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PAASWEEKENDACTIE
(alleen geldig bij aankoop opvrijdag 14 en zaterdag 15 april)

10 % KORTING
OP UW NIEUWE VLOER

(geldt niet op lopende acties)

advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Nooit meer
bang voor

de tandarts!
Dental Clinics Bilthoven

Tandartsengroepspraktijk
Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven

Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl

advertentie

De Bilt heeft een nieuwe 
burgemeester

door Guus Geebel

In een buitengewone raadsvergadering op 4 april werd Sjoerd Potters definitief burgemeester 
van De Bilt. Hij legde in de volle Mathildezaal ten overstaan van commissaris van de

Koning Willibrord van Beek de ambtsbelofte af. Na afloop van de
vergadering volgde een drukbezochte receptie.

Plaatsvervangend voorzitter van de 
raad Frans Poot opende de vergade-
ring, waarna Thecla van der Torre, 
griffier van de gemeente De Bilt, 
het benoemingsbesluit voorlas. De 
commissaris van de Koning sprak 
vervolgens waarderende woorden 
tegen vertrekkend waarnemend 
burgemeester Bas Verkerk. ‘Als 
de heer Gerritsen denkt dat het in 
Almelo mooier is, ontstaat opeens 
de vacature. Bas Verkerk heeft niet 
lang geaarzeld toen ik hem vroeg of 
hij waarnemend burgemeester van 
De Bilt wilde worden.’ De commis-
saris is zeer onder de indruk over de 

wijze waarop hij dat heeft gedaan 
in een periode waarin het in De Bilt 
niet eenvoudig was. 

Communicatief sterk
‘Ik kwam Sjoerd Potters op 16 
maart in De Haag tegen. Hij was 
de dag ervoor herkozen tot lid 
van de Tweede Kamer en het was 
ook de dag dat hij door de Kroon 
officieel werd benoemd tot burge-
meester van De Bilt. ’Voor Sjoerd 
Potters was het geen lastige keuze. 
Hij kiest met hart en ziel voor De 
Bilt’, aldus de commissaris van 
de Koning. ‘Vandaag krijgt u een 

nieuwe benoemde burgemeester 
die bij De Bilt past. U vroeg om 
een burgemeester met bestuurlijke 
ervaring, en die krijgt u. Hij staat 
bekend als zeer benaderbaar en hij 

is communicatief sterk. Ik las er-
gens dat hij in de campagne voor 
de Tweede Kamer bij het debat tot 
meest duidelijke politicus was uit-
geroepen.’ Van Beek noemt De Bilt 
een prachtgemeente. ‘Een mooie 
mix van wonen, werken en recre-
eren. Daarnaast vindt u een leuke 
bestuurlijke uitdaging en ik weet 
zeker dat u hier uw draai zult vin-
den vooral omdat u dichter bij uw 
partner Tony zult zijn.’ Hij dankt 
de raad en de vertrouwenscommis-
sie voor de inzet en de zorgvuldige 
wijze waarop de procedure is verlo-
pen en neemt daarna de verklaring 

en belofte af waarmee de benoe-
mingsprocedure is afgerond. 

Promotor
Locoburgemeester Hans Mieras 
houdt namens het college een toe-
spraak. Hij somt als een vurig 
promotor de kwaliteiten van de 

gemeente op en roemt vooral ook 
de diversiteit van de kernen. ‘De 
gemeente is niet alleen fysiek een 
prachtige gemeente, maar heeft ook 
bijzondere inwoners.’ Als wethou-
der prijst Mieras zich gelukkig zit-
ting te hebben in een gemeentebe-
stuur dat leiding mag geven aan heel 
betrokken en mondige inwoners 
met heel veel deskundigheid. ‘In de 
gemeenteraad zie je de diversiteit 
van de bevolking van de gemeente 
terug.’ Ook de hoogwaardige ken-
niseconomie en de life science-as 
passeren de revue. Sjoerd Potters 
krijgt van Hans Mieras de ambtke-
ten die hijzelf 24 uur mocht dragen 
omgehangen, waarmee de installatie 
compleet is. Vervolgens houdt bur-
gemeester Rob Metz van Soest na-
mens de burgemeesterskring Utrecht 
een welkomsttoespraak. Frans Poot 
spreekt daarna als plaatsvervangend 
voorzitter van de raad de nieuwe 
burgemeester toe en overhandigt 
hem de voorzittershamer. 

