu ook maaiers en trekkers 
aan voetbal- en golfverenigingen in 
de omgeving. Ook hebben we rei-

nigings-, veeg-, en schrobmachines 
in ons assortiment opgenomen. We 
verbreden het aanbod en proberen 
ons ook regionaal te profileren.
Om bedrijf en winkel meer zicht-
baar te maken komt op het terrein 
een zuil waarop duidelijke verwij-
zingen worden aangegeven naar 
werkplaats, winkel, showroom en 
parkeerterrein. ‘Zo zijn we staps-
gewijs bezig om alles te verbete-
ren’ besluit Maarten Klein het ge-
sprek.    

Jeroen Nieuwenhuize(l) en Maarten Klein(r): wij gaan het assortiment 
tuingereedschap uitbreiden om ook de mensen in Maartensdijk en 
omgeving goed te kunnen bedienen.

Jubileumeditie 
Lentemarkt 

Op zaterdag 25 mei organiseert commissie HCR uit Maartensdijk 
in samenwerking met zorgboerderij Nieuw Toutenburg aan de 
Dorpsweg 85 in Maartensdijk een jubileumeditie van de Lente-
markt van 10.00 tot 15.30 uur.

Zorgboerderij Nieuw Toutenburg bestaat dit voorjaar 10 jaar. Eigenaren 
Wouter en Marjolein van Oostrum: ‘Al 10 jaar bieden we kleinschalige 
dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking of psychi-
sche problemen, waarbij huiselijkheid en gezelligheid voorop staan. 
Het is mooi dat we dit werk al 10 jaar kunnen doen”.

HCR
De opbrengst van de Lentemarkt komt dankzij de vele sponsoren bij-
na volledig ten goede aan de (nood-)hulp die stichting HCR in Bacau 
(Roemenië) verleent. De doelen van deze noodhulp zijn: kinderen bin-
nen het gezin houden, zorgen dat kinderen naar school blijven gaan, (re)
integratie van kinderen of jongeren in hun school, opname van kinderen 
in tehuizen tegengaan en voorkomen van het uiteenvallen van gezin-
nen. Jaarlijks nemen aan dit sociale project meer dan 1000 mensen deel. 
Stichting HCR bestaat dit jaar 25 jaar. Alle reden dus voor een jubileu-
meditie van de Lentemarkt.

Opening 
De Lentemarkt wordt om 10.00 uur officieel geopend. Ook zullen Wou-
ter en Marjolein van Oostrum kort iets vertellen over de zorgboerderij. 
Hoe de opening er precies uit zal zien blijft nog even een verrassing, ga 
dus vooral kijken!

Producten
Op de Lentemarkt presenteren zich diverse (landelijke) bedrijven uit de 
wijde omtrek met een veelheid aan producten, van allerlei biologische 
en fairtrade producten tot tuinmachines en home accessoires. Daarnaast 
is er weer genoeg te zien en te doen op de Lentemarkt: pasgeboren 
kuikentjes en lammetjes, een ritje op een pony, leuke kramen en uitge-
breide catering. Dit jaar demonstreert de brandweer van Maartensdijk 
hun nieuwe blusvoertuig en mogen kinderen de proef op de som nemen. 
Vanaf 14.00 uur worden de schapen geschoren.

De lentemarkt wordt ieder jaar druk bezocht.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

11

HOOGVLIET.COM

 Beemster 
kaasplakken 
 2 pakken van 
125 - 150 gram
Van /4.04 - /5.64

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 mei 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

   Dr. Oetker
Ristorante pizza  
Alle soorten 
 Van /6.54 - /10.56

Douwe Egberts 
snelfi lter
2 pakken van 250 gram
 Van /5.30 - /6.72 

Dreft vaatwastabletten 
Platinum lemon of 
handafwas original 
 Alle zakken met 10 stuks of fl essen van 383 ml
 Van /1.90 - /3.69 

Witte pitloze
druiven
2 schalen van 500 gram
Van /4.38

4.-
2 PAKKEN

 5.-
 3 STUKS 

1.-
PER STUK

 3.-
2 SCHALEN

3.-
2 PAKKEN

TOT 

72%
KORTING
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BMV houdt motorrit
Zondag 26 mei, organiseert de BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) 
weer een rit. De groep verzamelt om 10.00 bij café Buiten aan de Hes-
senweg 174 in De Bilt; rond 10.30 zullen de motorrijders vertrekken 
voor hun toertocht. Onderweg zal er gestopt worden voor een lunch. 
Er wordt gereden in verschillende groepen (sportieve- en toergroepen) 
welke worden begeleid door een voorrijder. Rond 16.30 zullen de rij-
ders weer terug zijn in De Bilt.
Wie een motor heeft en een keer wil meerijden is van harte welkom op 
zondag de 26e. Voor info zie www.bmvmotor.nl of bel Jan Verheul 06 
51348650.

Uitslag Wedvlucht 
De vogels van de leden van Postduivenvereniging PV De Bilt kwa-
men dit weekeinde van een wed(strijd)vlucht vanuit het Franse Sé-
zanne. De uitslag was: Edith Muller 1, 2 en 8, Ron Miltenburg 3 en 
5, J.P.H. Stas Sr. 4, M.J.J. van Zelst 6, Michel van Putten 7 en 9 en G. 
M. Turk werd 10de.

Kunstgrasveld voor 
de Van Dijckschool

Onlangs is het nieuwe panna-
veldje van de van Dijckschool 
in Bilthoven officieel geopend. 
In de meivakantie is het aange-
legd, nadat er o.a. door de kin-
deren geld bijeen was gebracht 
d.m.v. een sponsorloop. In het 
bijzijn van alle kinderen is het 
lint doorgeknipt en daarmee 
het veldje officieel geopend. 
Iedere groep heeft een eigen 
voetbal gekregen om heel veel 
plezier gaan beleven aan dit 
mooie veldje.  

 (Henny van Maanen)

Nieuwe sponsor TZ

Onlangs heeft korfbalvereniging Tweemaal Zes Podotherapie Maar-
tensdijk als nieuwe sponsor mogen verwelkomen. Eigenares Nienke 
Schwebke kwam naar het korfbalveld om het nieuwe reclamebord te 
bewonderen en namens de penningmeester Rick de Heer een bloe-
metje in te ontvangst te nemen.          (Hester van Laatum)

Overtuigend DOS 
pakt beide punten 

In de wedstrijd tegen de Haagse Korfbalvereniging Ons 
Eibernest speelde DOS een goede partij die werd beloond 

met een fraaie overwinning.

DOS begon goed aan de wedstrijd, maar kwam toch op een 2-0 achter-
stand. Dat kwam vooral omdat het 1e aanvalsvak de kansen niet direct ver-
zilverde. Het andere vak was deze wedstrijd wel scherp in de afronding 
waardoor de stand weer snel gelijk getrokken werd.
Vanaf het moment dat het 1e aanvalsvak de bal ook door de korf kreeg, 
boog DOS de kleine achterstand snel om in een voorsprong.