Installatierede
Sjoerd Potters houdt tenslotte zijn 
maidenspeech als burgemeester. 
‘Mijn belangrijkste principe om 
een goede burgemeester van De 
Bilt te kunnen zijn is dienend lei-
derschap, gebaseerd op vertrou-
wen.’ Hij zegt dat hij een groot hart 
heeft voor het openbaar bestuur en 
graag het goede wil doen voor de 
samenleving. ‘En thuis wil ik een 

goede partner, zoon en vriend zijn.’ 
Hij vertelt over de ervaring die hij 
al heeft opgedaan als gemeente-
secretaris, wethouder en Tweede 
Kamerlid. ‘Ik bruis van energie en 
zal mezelf eerder moeten afrem-
men dan aanjagen.’ Potters belooft 
dat hij zich de komende jaren met 
hart en ziel zal inzetten voor de 
inwoners van alle kernen van de 
gemeente en het algemeen belang. 
Hij zegt bewust gekozen te heb-
ben voor De Bilt, niet alleen om de 
mooie ligging, maar ook om de po-
sitieve sfeer en de ‘can do’ menta-
liteit. Potters noemt De Bilt een ge-
meente die een mooie afspiegeling 
van de Nederlandse samenleving 
is. ‘Vanuit mijn eerdere ervaringen 
wil ik als burgemeester van De Bilt 
de komende jaren drie belangrijke 
waarden meenemen. Hoffelijkheid, 
hard op de inhoud, maar warm op 
de persoon, transparantie en toe-
gankelijkheid.’ De burgemeester 
zegt het volste vertrouwen te heb-
ben in de samenwerking binnen het 
college en met de raad, maar vooral 
ook met de ambtelijke organisatie. 
Sjoerd Potters is inmiddels inwoner 
van de gemeente en zegt heel bena-
derbaar te zijn. Hij sluit zijn speech 
af met het noemen van de naam van 
zijn vader Kees Potters. Die kwam 
afgelopen Tweede Kerstdag door 
een noodlottig ongeval om het le-
ven. ‘Ik weet dat je nu trots op me 
zou zijn.’

De nieuwe burgemeester met partner en familie.

Het omhangen van de ambtsketen maakt de installatie compleet.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

v o o r M aartens d ij k  en O ms trek en
A ls  h et gaat  om  een p erf ect ve rz or gd e  b egr af enis  
of  crematie voor  alle ge z ind ten

U itvaartleidster:  Mevr. Birgitte van Manen -  van Haren

Ges p ecialis eerd  in: T hui s opbaren * B loemwerk * G rafmonum enten 
 Voorui tregeling/ Wilsbeschikking U itvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, ku nnen wij de u itvaart geheel 
naar u w wensen verzorgen. 
V o o r d irecte h u lp  z ij n w ij  d ag  en nach t b ereik b aar

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

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/04 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos, 
Avondgebed

13/04 • 19.30u - Ds. C.H. Oechies,
Agapé-maaltijd

14/04 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
15/04 • 22.00u - Ds. C. H. Oechies 

16/04 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos en
ds. C.H. Oechies

17/04 • 10.30u - In OLV-kerk: Ds. P. Lootsma 
en Pastor G.J. Weersink

19/04 • 10.30u - In OLV-kerk: Oecumenische 
Paasviering met Protestante en Roomsch 

Katholieke voorgangers

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/04 • 14.30u + 19.30u - ds. R.W. de Koeijer

16/04 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer
16/04 • 18.30u - ds. M. van der Zwan
17/04 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/04 • 20.00u - Avondmaal met

ds. Pieter Lootsma, Witte Donderdag 
16/04 • 10.30u - Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