Ook na rust bleef het 1e aanvalsvak nog moeite houden om de vele kan-
sen die het creëerde af te ronden. Het was het jonge talent Amber de Jong 
die het vak qua scoren op sleeptouw nam, waardoor de voorsprong niet 
meer in gevaar kwam. 
De einduitslag van 14-
17 was meer dan ver-
diend. Door de over-
winning houdt DOS 
koploper SKF binnen 
handbereik. De laatste 
drie wedstrijden speelt 
de gehele top drie te-
gen elkaar, zodat de 
competitie een mooi 
en spannend slotstuk 
krijgt. DOS speelt aan-
staande zaterdag een 
thuiswedstrijd en ont-
vangt KIOS in West-
broek. De wedstrijd 
begint om 15.30 uur.

Amber de Jong in actie.

Bekrachtiging samenwerking 
IKC Regenboog

De sloop van de oude Regenboogschool in De Bilt nadert de eindfase. Vanaf maandag 27 mei 
worden vervolgens voorbereidende werkzaamheden verricht, zodat vanaf dinsdag 11 juni kan 

worden gestart met de bouwwerkzaamheden voor IKC Regenboog. 

Afzonderlijke contracten en 
overeenkomsten zijn uiteraard 
al getekend, maar alle betrokken 
partijen (directie Regenboog De 

Bilt, bestuur Delta De Bilt, Kin-
deropvang De Bilt, projectma-
nagement-organisatie Res&Smit, 
bouwbedrijf Van Norel en de ge-

meente De Bilt) grijpen dit mo-
ment graag aan om de samenwer-
kingsafspraken nog eens formeel 
te bekrachtigen. 

Biltse kinderburgemeester gezocht
20 mei startte de zoektocht naar kinderen van 10 tot 14 jaar oud die als kinderburgemeester 

op willen komen voor het belang van de jeugd in de gemeente. De gemeente nodigt alle 
kinderburgemeesters in spe uit om te solliciteren voor maandag 2 juni. Dat kan met een filmpje 

waarin ze zichzelf presenteren en vertellen wat zij willen doen voor de jeugd.

Het idee voor een Biltse kinderburgemeester is ont-
staan nadat burgemeester Sjoerd Potters in 2018 een 
brief ontving van een 9 jarige inwoner, met de vraag of 
er plek is voor een kinderburgemeester. Burgemeester 
Potters: ‘Die plek is er zeker! We doen als gemeente 
veel dingen die ook van invloed zijn op de jeugd en 
hun toekomst. Zij mogen nog niet stemmen voor hun 
volksvertegenwoordiging, maar hun stem moet wel 
gehoord worden. Met de komst van een kinderburge-
meester kunnen we daar wat aan doen’. 

Taken 
De kinderburgemeester is allereerst een vertegenwoor-
diger van de kinderen die wonen in alle dorpen van de 
gemeente De Bilt. Daarnaast zal hij of zij met de bur-
gemeester mee gaan naar officiële gelegenheden zoals 
Koningsdag, Mathildedag, de intocht van Sinterklaas 
en de herdenking op 4 mei. 'Maar we verwachten meer 
van de kinderburgemeester dan het ‘doorknippen van 
lintjes’. We willen dat de kinderburgemeester zich ook 
hard maakt voor een thema dat leeft onder de jeugd. 
Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, verkeersveilig-
heid, onderwijs, sport of de samenleving. De kinder-
burgemeester krijgt de ruimte om, met ondersteuning, 

een idee verder uit te werken en zelfs uit te voeren. We 
verwachten dan wel dat dat idee verder rijkt dan het 
opknappen van de speeltuin in de straat,' geeft burge-
meester Potters aan. Het ambt is voor een heel school-
jaar. In de zomer van 2020 wordt er weer een nieuwe 
kinderburgemeester gekozen. 

Sollicitatie en selectie
Kinderen die het ambt van Kinderburgemeester hele-
maal zien zitten, kunnen met een wervende video sol-
liciteren. De voorwaarden voor deelname en wijze van 
aanmelden staan op www.debilt.nl/kinderburgemeester. 
Een jury met daarin de wethouder jeugd, de plaatsver-
vangende voorzitter van de gemeenteraad, een verte-
genwoordiger van de scholen en een vertegenwoordi-
ger van het jongerenwerk, kiezen uit alle inzendingen 
drie kandidaten. Deze drie kandidaten gaan vervolgens 
campagne voeren. Tijdens de campagneperiode kun-
nen alle inwoners hun stem uitbrengen op een van de 
kandidaten. Na afloop van de campagne en nog voor de 
zomervakantie maakt de gemeente bekend wie de eerste 
Biltse kinderburgemeester wordt. De kinderburgemees-
ter wordt dan na de start van het schooljaar 2019/2020 
geïnstalleerd.

V.l.n.r. ondertekenen Bouwbedrijf van Norel, Delta De Bilt en wethouder Madeleine Bakker (Onderwijs) op 
maandag 20 mei de samenwerkingsovereenkomst. [foto Henk van de Bunt]
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Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaal-
de in de Wet milieubeheer (Wm) en de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb), bekend 
dat zij een beschikking tot het opleggen van 
een maatwerkvoorschrift hebben afgege-
ven:

Besluitdatum: 22 mei 2019
Inrichting: Tameroord Veehouderij
Adres:          Utrechtseweg 91 De Bilt
Betreft:          het verzoek voor een maat-

werkvoorschrift om af te 
zien van de verplichting om 
het afvalwater via een vetaf-
scheider en slibvangput te 
lozen op de gemeentelijke 
riolering.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de verzenddatum van dit besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt. Bij voorkeur doet u dit 
digitaal via de website www.debilt.nl. Schrif-
telijk indienen is ook mogelijk via Postbus 
300, 3720 AH in Bilthoven.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te 
bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- een handtekening;
- de dagtekening;

-  een omschrijving van het besluit waarte-
gen het bezwaar zich richt;

- de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend be-
lang kan om een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te 
Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoek-
schrift indienen bij de genoemde rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. Voor het instellen van een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. 
U wordt hierover door de rechtbank op de 
hoogte gesteld.

Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze be-
schikking liggen gedurende zes weken na 
datum van verzending ter inzage bij:
•  Omgevingsdienst regio Utrecht, Archime-

deslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur (na telefonisch overleg 088-0225000);

•  Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven.

Voor informatie over openingstijden zie de 
website van de gemeente.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat zij, inge-
volge artikel 29 van de Wet vervoer gevaar-
lijke stoffen, een ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

•  Nefco Services BV, Regterweistraat 15, 
4181 CE te Waardenburg, t.b.v. het ver-
voer van propaan danwel LPG naar diverse 
locaties in de gemeente De Bilt.

De stukken met betrekking tot deze onthef-
fingen liggen ter inzage van 23 mei tot en 
met 4 juli 2019. Belanghebbenden kunnen 
tegen het besluit schriftelijk bezwaar indie-
nen bij de gemeente De Bilt, Postbus 300, 

3720 AH Bilthoven  Het bezwaarschrift moet 
binnen zes weken na de dag van bekendma-
king (datum van publicatie) bij de gemeente 
zijn ingediend.

U kunt de stukken tijdens openingstijden in-
zien op het gemeentehuis van De Bilt, Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Als u een toelichting wenst of de verleende 
ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) 
een afspraak maken met de Omgevings-
dienst regio Utrecht, de heer T. Reijers,  
telefoon 088 – 022 50 00 of per e-mail  
t.reijers@odru.nl.

Ontheffing van de route voor het vervoer 
gevaarlijke stoffen

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA
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Het Nieuwe Lyceum door naar 
finale Wiskunde Olympiade

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 15 maart vond op twaalf universiteiten de tweede ronde van de Nederlandse 
Wiskunde Olympiade plaats. Op basis van de uitslag van de vorige ronde deden deze 

dag 849 leerlingen mee, waaronder leerlingen van Het Nieuwe Lyceum (HNL); 
met slechts één doel: die felbegeerde finaleplaats binnenslepen. 

De Nederlandse Wiskunde Olym-
piade is een jaarlijkse wiskunde-
wedstrijd voor leerlingen van havo 
en vwo. Alle leerlingen van klas 1 
tot en met 5 van HNL met belang-
stelling voor wiskunde, konden 
meedoen aan de eerste ronde. 

Stof
Voorafgaand werd vanaf novem-
ber alle verplichte stof bijge-
bracht door wiskundedocent Ab-
del Azougagh: algebra, inductie, 
meetkunde, getaltheorie, polyno-
men en ongelijkheden. ‘Voor de 
eerste ronde moesten zij allerlei 
puzzels en raadsels oplossen. Dit 
verliep heel goed. Voor de toets 
kreeg iedereen 100 minuten de 
tijd, maar sommigen hebben die 
tijd ook echt nodig’, legt Azou-
gagh uit. Met vlag en wimpel 
behaalden diverse leerlingen van 
HNL de tweede ronde.

Beweringen
Vrijdag 15 maart gingen Theo 
(vwo5), Joris (vwo5) en Yannick 
(gym2) de uitdaging aan in de 
tweede ronde, aan de Universiteit 
Utrecht. Joris: ‘Wij kregen vijf 
vragen voorgelegd, waarbij een 
getal als antwoord moest worden 
gegeven (zogenaamde B-vragen) 
en twee vragen waarin ook een on-
derbouwing van beweringen moest 
worden gegeven, (zogenaamde C-
vragen). Ondanks dat ik mij niet 
kon voorbereiden, ging het best 
goed’. Ook Theo en Yannick had-
den weinig moeite met de opga-
ven. En dat blijkt dan ook.

Finale
Van de 849 deelnemers gaan uit-
eindelijk 150 leerlingen door naar 
de finale op 13 september aan de 
Technische Universiteit in Eind-
hoven, waaronder Yannick. Ook 

Theo en Joris slaagden, maar mo-
gen helaas niet meedoen aan de 
finale. ‘In september zitten Joris 
en ik in vwo6, dus mogen wij niet 
deelnemen aan de landelijke fina-
le. Hier strandt ons avontuur dus’, 
legt Theo uit.  

Trainingsmiddagen
De deelnemers aan de landelijke 
finale worden niet alleen op hun 
eindantwoord beoordeeld, maar 
hier komt het ook aan op volle-
dige berekeningen of het geven 
van sluitende bewijzen. Om goed 
beslagen ten ijs te komen, vinden 
finaletrainingen plaats. Deze be-
staat uit zeker vijf trainingsmid-
dagen aan een universiteit, waarin 
diverse wiskundige technieken 
worden geoefend en de leerlingen 
les krijgen in het oplossen van 
opgaven en het opschrijven van 
bewijzen. 

Voor Theo (l), Joris (m) en Yannick (r) heeft wiskunde weinig geheimen.  

Montessori-opvang Bilthoven 
alsnog per direct dicht

De omstreden Montessori-kinderopvang in Bilthoven is vanaf donderdag 16 mei gesloten. 
De organisatie had al een laatste waarschuwing gekregen van de GGD en de gemeente, 

vandaag kwamen ze wegens een tekort aan leidsters niet door de controle. 

De opvang aan het Rembrandtplein 
werd in april al tijdelijk gesloten 
nadat de GGD er stelselmatig mis-
standen had geconstateerd. Een 
medewerker had geen VOG (ver-
klaring omtrent gedrag), er was een 
giftige plant aanwezig en schoon-
maakspullen lagen binnen bereik 
van kinderen. Daarnaast hing er een 
grote plastic zak met afval in het 
toilet waar de kinderen direct bij 
konden en werd niet gecontroleerd 
wat de temperatuur en de CO2-
waardes in de slaapkamers waren. 
Na een week mocht het kinderdag-
verblijf weer open, maar wel onder 
verscherpt toezicht van de GGD. 
Een paar dagen daarna maakte de 
opvang bekend per 1 juni te stop-

pen, maar dat gebeurt nu dus per 
direct.

Reactie
Directeur Van Zwam laat weten 
dat de leidster van het kinderdag-
verblijf vanochtend ziek was. ‘Zij 
heeft meteen een collega gebeld 
die al zou werken, of zij langer kon 
werken. Zij kon langer werken als 
haar zoontje van 4 na 15.00 uur op-
gevangen kon worden. Een andere 
vervangster was ook ziek en kon 
dus niet invallen.’ Het zoontje van 
de leidster die nu alleen op de groep 
van 6 kinderen stond, zou naar de 
BSO moeten, waar geen kinderen 
opgevangen werden vandaag. Ook 
zou hiervoor een extra leidster moe-

ten komen. Alleen in het geval van 
calamiteiten mag één kind van de 
BSO-leeftijd tijdelijk op de groep 
bij de kinderopvang. Alex van 
Zwam vervolgt: ‘De leidster die 
alleen op de groep stond heeft ver-
volgens met de GGD gebeld om te 
vragen of haar zoontje van 4 alsnog 
bij de kinderopvang opgevangen 
mocht worden. De GGD heeft met-
een aangegeven dat dat niet mocht.’ 
Hierop heeft de leidster, op advies 
van de directie, alle ouders opge-
beld om te vragen of zij de kinderen 
konden ophalen voor 15.00 uur, dus 
voor haar zoontje van school zou 
zijn. De ouders van twee kinderen 
waren niet op tijd. Om 15.00 uur 
stond de GGD regio Utrecht op de 

stoep van de kinderdagopvang en 
heeft meteen het advies gegeven de 
opvang per direct te sluiten. Direc-
teur van Zwam vindt het spijtig dat 
de ouders de komende twee weken 
nu geen opvang meer hebben. De 
kinderopvang had zelf al besloten 
om op 1 juni de deuren te sluiten. 
‘Ik vind dit wel een zware maatre-
gel, waarmee je de ouders teveel 
dupeert.’

Gemeente
Burgemeester Sjoerd Potters van 
De Bilt treft met de gedwongen 
definitieve sluiting en uitschrij-
ving uit het Landelijk Register 
Kinderopvang de zwaarst moge-
lijke maatregelen. ‘We hebben nu 
regelmatig gewaarschuwd en boe-
tes opgelegd, er is al een tijdelijk 
exploitatieverbod geweest...’, somt 
de burgemeester op. ‘Er is beloofd 
dat er geen sprake meer zou zijn 
van een overtreding, dat blijkt nu 
toch het geval te zijn. Na alles wat 
er is gebeurd, kunnen we niet an-

ders dan deze laatste stap ook zet-
ten als gemeente.’