16/04 • 10.00u - Viering van het Paasfeest

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/04 • 19.30u - Voorganger pater Jan Stuyt, 

Witte Donderdag
14/04 • 15.00u - Voorgangers Joke Mourits

en Janine Noten, Goede Vrijdag 
15/04 • 22.00u - Voorganger pater Jan Stuyt, 

Paaswake 
16/04 • 10.30u - Voorganger

Annelies v.d. Boogaard, Gezinsviering
17/04 • 10.30u - Ds. P. Lootsma en
Pastor G.J. Weersink, Samendienst

met Protestante Kerken
19/04 • 10.30u - Oecumenische Paasviering 

met Protestante en Roomsch Katholieke 
voorgangers

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
14/04 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed,

Goede Vrijdag
16/04 • 10.15u - Ds. J. Poutsma

16/04 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

12/04 • 19.30u - Stille Week-
Grote Woensdag ds. G.H. Kruijmer
13/04 • 19.30u - Stille Week- Witte 

Donderdag ds. N. de Boo
14/04 • 19.30u - Goede Vrijdag

ds. G. v.d. Brink, Viering + Dankzegging 
Heilig Avondmaal

15/04 • 19.30u - Stille Week- Stille Zaterdag, 
o.l.v. Kees Geluk

16/04 • 10.00u - Ds. C.W. Rentier, 
Gezinsdienst

16/04 • 19.00u - Ds. E. van Rooijen 
17/04 • 10.00u - Ds. P. Veerman

Pr. Gem. Immanuelkerk
13/04 • 19.30u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk
14/04 • 19.30u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk
15/04 • 19.30u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk
16/04 • 10.00u - Ds. R. van de Beld
16/04 • 19.30u - Mevr. ds. L. Blok, 

Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/04 • 19.30u - Samendienst in en

met Immanuelkerk
14/04 • 19.30u - Samendienst in en

met Immanuelkerk
15/04 • 19.30u - Samendienst in en

met Immanuelkerk
16/04 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
13/04 • 19.30u - F. Zwarts, Eucharistieviering 

Witte Donderdag
14/04 • 15.00u - J. Meijer en I. Elsevier, 

Kruiswegmeditatie 

15/04 • 21.30u - Th. Moons, 
Eucharistieviering, Paaswake

16/04 • 10.00u - Pastoor J. Skiba, 
Eucharistieviering, Kinderwoorddienst

V.E.G. De Bilt e.o.
14/04 • 19.30u - Goede Vrijdagdienst met 

viering Heilig Avondmaal
16/04 • 10.00u - Paasviering,

spreker Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/04 • 19.00u - Mevr. ds. E.A. Visser Witte 
Donderdag, Heilig Avondmaal

14/04 • 19.00u - Mevr. ds. E.A. Visser,
Goede Vrijdag

16/04 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser,
Eerste Paasdag 

Herv. gemeente Blauwkapel 
14/04 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel,

Goede Vrijdag
16/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel,

Eerste Paasdag 

Herst. Herv. Kerk
14/04 • 18.30u - Kandidaat T.A. Bakker, 

Goede Vrijdag 
16/04 • 10.00u + 18.30u + 17/04 (10.00u)

de heer J. de Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/04 • 18.30u - Ds. R. Alkema,
Witte Donderdag

16/04 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/04 • 19.30u - ds. G.H. Kruijmer,
Goede Vrijdag

16/04 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
16/04 • 18.30u - ds. G.J. van Meijeren

17/04 • 10.00u - Paaszangdienst

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

14/04 • 10.00u + 19.30u - ds. A.J. Britstra, 
Goede Vrijdag

16/04 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra
17/04 • 10.00u - ds. A.J. Britstra,

Tweede Paasdag

PKN - Ontmoetingskerk
14/04 • 19.30u - ds. R. Alkema,

Goede Vrijdag
15/04 • 21.30u - ds. R. Alkema,

Stille Zaterdag
16/04 • 09.30u - ds. R. Alkema,

Eerste Paasdag

St. Maartenskerk
13/04 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit, 
Eucharistieviering Witte Donderdag
14/04 • 14.30u - Meditatie + 19.00u - 

Kruisverering Goede Vrijdag 
15/04 • 20.30u - Paasnachtviering

Pastor Frans Zwart 
16/04 • 10.30u - Eucharistieviering

Pastor Gerard de Wit 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/04 • 19.30u - Ds. P.G. Sinia
16/04 • 10.00u - Dhr. C Veldhuizen
16/04 • 18.30u - Ds. R.G. v.d. Zwan

PKN - Herv. Kerk
14/04 • 19.00u - ds. M. van der Zwan

Goede Vrijdag 
16/04 • 10.00u - ds. M. van der Zwan
16/04 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer

17/04 • 09.30u - Dienst door de jeugd, 
Tweede Paasdag

Geboren
8 april 2017

Adriaan
Zoon van Wijnand en Corrie 

Kok-Bieshaar
Dorpsweg 44
Maartensdijk

Opbrengst Amnesty-collecten

De collecte van Amnesty Inter-
national in de week van 5 tot 11 
maart heeft in de gemeente De 
bilt ruim 10.000 euro opgeleverd. 
Iedereen die hieraan een bijdrage 
heeft geleverd hartelijk dank. 

Start vaarseizoen Molenpolder

Op 15 april staat de eerste tocht 
van dit seizoen door de Molen-
polder op de agenda van Staats-
bosbeheer. In een stille fluister-
boot kom je tot rust, en geniet je 
van het uitzicht over de petgaten 
en legakkers van dit oude veen-
landschap. Speur samen met de 
gids naar de dieren en planten 
in dit gebied, zoals ringslang, 
purperreiger en zonnedauw, en 
loop onderweg een stukje op het 
“drijvend land”. Een bijzondere 
ervaring. Aanmelden via www.
staatsbosbeheer.nl. Je kunt deze 
excursie ook met een groep boe-
ken; informeer via utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl naar de moge-
lijkheden (max. 12 personen).

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 23 april 
van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Film in Het Lichtruim

Het Filmhuis in het Lichtruim 
De Bilt vertoont op 19 april ‘Im 
Labyrinth des Schweigens’ van 
Giulio Ricciarelli. De film brengt 
een hommage aan de vastbera-
denheid van de mensen die het 
zwijgen over Auschwitz doorbra-
ken. Im Labyrinth des Schwei-

gens houdt het midden tussen een 
historisch drama en een thriller. 
Locatie Het Lichtruim, Plane-
tenplein 2, Bilthoven. Aanvang 
20.00 uur. 

Openbare Vergadering 

Contact Commissie Lage Vuur-
sche vergadert op 13 april in De 
Furs om 20.30 uur. Op de agenda 
staan o.a. Informatie ontwikke-
lingen paleis Soestdijk, glasvezel 
in Lage Vuursche, vorderingen 
bouw Smederij en onderhoud 
gemeente wegen e.d. in het dorp.

Oorzaken dementie 

Dinsdag 18 april  is er een Alz-
heimer Café in het restaurant 
in woon- en zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Een Alzheimer Café 
is een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met 
(beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. Jacqueline de 
Groot, specialist ouderengenees-
kunde, spreekt over de meer dan 
50 verschillende ziektes die tot 
dementie kunnen leiden. Het pro-
gramma begint om 20.00 uur en 
eindigt om 21.30 uur. Daarna 
is er nog gelegenheid om een 
drankje te nemen en even na 
te praten. De toegang is gratis. 

Aanmelden vooraf is niet nodig; 
voor (vervoers-)vragen over het 
Alzheimer Café: Alida Melkert, 
tel.nr. 030 6562977. 