Potters spreekt van een vervelende 
beslissing. ‘Omdat het effect heeft 
op de ouders van de kinderen, die 
andere opvang moeten gaan rege-
len. Maar het was ook een nood-
zakelijke beslissing, omdat er we-
derom een ernstige overtreding is 
geconstateerd. En het is natuurlijk 
allemaal in het belang van de kin-
deren, die een veilige omgeving 
moeten hebben. Constant de vraag 
hebben of je je kind wel veilig naar 
de opvang kunt brengen, of wat er 
de dag erna gebeurt, dat is voor 
ouders ook niet fijn. Daarom is het 
misschien ook maar goed om nu 
duidelijkheid te bieden. Het is een 
heel zwaar middel. Maar gelet op 
de stapeling van alle feiten die we 
hebben gezien vanaf 2016, konden 
we eigenlijk niet anders dan tot 
deze maatregel overgaan’, besluit 
de burgemeester. 
                (Bron RTV Utrecht)

Doe mee met de 
Kinderloop

De Kinderloop is een korte versie van de SamenLoop 
voor Hoop en duurt 24 minuten. Zij lopen in 

teams en worden begeleid door een volwassene. 
De Kinderloop is op zaterdag 29 juni om 
14.00 uur. Na afloop krijgen de kinderen 

een mooie medaille.

Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met kanker. Ze kennen 
iemand in hun naaste omgeving die ziek is geweest of misschien zelfs 
overleden is aan kanker of ze worden zelf ziek. De KinderLoop is een 
mooie manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken en het biedt 
kinderen bovendien de kans om zich actief in te zetten voor een goed 
doel. Een deel van de opbrengst van de SamenLoop voor Hoop is be-
stemd voor een onderzoek van het Prinses Maxima Centrum voor kin-
deroncologie.

Geld inzamelen
Basisscholen uit de buurt die meedoen combineren de Kinderloop vaak 
met aandacht voor kanker in de klas. Het is de bedoeling dat kinderen 
die meelopen zich laten sponsoren door bijvoorbeeld opa’s en oma’s, 
ooms en tantes, buren en andere vrienden en bekenden. Ze kunnen 
ook klusjes doen zoals lege flessen inleveren, muziek maken, met hun 
sportteam geld ophalen enzovoort. Aan de overkant van het terrein voor 
gemeentehuis Jagtlust, worden tijdens het evenement allemaal leuke 
activiteiten georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd: 
schminken, sport en spel, enz. Wil je ook mee doen met de kinderen 
uit de klas? Voor info debilt@samenloopvoorhoop.nl of meld je aan op 
www.samenloopvoorhoop.nl/debilt.                        (Dianne Westerink)

Kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen aan de start een paars 
SamenLoop t-shirt.
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Tennistoernooi Helios 

Tennisvereniging Helios aan de Kees Boekelaan in Bilthoven bestaat dit jaar 50 jaar: Ter gelegenheid daarvan 
organiseert zij o.a. het Helios Solvari Open tennistoernooi, dat van 15 tot en met 23 juni a.s. plaatsvindt: de 
inschrijving ervoor (via www.toernooi.nl) is geopend en sluit op 4 juni om 18.00 uur.  [foto Reyn Schuurman]

Langs de grenzen van De Bilt (4) 
In het boek ‘100 jaar Bilthoven’ stelt co-auteur Wim Krommenhoek de vraag hoe het gebied van 

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

In een aantal bijdragen laat Krom-
menhoek de lezer kennis maken 
met de verscheidenheid aan land-
schappen langs de grens van de 
gemeente in het nu. 
Vooral na de herindeling tot één 
grote gemeente met zes woon-
kernen valt de verscheidenheid 
aan landschapstypen langs de ge-
meentegrens heel sterk op. 
We begonnen onze rondgang ten 

westen van de kern de Bilt, bij 
fort Voordorp en volgden de grens 
met de klok mee, boven Overvecht 
langs, naar Westbroek. Later ver-
volgen we noordwaarts, langs het 
Bert Bospad naar Egelshoek en 
vandaar oostwaarts naar de kern 
Hollandse Rading. Vandaar een 
uitschieter noordwaarts in het 
Maartensdijkse bos en vervolgens 
zuidwaarts naar Lage Vuursche. 

Dan een lang stuk zuidwaarts rich-
ting Den Dolder en Zeist tot aan 
de A28. In het meest zuidelijke 
deel van de gemeente ter hoogte 
van de wijk Brugakker in Zeist 
en de Uithof loop de grens onge-
veer een kilomer oost-west om dan 
oostelijk van de Uithof om te bui-
gen naar het noorden en langs de 
A28 naar het westen te buigen om 
bij knooppunt Rijnsweerd noord-
waarts te buigen om een stukje de 
A27 te volgen. Na het kruisen van 
de Biltse Rading komen we weer 
terug bij fort Voororp. 

Vanaf de Kanaaldijk in Egelshoek 
kijken we op deze foto naar het zuid-
westen, hier loopt het Bert Bospad 
evenwijdig aan de gemeentegrens, 
die een paar honderd meter meer 
westelijk door de polder Westbroek 
loopt. Het Bert Bospad voert langs 
de verschillende verlandingsstadia 
in de uitgegraven petgaten in het 
veenweidegebied van het westelijk 
deel van de gemeente.

SVM JO 14-1 kampioen
Vorige week zat het er al aan te komen. De jongens (en meiden) waren op dreef en scoren ging 

aan de lopende band, vorige week ‘uit’ al tegen nummer 2 in de poule, SDO Bussum; zij gingen 
met 1-6 van de mat. En afgelopen zaterdag was het de beurt aan Altius JO14-1 (9-1). 

De eerste helft dachten de elf van 
SVM dat de buit al binnen was en 
Altius (nummer 6 in de poule) zou 
wel ‘even’ makkelijk verslagen 
worden. Maar de tegenstand was 
fel en Altius liet zich niet zomaar 
op de slachtbank leggen. In de eer-
ste helft maakte SVM op slag van 
rust nog net de 2-1. Na een moti-
verende ‘eye-opener’ van trainer 
Kevin van Dronkelaar werden en-
kele mannen van positie gewisseld 
en al snel bleek SVM los te komen, 
combinatievoetbal werd van ach-
teruit mooi opgebouwd en vanaf 
het middenveld werd de voorhoede 
links en rechts met mooie passes 
weggestuurd. 
Het was werkelijk een genot om 
te zien hoe de mooie combinaties 
afgewisseld werd met prachtige 

doelpunten. Kortom een verdiende 
kampioen van de poule.  

(Henny van der Heijden)

Aansluitend volgde de 
bekeruitreiking, een rit door 

het dorp op de platte kar. 

De grens volgt de Kanaaldijk tot deze enkele honderden meters verderop  
afbuigt naar het zuidwesten, evenwijdig aan het Bert Bospad. 

De grens loopt over de Floris V weg naar het oosten, richting Hollandse 
Rading. Daar volgt de grens de abrupte overgang van het veenweidegebied 
naar bos.

Hier blikken we naar het oosten, waar de grens de spoorlijn en het viaduct 
van de A27 kruist. Tegenwoordig Egelshoek genoemd.

De grens loopt vervolgens een kilometer langs de Vuurse Dreef om dan 
naar het noordoosten af te buigen.

Langs de Hollandse Sloot loopt de grens evenwijdig aan de A27 door tot 
op 250 meter afstand van de Hilversumse straatweg (N415). Vanuit dit 
punt in het bos loopt de grens nu pal zuidwaarts richting Lage Vuursche. 
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Maartensdijkse winnaar 
bij wielerronde

Kyle Agterberg wint Maartensdijkse Acht
Starten als één van de favorieten in je thuiswedstrijd is een lastige opgave. Kyle Agterberg 

maakte zaterdag zijn favorietenrol waar. Hij won de 49e editie van de 
Maartensdijkse Acht na een sterk gereden wedstrijd.

Bij de start werd de 20-jarige Kyle 
Agterberg met nog een uitdaging 
geconfronteerd. De loting had 
beslist dat hij moest starten vanaf 
de vierde startrij. Frank Visser, 
winnaar van vorig jaar, stond op 
de eerste rij. Direct dacht Agter-
berg ‘Frank gaat proberen vanuit 
de start weg te rijden’, en dat ge-
beurde. Agterberg heeft als cros-
ser behendigheid in inhalen en het 
nemen van bochten, wat van pas 
komt op het bochtige parcours in 
Maartensdijk. 

Speldenprik
Na afloop vertelt hij ‘Ik moest zo 
snel mogelijk naar voren komen, 
en dat gebeurde. Frank had al een 
kleine voorsprong’. Samen met 
ploegnoot Bart Artz kon hij snel 
aansluiting krijgen. De drie vor-
men de kopgroep die vrij snel uit 
het zicht van het peloton is. Er 
wordt rap gereden, het gemiddelde 
ligt in het begin op 45,6 km/u. De 
voorsprong schommelt rond de 
halve minuut. Half koers probeert 
Martijn Broekman de achtervol-

ging in het peloton te organiseren. 
Inmiddels is de voorsprong een 
minuut. Het peloton breekt en er 
komt een achtervolgende groep 
van tien renners. De voorsprong 
schommelt maar veel dichterbij 
komen ze niet.
Kyle Agterberg deelt een spelden-
prik uit met nog elf ronden te gaan. 
Frank Visser dicht heel snel het gat. 
Een paar ronden later moet Bart 
Artz de twee definitief laten gaan. 
Artz zit er doorheen, het hoge tem-
po heeft zijn tol geëist. Hij wordt 
nog bijgehaald door de groep, die 
inmiddels is uitgedund tot zeven 
man. De spanning stijgt in de fi-
nale. Wie komt er als eerst uit de 
laatste bocht? Agterberg ligt voor-
op en met een ultieme sprint blijft 
hij Frank Visser ruim voor. Met een 
oerkreet komt hij juichend over de 
finish. Uit de achtervolgende groep 
zijn inmiddels Mitchell Huenders 
en Tomas Kopecky ontsnapt. Ko-
pecky, winnaar bij de Nieuwe-
lingen in 2016, wordt derde voor 
Huenders.

Sportklasse
André van Reek uit Gouda is win-
naar geworden bij de wedstrijd 
voor de Sportklasse. Hij won in 

Kyle Agterberg (l) en Frank Visser zijn de sterksten tijdens de 49e 
Maartensdijkse Acht.

Kyle Agterberg viert zijn overwinning op het podium tussen Frank Visser, 
Tomas Kopecky en Rondemiss Michelle Hardeveld.

Nationaal kampioen André van Reek is de sterkste bij de Sportklasse.

2004 ook al in Maartensdijk. In de 
eindsprint is hij rapper dan Ossip 
van de Vegte en Laurens Koster. 
Tijdens de wedstrijd is Van Reek 
steeds vooraan te vinden. Ook 
oud-winnaar Eddy Hermsen pro-
beert zijn stempel op de wedstrijd 
te zetten. Het tempo is hoog waar-
door ontsnappen uit het peloton 

niet mogelijk blijkt. Ook Tonny 
Berends, een renner die graag 
meegaat in een ontsnapping, lukt 
het niet om weg te komen en ein-
digt als vierde. Frank Nederveen 
uit Den Dolder sprint naar de ze-
vende plaats, voor Casper van der 
Woude uit Westbroek.
   (Jan Westbroek)

SVM laat EDO niet dichterbij komen
Trainer Kevin Ligtermoet (SVM) had tegen EDO een goed werkend tactisch plan bedacht. 
Runner up EDO was SVM tot 2 punten genaderd en loerde ook nog op de zo belangrijke 

2e plek in de eindstand. Deze plek in de eindstand levert in de nacompetitie voor 
promotie naar de 3e klasse in ieder geval 2 thuiswedstrijden op. 

En SVM wilde natuurlijk revanche 
voor de onnodige nederlaag tegen 
EDO in het begin van de competitie. 
Het werd voor de talrijke fans van de 
beide clubs een tactisch spel. Geen 
van deze 2 teams wilde verliezen. 
En EDO kon ook nog die middag 
een periodetitel pakken. EDO was 
af en toe gevaarlijk. SVM loerde op 
de counter. SVM-goalie Stijn Orsel 

bleek net als zijn collega bij EDO in 
de eerste helft niet te verslaan.

SVM met Bas Temme voor Lo-
renzo van Zijl bleef goed compact 
spelen. Gaandeweg de 2e helft kwa-
men de geelblauwen beter in hun 
spel. Frank van Brenk had net niet 
het tor-instinct anders was SVM op 
voorsprong gekomen. Beide teams 

waren na het laatste fluitsignaal van 
scheidsrechter Junick tevreden met 
de uitslag. SVM houdt met 2 punten 
voorsprong op EDO de 2e plek en 
EDO pakte met dank aan kampioen 
Hercules een periodetitel. A.s. zater-
dag gaat SVM voor de laatste wed-
strijd op bezoek bij Elinkwijk en zal 
toch nog gewoon moeten winnen om 
als 2e te eindigen in de competitie. 

SVM mag een hoekschop nemen; is hier sprake van strafbaar hands? (foto Nanne de Vries)

Uniek kampioenschap 
FC de Bilt MO15-1
Afgelopen zaterdag hebben de meiden van de MO15-1 
geschiedenis geschreven door als eerste meiden team 

van FC de Bilt kampioen te worden op het 
allerhoogste niveau van Nederland. 

Een volgepakte hoofdtribune op sportpark Weltevreden zag de dames 
met mooi voetbal in de eerste helft op een 3-0 voorsprong komen tegen 
Houten MO15-1. Na rust kwam de voorsprong niet meer in gevaar en 
kon met een 3-1 eindstand de (kinder)champagne worden ontkurkt.
               (Hans Breur

Grote bleidschap bij de meiden van FC De Bilt.