Ouders gezocht voor online 
video 

Heeft u één of meerdere kin-
deren tot 18 jaar en vindt u het 
leuk om bij te dragen aan het 
realiseren van een online video 
rondom een nieuw maatschap-
pelijk project? Het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid is op 
zoek naar ouders die we zaterdag 
22 april gedurende ongeveer een 
uur mogen interviewen over het 
dagelijks (gezins)leven. Kinde-
ren kunnen eventueel meekomen 
naar de draaidag. Aanmelden en 
meer informatie via mkrjinen@
ncj.nl

Bingo in Servicecentrum 
Maartensdijk

Vrijdag 21 april is er weer bingo 
in het Servicecentrum Maartens-
dijk. In de pauze kan men gezel-
lig even bijpraten en een kopje 
koffie of thee drinken. Aanvang: 
14.15 uur en de kosten zijn 3,50 
euro voor 5 speelrondes. Info: 
Servicecentrum Maartensdijk, 
tel: 0346 214161 en/of service-
centrummaartensdijk@mensde-
bilt.nl 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Mededelingenblad 
voortaan wekelijks 

Het college informeert de gemeenteraad elke twee weken over de 
uitvoering van het beleid via het Mededelingenblad, te vinden op de 
raadswebsite. Het College verhoogt nu de verschijningsfrequentie.

Het mededelingenblad is een informatiebulletin van het College aan de 
gemeenteraad. 

Ten aanzien van de actieve schriftelijke informatievoorziening aan de 
raad heeft het College besloten de verschijningsfrequentie van het Me-
dedelingenblad te verhogen van eenmaal per veertien dagen tot een-
maal per week. Daarbij is de gedachte dat het Mededelingenblad dan 
kleiner van omvang kan worden en gemakkelijker bij te houden. Voor 
de duidelijkheid zal het  Mededelingenblad voortaan niet meer op don-
derdag maar op vrijdag verschijnen; het eerste wekelijkse Mededelin-
genblad verschijnt op vrijdag 7 april.

Dat wil ik effe kwijt…
Verplichte kost voor 

politici en beleidsmakers
Donderdag 30 maart zag ik in de Woudkapel in Bilthoven de film: ‘I 
Daniel Blake’. Een docudrama, dat de interactie tussen de sociale dienst 
in Groot-Brittannië en mensen die daar om hulp aankloppen indringend 
in beeld brengt. Aanvankelijk voelde ik ongeloof: dit kon toch niet waar 
zijn! Maar geleidelijk kreeg woede de overhand. Woede over de onge-
voelige onmenselijke manier waarop de ambtenaren de hulpzoekende 
burgers behandelden. Woede op een systeem dat bewust zó is ingericht 
dat het mensen onmogelijk wordt gemaakt de hulp te krijgen die ze 
nodig hebben en waar ze recht op hebben. 

De termen vernederen, rondschoppen en dooddrukken kwamen bij me 
op. Vergelijk dat eens met de empathische Nederlandse ambtenaar die 
decennia geleden in een Tv-documentaire twee bejaarde burgers, Bets 
en Van Deudekom, koppelt en helpt door het complexe sociale systeem 
te navigeren. Wat een verschil! Wat mij betreft zijn beide films ver-
plichte kost voor politici, beleidsmakers en voor ambtenaren en mede-
werkers van sociale diensten (of hoe die afdeling tegenwoordig heet).

Frank Klok, Groenekan

Unanieme steun voor antennebeleid
In de raadscommissievergadering van 16 maart is door Beter De Bilt een voorstel ingediend 
waarin het College van Burgemeester en Wethouders wordt gevraagd een startnotitie op te 

willen stellen voor een antennebeleid.

Veel gemeenten hebben al zo’n 
antennebeleid. Dit voorstel is una-
niem aangenomen en daardoor 
geagendeerd als hamerstuk in de 
raadsvergadering van 30 maart jl. 
Aanleiding is de afgegeven omge-
vingsvergunning voor een zend-
mast op het Bakema-speelveldje 
in De Leijen. Ondanks dat de wet-
houder hierover op tijd is geïnfor-
meerd en veel omwonenden be-
zwaarschriften hadden ingediend 
is door de dienstdoend ambtenaar 
alsnog een vergunning afgegeven 
aan T-Mobile. Beter De Bilt juicht 
toe dat de wethouder intensief be-
zig is met SSW om een alternatie-
ve locatie te vinden. Op 28 maart 
is nog een openbare hoorzitting 
geweest die is bezocht door zeker 
zestig omwonenden en waar velen 
hebben ingesproken. Het wachten 
is nu op het advies van de Be-
zwaarcommissie. 