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
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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 

Hout ledikant 160x200cm 
met 2 lattenbodems met of 
zonder matras en beddengoed 
€45,-. Tel. 030-2204699

Gebroken witte kledingkast 
hang leg met 2 schuifdeuren; 
1 met passpiegel. €45,-. Tel. 
030-2204699

Hobby kaaspersje incl. uitge-
breide handleiding voor zelf 
maken van kaas €20,-. Tel. 
0346-211718

Skottelbraai als nieuw €35,-. 
Tel. 0346-211718

Stofzuiger, zakloos puntgaaf 
€20,-. Tel. 0346-211718

Kampeerkeuken als nieuw 
€35,-. Tel. 0346-211718

Oude houten kaasbak door-
snede 40cm €45,-. Tel. 
06-20505738

31 gebruikte glazen stenen 
19x19 4cm dik en 8 glazen 
stenen 19x19 8cm dik €30,-. 
Tel. 030-220 52 66

Bolderkar ziet er nog goed 
uit. . €45,-. Tel. 0346-282656

Te koop 19 leesboeken van 
Tip de Muis zien er nog netjes 
uit. €15,-. Tel. 0346-282656

Te koop set van 8 leesboekjes 
Lezen is leuk  zien er nog net-
jes uit. €5,-. Tel. 0346-282656

Kist vol met meer dan 75 
auto’s. o.a. monstertruck, bob 
de bouwer etc. €35,-. Tel. 
06-51714491

2 geluidsboxen  90 watt, 50 
x 24 x 26 formaat € 25.- Ton 
06-41367588

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.

Huishoudelijke hulp 
gevraagd, Tel. 0346-563997.

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

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, schut-
ting plaatsen, gras leggen, 
bestratingen, grond en graaf-
werk, goten reinigen enz.  
Alles in en om de tuin is 
mogelijk. Bel vrijblijvend: 
0649377634

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

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voetpro-
blemen. Ik kom graag bij u 
thuis, ook ‘s avonds. Bel voor 
info of een afspraak met Janet 
de Lange 06-29060003

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

De Groene Tuinman snoeit en 
zaagt, wiedt en schoffelt, plant 
èn geeft deskundig advies dit 
voorjaar voor €32,50 per uur 
inclusief BTW. 06-53760310 
of degroenetuinman@xs4all.
nl en www.groenetuinman.nl

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

KAS BROCANTE 25 MEI 2019
Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 16.00 uur is er weer de tra-
ditionele Kas Brocante op de boomkwekerij van Jan van 
Vulpen aan de Groenekanseweg 250 in Groenekan. In de 
kas vind je brocante, meubels, curiosa, 2hands kleding & 
schoenen, keramiek, schilderijen, prachtige verse boeketten 
en bijzondere stekjes. Er is koffie/thee en taart, lekkernijen als 
limoncello en koffielikeur, en nog veel meer. Je kunt bij ons 
ook geknipt worden door De Knappe Knipper. Buiten de kas 
kun je heerlijk over de kwekerij lopen met bomen, struiken, 
planten en tuindecoraties. En dan zijn er nog de kunstenaars 
die op de boomkwekerij hun atelier hebben en meedoen aan 
de Kunstroute van Kunstkring BeeKk, die dat weekend ook 
is. Wees welkom!

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: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven op 
geschonken worden. 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

Welkom op jubileumeditie van de LENTEMARKT, dv 
zaterdag 25 mei van 10:00-15:30 uur bij de zorgboerderij, 
dorpsweg 85 in Maartensdijk. Veel kramen, dieren, catering 
en activiteiten! Opbrengst is voor Roemenië. Om 10 uur vindt 
een speciale opening plaats, wees erbij!

Deze zomer nog heerlijk 
genieten op de camping of 
op de boerderij? Wij hebben 
nog een mooie vouwwagen 
te koop. € 375,-. Bel voor 
meer info 06 20017135.

Op ’t bankje
De kleding en de sportschoenen van de man die bij me is komen zitten zien er heel sportief uit, maar ik 
vind dat de man zelf wel wat kilootjes kan afvallen. Hij zit onderuit en houdt zijn handen op zijn buik, 
waarschijnlijk in de veronderstelling dat die er dan minder dik uitziet. ‘Zeker aan het sporten’, zeg ik maar 
besef meteen dat het een onzinnige opmerking is, want waarom zou hij anders sportkleding dragen. Hij 
zucht en vertelt dat de dokter bij een controleonderzoek vond dat zijn cholesterol en bloeddruk te hoog 
waren. ‘Ik hoefde nog geen medicijnen te gebruiken maar hij vond wel dat ik wat aan mijn gewicht en aan 
beweging moest gaan doen. Mijn vrouw vond dat ook en is meteen sportspullen voor me gaan aanschaf-
fen en toen moest ik natuurlijk wel beginnen. Na de eerste keer had ik meteen flinke spierpijn maar ik heb 
toch doorgezet en toen ik vorige week weer bij de dokter was zag hij al resultaat, maar ik was er nog niet. 
Nu ik een paar keer in de week loop en fiets begin ik het ook wel leuk te vinden. Ik heb een bloeddruk-
meter gekocht en het controleren van de bloeddruk is nu voor mij ook een sport geworden. Het afvallen 
gaat nog in onsjes, maar het lukt toch.’ Hij vertelt dat hij het helemaal in zijn eentje doet. ‘Dan kan ik mijn 
eigen tijd en tempo bepalen.’ Hij strekt zijn benen nog een keer en gaat er dan nog maar eens goed voor 
zitten. Nu hij met pensioen is heeft hij alle tijd en het blijkt een vlotte prater. ‘We gingen jarenlang met 
vakantie naar Frankrijk waar een vriendin van mijn vrouw een groot huis had. Het was er altijd erg fijn, 
maar vorig jaar is haar man plotseling overleden en toen heeft ze het huis daar verkocht. Deze zomer vlie-
gen we voor het eerst naar Spanje. Dan hoop ik er weer wat meer getraind uit te zien want het is vlakbij 
het strand. Mijn vrouw is altijd zo slank als een den gebleven en hoeft niet op te letten wat ze eet. Dat moet 
ik wel en ze kan zo lekker koken’, zegt hij lachend. ‘Zij volleybalt en gaat iedere week zwemmen. Als ik 
wat afgevallen ben wil ik dat ook wel gaan doen.’ Hij vertelt verder dat hij vrachtwagenchauffeur geweest 
is en door heel Europa gereden heeft. Autorijden doet hij nog steeds graag en hij doet ook nog vrijwilli-
gerswerk door mensen naar het ziekenhuis te rijden. ‘Ik heb een paar mensen die alleen door mij gereden 
willen worden.’ Dan schakelt hij over op zijn dochters waar hij duidelijk heel trots op is. ‘Wilma heeft 
samen met een vriendin een goedlopende modeboetiek in de stad, waar ze ook boven wonen. Ik 
help ze af en toe met spullen halen en brengen. Mijn andere dochter Estelle is schooljuf en 
heeft met haar vriend twee jongens waar we ook wel eens op passen, maar nu ze groter 
worden wordt het wel wat minder. Mijn vrouw heeft ook altijd gewerkt en verder heeft ze 
een heleboel hobby’s. Vervelen doen we ons nooit. Sinds ze een elektrische fiets heeft is 
ze ook vaak met een paar vriendinnen op pad. Zelf doe ik het nog steeds met een gewone 
sportfiets, maar als ik zie hoe gemakkelijk ze overal heen gaat begin ik er ook aan te 
denken.’ Ik vermoed dat de man nog heel veel te vertellen heeft, maar ik heb 
een afspraak en moet opstappen. Voor hem is de aardigheid er dan ook af 
en ook hij hobbelt weer verder.       Maerten 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

35 jaar Heavy Metal
In het weekend van 24 mei lekker achterover op de bank naar de docu 
over Martyr kijken één van oudste heavy metal bands van Nederland. 