In het voorstel van Beter De Bilt 

Paspoortdrukte bij 
afdelingen Burgerzaken

Gemeenten in de regio roepen inwoners op om hun reisdocumenten 
op tijd te vervangen. Ook in de gemeente De Bilt is het in het voor-
jaar drukker dan normaal. Zodra de zon weer gaat schijnen, staan 
inwoners in de rij voor een nieuw paspoort. ‘Ik weet niet precies hoe 
het psychisch werkt, maar dan ervaren we wel enige extra drukte’, 
zegt Dick de Jager, woordvoerder van de gemeente De Bilt. ‘Daarom 
schrijven we mensen twee maanden van tevoren aan als ze hun reis-
documenten moeten vervangen. En daarom ook verruimen we de af-
spraakmogelijkheden’. 

Gemeentelijk 
armoedebeleid geactualiseerd

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 30 maart unaniem de notitie ‘Doe Mee(r) - Gemeentelijk 
Armoedebeleid De Bilt 2017’ vast. De nota dient als kader voor het gemeentelijk armoedebeleid 

en heeft als doel het stimuleren en faciliteren van financieel kwetsbare inwoners om te 
participeren in de samenleving. Ook werd besloten het extra rijksbudget van 159.000 euro, te 

besteden aan kinderen in arme gezinnen.

Door een unaniem aangenomen 
amendement van Nico Jansen (CU) 
wordt de ingangsdatum waarop 
inwoners op vertoon van een gel-
dige U-pas vijftig procent korting 
krijgen op de aanschafkosten van 
een paspoort of ID-kaart vervroegd 
naar 1 mei 2017. Een amendement 
van Johan Stekelenburg (SP) om de 
gratis zwemlessen diploma A voor 
kinderen met een U-pas ook voor 
het diploma B te laten gelden krijgt 
geen meerderheid. 

Moties
Verschillende fracties complimen-
teren wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen met deze nota. Krischan 
Hagedoorn (PvdA) dient een motie 
in om een overgangregeling voor 
de kwijtschelding van gemeente-
lijke belastingen te onderzoeken. 
Omdat de stemmen staakten wordt 
deze motie in april opnieuw in 
stemming gebracht. In een aange-
nomen motie over armoedebeleid 
en schuldhulpverlening vragen 
PvdA en GroenLinks de ontwik-
keling van de Schuldhulpverlening 
nauwlettend te volgen en zodra dit 
platform beschikbaar komt, hier 
optimaal gebruik van te maken om 
de effectiviteit verder te verbete-
ren. Henk Zandvliet (GroenLinks) 
vraagt een aanpak te ontwikkelen 
om ook werkenden met een laag 
inkomen, niet-werkenden met een 
WW- of WAO-uitkering en oude-
ren met alleen AOW te informeren 
over de bestaande inkomensonder-
steunende voorzieningen en hen 
desgewenst te ondersteunen bij het 
aanvragen hiervan. De motie wordt 
aangenomen.

Detailniveau
Dolf Smolenaers (D66) vraagt het 
college vast te stellen of de Verwijs-
index Schuldhulpverlening (VISH) 
voor onze gemeente de aanpak van 
de lokale schuldenproblematiek kan 
verbeteren. Hij vraagt het college de 
kosten hiervoor te ramen en even-
tueel een voorstel tot aansluiting 
te doen. De motie is aangenomen. 
Connie Brouwer (Beter De Bilt) 
constateert dat er veel op detail-
niveau wordt ingegaan op de nota en 
vraagt zich af of dat nodig is. Cees 
Beringen (CDA) heeft veel waar-
dering voor de goed en zorgvuldig 
samengestelde nota. Johan Sloot-
weg (SGP) waarschuwt voor meer 
bureaucratie door de vele moties. 

Kwijtschelding
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen gaat vervolgens in op de mo-
ties en opmerkingen van de raad. 