Gitarist Rick Bouwman uit Bilthoven vertelt samen met zanger Rop van Ha-
ren hoe het is om meer dan 35 jaar lang in een heavy metal band te spe-
len. Verder leiden de 
makers Dieter Gaas-
beek en Erik Jan Trip 
(van RTV De Bilt) je 
langs de geschiedenis 
van de band en tonen 
opnamen van het ju-
bileum optreden van 
het 35 jarig bestaan 
van de band. Het 
hele weekend te zien 
bij Regio TV De Bilt 
(Ziggo) vanaf vrijdag 
24 mei tussen 17.00 
en 01.00 uur. Heavy metal band Martyr.



 De Vierklank 19 22 mei 2019

zaterdag
25 mei

aanvang: 14.00 uur FUNATIC BV

FC DE BILT

TOV

advertentie

Succes voor Stichtsche rugbyers 
De laatste thuiswedstrijd voor de Stichtsche Rugbyers werd een groot succes. De nieuwe aanwas 

van de laatste maanden leidde tot een extra team dat mee ging spelen afgelopen weekend. 
Hiermee waren er twee teams U10 met oudere jeugd die onder de vlag van SRFC 

de strijd aan gingen met rugby clubs uit Almere, Amersfoort en Driebergen. 

Op het eigen veld van Stichtsche 
werden de wedstrijden voor de 
jongste jeugd U8 gespeeld. Dit 
team heeft enorme progressie 
gemaakt dit seizoen en ook van-
daag was het weer  raak. De eer-
ste twee poulewedstrijden werden 
met overmacht gewonnen. De fi-
nale die daarop volgde was span-
nend tot het laatste moment maar 
werd nipt verloren van Eemland 
uit Amersfoort. Emoties bij de 
jongsten, een traantje werd weg-
gepinkt maar iedereen was trots 
op het spel.

De oudere jeugd kwam in team 

1 en 2 uit tegen dezelfde clubs 
op de velden van De Werkplaats. 
Ook hier werd er bijzonder goed 
gespeeld. De sterke tegenstander 
Bulldogs uit Almere wist de ope-
ningswedstrijd overtuigend te win-
nen waarna ze een ware zegetocht 
maakten in Bilthoven. Drie keer 
overtuigende winst. U10 team 1 
was in de tweede partij overtui-
gend tegen de Scrumboks uit Tiel. 
Goede verdediging en snelle aan-
vallen leidden tot een mooie 12-5 
winst. De afsluitende wedstrijd 
tegen Eemland voor de derde plek 
was nog even spannend maar hier 
werd de winnende Try gemaakt 

door de Stichtsche Wolven. 5-4 
winst. 
Team 2 van Stichtsche was succes-
vol in beide poulewedstrijden en 
overtuigde door goed samenspel, 
overgooien van de bal en snelle 
aanvallen. 9-1 en 8-4 winst tegen 
De Scrumboks en Eemland. De 
finale was intens waarbij de Bull-
dogs net een tandje sterker en snel-
ler waren. Met voldoende reserve-
spelers uit het andere team erbij 
mocht het niet baten, de tweede 
en derde plek voor de Wolven op 
eigen terrein was uiteindelijk een 
prachtig resultaat. 

        (Toine van der Poel)

SRFC U10 teams trots op tweede en derde plek op eigen rugbytoernooi.

FC De Bilt flikt het 
FC De Bilt had in Almere genoeg aan 1 punt tegen Waterwijk. Waterwijk was nog volop in de 

strijd om de vierde plaats, waarmee zij de nacompetitie konden bereiken. Een reporter van 
RTV-Utrecht en een journalist van het AD bevonden zich tussen het publiek: 

via Radio M waren de ontwikkelingen te volgen. 

Het eerste kwartier had FC De Bilt 
moeite om lekker in de wedstrijd 
te komen. Mogelijk had dit iets 
met de zenuwen voor een mogelijk 
kampioenschap te maken, maar 
wellicht ook wel omdat er voor 
Waterwijk ook e.e.a. op het spel 
stond. Totdat Appie Ayoubi in het 

strafschopgebied onreglementair 
werd gestopt en daardoor Redo-
aun Boussoufi weer een van zijn 
befaamde penalty’s mocht nemen; 
de kou was uit de lucht (0-1). In de 
fase daarna sloeg FC De Bilt toe 
met twee schitterende doelpunten: 
eerst een prachtig schot van Mano 

Bakkenes en daarna volgde een 
fantastische aanval waarbij Appie 
als laatste de bal kreeg en snoei-
hard toeslag 0-3. 

Na rust ging FC De Bilt door waar 
het was gebleven en kort na rust 
mocht Appie de 0-4 aantekenen. 

Marcel Melissen bedient Appie Ayoubi.

Moeilijke strijd 
gehavend Tweemaal Zes

Op voorhand zou het al een zware dobber worden tegen de huidige 
nummer 2 DSC uit Eindhoven , die nog volledig in de strijd is om 
het kampioenschap. Dat in combinatie met een  TZ waarvan de 
helft van de ploeg niet fit was, door ziekte of blessures maakte het 
een zware opgave.

De 1e helft bleef TZ steeds knap aan de goede kant van de score, waar-
na er met 7-5 ruststand de kleedkamers werden opgezocht. Alles had al 
een zware wissel getrokken op diverse spelers; toch werd afgesproken 
om de manier van spelen te handhaven. Na rust schakelde DSC een 
tandje bij, tot 10-10 ging het gelijk op. DSC kwam voor het eerst op 
voorsprong 10-12, waarna in de eindfase steeds 1 punt verschil bleef, 
maar TZ niet meer bij machte was om de winst te pakken.