Wethouder Hans Mieras ontraadt 
de motie over de kwijtschelding ge-
meentelijke belastingen. ‘Er bestaat 
nog steeds automatische kwijt-
schelding. Vroeger kreeg iedereen 
die in de vermogensnorm van de 
RWI viel en een uitkering kreeg 
automatisch kwijtschelding. Nu zit 
daar een stap tussen en wordt ge-
keken of die mensen ook voldoen 
aan de vermogensnorm van de 
belastingdienst, die lager ligt. De 
groep tussen beide inkomensnor-
men, valt nu in de categorie die de 
kwijtschelding niet meer automa-
tisch krijgt. Het betekent wel dat 
de meest kwetsbare groepen nog 
steeds vrijstelling krijgen. 
De normen worden door het Rijk 
opgelegd. Wij kunnen niet doen 
wat de motie vraagt, maar ik zeg u 
toe dat we nog een brief naar Den 
Haag sturen over het gelijktrekken 
van de vermogensnormen.’

Het amendement van Nico Jansen krijgt unanieme steun.

wordt gevraagd een duidelijke ge-
biedsindeling te willen definiëren, 
tijdige informatieverstrekking aan 
omwonenden te organiseren, om-
wonenden tijdig te betrekken bij 
de plaatsing en helderheid te ver-
schaffen over de verantwoordelijk-
heden van alle betrokken partijen. 
Beter De Bilt verdiept zich verder 
in het huidige beleid (in ons land). 
Mail voor tips c.q. advies info@
beterdebilt.nl

Omwonenden van het speelveldje in de Leijen maken zich zorgen over de 
gezondheidsrisico’s van straling als daar een zendmast wordt geplaatst. 
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Gevulde lamsbout

Kiprollade
(Scharrel)

Diverse soorten 
varkenshaas

Runderentrecôte

Gepaneerde schnitzels

100
GRAM 1.98

500
GRAM 8.98

100
GRAM 1.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 april
t/m woensdag 19 april

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

DINSDAG VOORDEEL

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet americain

Gebraden rosbief
Gerookte achterham
Gegrilde fricandeau 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Ideaal voor uw paasdiner!

Lekker voor de paasdagen!
STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.75

BOEREN ‘’CUM 
LAUDE’’ KAAS

500
GRAM 6.98 

Kip cordon bleu, 
gehakt cordon bleu 
of runder cordon bleu

5 HALEN= 
4 BETALEN

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98VERS GEBRANDE 

DJAKARTA

Noten & pinda's

150
GRAM 5.98PARMAHAM

2
STUKS 7.-DEENSE BROODJES

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

VLEESWAREN TRIO

ONZE OVERHEERLIJKE SAPPIGE BEENHAM

Lekker bij de asperges!

Lekker voor de paasdagen!

Speciaal voor deze dagen hebben 
wij diverse soorten heerlijke kaas uit 
buitenland geïmporteerd! 

KLEINE VARKENSHAAS

WIJ WENSEN U GOEDE 
PAASDAGEN!

Extra donderdagvoordeel!
1

KILO 9.99

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

NIEUWE OOGST

Bistro - Krieltjes
500 GRAM 

1.39

LUXE HOLLANDSE

Pluksla
ZAK 150 GRAM 

1.69

VOLOP SPECIALITEITEN UIT Brussel
VOLOP HOLLANDSE Primeurs

Geldig op dinsdag 18/4 en woensdag 19/4

VERS GEWASSEN

Hollandse Spinazie
300 GRAM

0.79

Perssinaasappels
2 KILO

1.99

Kapucijnersschotel
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

• Speciale voorgerechten
MET ASPERGES

• Zalmbombe
• Lamsvlees, garnalen etc..
• Mooie hoofdgerechten

MET LAMSVLEES, KABELJAUW EN
VELUWSE WEIDEHOEN

• Mooie Paastaart
• Desembrood

DE HELE DAG DOOR VERS GEBAKKEN
ZONDER E-NUMMERS

Zaterdag verse Sushi

vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Speciaal voor pasen - vrijdag en zaterdag

Volop Salades
VOOR UW BRUNCH!