Rianne Kruit in de steun voor Luke van Kouterik die zijn tegenstander 
passeert. (foto Wessel Plate)

Ondertussen kwam concurrent 
Delta Sports met 0-2 achter te-
gen IJFC, dus kon het bijna niet 
meer fout gaan: het kampioen-
schap was binnen.. Zeker toen 
een kwartiertje voor tijd super-
sub Sander van de Berg ook nog 
zijn doelpuntje meepikte, konden 
de bloemen worden gepakt. De 

spits van Waterwijk, Niels van 
der Zaan, maakte de eindstand 
voor Waterwijk nog een beetje 
dragelijker: 1-5. Voor het eerst in 
de clubgeschiedenis promoveert 
FC De Bilt naar de 1e klasse, de 
hoogte klasse in district West 1 
(Noord-Holland en Utrecht en de 
stad Almere)  (Martin van Veelen)

Ook in fysiek opzicht komt De Bilt boven Waterwijk uit.
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Locatiekeuze 
brandweer Tienhoven 

– Westbroek 
Over een nieuwe gefuseerde brandweerpost voor Westbroek en Tienho-
ven vond op 6 december 2018 een raadsavond plaats voor de gezamen-
lijke (gemeente-)raden van de gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht. 
Daarbij is een locatie van Natuurmonumenten, in het gebied nabij de 
Nedereindse Vaartdijk in Westbroek en de Heuvellaan in Oud Maars-
seveen, gepresenteerd als voorkeurslocatie. 

Nadien is het locatieonderzoek 
voor de fusiepost vervolgd en 
is ook de locatie Kerkdijk 176 
te Westbroek betrokken. Intus-
sen hebben de colleges van 
Burgemeester en Wethouders 
van beide gemeenten voorkeur 
uitgesproken voor de locatie 
aan de Kerkdijk 176, waarop 
nu nog een ligboxstal staat. De 
eigenaar heeft zich bereid ge-
toond om deze locatie te verko-
pen voor het realiseren van de 
brandweerpost. Samen met het 
College van Stichtse Vecht heeft 
het Biltse College besloten de 
aankooponderhandeling te star-
ten. De locatie van Natuurmo-
numenten is vanwege enkele 
contra-indicaties niet langer de 
voorkeurslocatie maar blijft nog 
wel in beeld als tweede optie.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Mei special: Sliptongetjes!!

Woe.
22-05
Do.

23-05
Vr.

24-05
Za.

25-05
Zo.

26-05
Woe.
29-05
Do.

30-05
Vr.

31-05
Za.

01-06
Zo.

02-06

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Kalfs-entrecote v.d. grill 
met béarnaisesaus

Gebakken zalmfilet 
met kreeftensaus

Lentesalade 
met gefrituurde 
kaas-jalapeños

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

Doradefilet met 
garnalensaus

Salade van vleestomaten 
met gebakken 

camembert

Restauratie Koude bak op 
Tuinderij Eyckenstein

Dat het buitenseizoen weer op gang is gekomen was zaterdag 11 mei ook duidelijk te merken op 
Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Het was een gezellige drukte op de Tuinderij en 

de Kruidentuin. Beiden openden het seizoen en hadden reden om dat heel feestelijk 
te doen. Agneskruiden bestaat dit jaar 10 jaar en in de moestuin werd de 

gerestaureerde koude bak in gebruik genomen. 

Een koude bak hoort op een moes-
tuin en wordt gebruikt om jonge 
planten tegen de kou te bescher-
men en ze, onder het warme glas, 
op te kweken. Op de koude bak lig-
gen grote glasplaten die bijzonder 
zwaar zijn. Het tillen van de glas-
platen gebeurde vroeger met een 
paar man, maar zoveel mensen zijn 
er tegenwoordig niet meer beschik-
baar, bovendien valt dit niet binnen 
de huidige Arbo-normen. 

Innovatief
Na de restauratie van de 19e eeuw-
se koude bak is er een innovatief 
tilsysteem geplaatst zodat er nog 
maar 2 mensen nodig zijn om de 
grote glasplaten te verplaatsten. Za-
terdag 11 mei plantte Theo Ruijs, 

bestuurslid van de Stichting Vrien-
den van Eyckenstein, symbolisch 
een meloenplantje in de koude bak 
zodat er in augustus genoten kan 
worden van smakelijke meloenen. 
Dankzij financiële bijdragen van 
diverse fondsen en particuliere do-
nateurs is de koude bak inmiddels 
vol in bedrijf. 

Kruiden
Kruidenvrouw Agnes Looman 
startte 10 jaar geleden op een be-
scheiden stuk van de historische 
moestuin, maar nu staan er lange 
rijen prachtige planten en kruiden. 
En elk jaar wordt er wel weer een 
nieuw stuk grond in gebruik geno-
men met nieuwe planten. Het is een 
ware bloemenzee achterin de tuin 

en een paradijs voor insecten. Ag-
nes krijgt bij al het werk wat gedaan 
moet worden hulp van 30 enthou-
siaste vrijwilligers. Bij de viering 
van het 10-jarig bestaan hoorden 
natuurlijk ook speeches en cadeaus. 

Open
De Tuinderij en Kruidentuin zijn 
tot eind oktober elke woensdag-
middag en zaterdag open, maar 
als de poort open staat kunt u al-
tijd een kijkje gaan nemen. Het 
adres is: Achter Dorpsweg 264 in 
Maartensdijk, schuin tegenover 
Eyckenstein. Wie geïnteresseerd 
is om mee te helpen op Landgoed 
Eyckenstein kan meer informatie 
vinden op www.eyckenstein.nl.  
       (Helene Blaak)

Een innovatief systeem maakt werken met een koude bak stukken eenvoudiger.

Bomenwandeling ‘Bomen in blad’
Eerdere bomenwandelingen van IVN De Bilt (op landgoed Houdringe en in het Van Boetzelaerpark) 

waren een groot succes. Met de derde uit de reeks van vier op zondag 26 mei wordt de 
ontdekkingstocht vervolgd naar bomen in de buurt in het Park Bloeyendael. 

Park Bloeyendael is een oase van 
rust ‘onder de rook van Utrecht’. 
Het is rond 1975 door de gemeente 
Utrecht aangelegd in de voorma-
lige Johannapolder. De Actiegroep 
Bloeyendael slaagde erin rond 
1990 bouwplannen in dit gebied 
te voorkomen. Door inspanningen 
van vrijwilligers van de stichting en 
het ecologisch beheer, uitgevoerd 
in samenwerking met de gemeente, 
heeft het park zich ontwikkeld tot 
een fraai natuurgebied. Bomen is 
het thema en naast de algemeen 
voorkomende boomsoorten van 
Nederland zijn hier in het natte ge-
bied wel 9 van de ca 12 wilgensoor-
ten die in Nederland voorkomen te 
zien!

De start van de wandeling op 
zondag 26 mei is om 11.00 uur 
in het Paviljoen van de Stichting 
Bloeyendael, Archimedeslaan 1 te 
Utrecht. Aanmelding niet nodig, 
deelname gratis. Info Jaap Milius, 
tel. 030 2288636.

Bloeyendaal biedt een verrassend wandelgebied met inheemse bomen en 
een zich nog steeds verder ontwikkelende flora en fauna. 

De colleges van B&W van gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht hebben 
op 14 mei 2019 hun voorkeur uitgesproken voor de locatie Kerkdijk 176 
te Westbroek als brandweerpost. [foto Henk van de Bunt]

Jongen vliegen uit

In het vogelhuisje van Adrie en Nanne de Vries zijn 6 vogeltjes uit het 
ei gekropen. Inmiddels zijn ze uitgevlogen, maar voordat ze op pad 
gaan krijgen ze nog een hapje mee van de ouders.
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