Hollandse Asperges
DAGELIJKS VERS, GRATIS GESCHILD
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‘HartvoorDeBilt’ dient klachten in 
bij de gemeente

door Rob Klaassen

Op 24 maart 2017 heeft het comité ‘HartvoorDeBilt’ een klacht ingediend bij de gemeentelijke 
klachtenbehandelaar over de door de gemeente gevolgde handelwijze bij het bouwplan

(uit 2015) van 12 woningen op het voormalige garageterrein van De Rooij aan de Hessenweg.

Hierbij gaat het vooral om de ver-
meende tegenwerking bij het ver-
krijgen van de juiste informatie; 
bijvoorbeeld om er achter te komen 
welke afspraken er met het garage-
bedrijf waren gemaakt. Daardoor 
is hen de mogelijkheid onthouden 
om op een constructieve manier 
mee te denken met het bouwplan/
streefbeeld, zodat er een bestem-
mingsplan gemaakt had kunnen 
worden, waarover alle partijen te-
vreden konden zijn. Dit bleek niet 
het geval en daardoor werd men 
gedwongen tal van zienswijzen op 
het bestemmingsplan in te dienen. 
Een plan voor woningbouw op het 
terrein van garagebedrijf De Rooij 
loopt al vanaf 2005. Het maakte 
toen deel uit van plannen voor drie 
achterblijvende locaties in het Oude 
Dorp rondom de rotonde Blauwka-
pelseweg. Dit betrof bedrijven die 
naar het nieuwe industrieterrein 
Larenstein zouden verhuizen. Ga-

ragebedrijf De Rooij was een van 
die bedrijven.

Gemeenteraad
Op 24 juni 2010 ging de gemeen-
teraad akkoord met een bouwplan 
van 3 bouwlagen met kap op het 
terrein van garage De Rooij aan de 
Hessenweg, terwijl in 2005 soort-
gelijke hoogbouwplannen onder 
druk van de Biltse bevolking niet 
door waren gegaan. Dit besluit is 
echter nooit vastgelegd in een be-
stemmingsplan, waardoor belang-
hebbenden ook niet konden reage-
ren. Het plan is ook niet uitgevoerd. 
Toch werd gedurende het hele pro-
ces omtrent het bouwplan van 2015 
steeds verwezen naar het in juni 
2010 door de gemeenteraad geno-
men besluit. Termen als ‘er ligt nu 
eenmaal een gemeenteraadsbesluit 
waaraan we ons te houden hebben’ 
en ‘in vergelijking met het in 2010 
bedachte streefbeeld is dit nieuwe 

plan een enorme verbetering’ enz. 
waren uitspraken die gedurende de 
hele planperiode bij voortduring 
waren te horen. 

Afspraken
Omdat er zoveel wel of niet was 
afgesproken en er steeds door de 
gemeente werd teruggegrepen op 
niet te controleren gemaakte af-
spraken wilde ‘HartvoorDeBilt’ 
inzicht krijgen in die achterlig-
gende afspraken. De gemeente gaf 
die echter niet vrij. Daarom werd 
een WOB-verzoek (Wet Openbaar-
heid van Bestuur) bij de gemeente 
ingediend. Omdat er op het WOB-
verzoek geen reactie kwam werd 
op 7 juni 2016 een bezwaar inge-
diend tegen het niet tijdig reageren 
door de gemeente. Op 23 juni 2016 
kwam de reactie van de gemeente, 
die inhield dat van de 27 betreffen-
de documenten er slecht 7 openbaar 
mochten werden gemaakt. Tegen 

deze reactie werd opnieuw gerecla-
meerd. Daarop kreeg het comité een 
uitnodiging om te verschijnen voor 
een zitting met de Hoorcommissie 
WOB op 26 juli 2016. De gemeente 
zegde toe haar verweerschrift in ie-
der geval een week van tevoren ter 
hand te stellen. Uiteindelijk werd 
dat ander halfuur uur voor de zit-
ting per mail toegestuurd. 

Uitspraak Hoorcommissie
De Hoorcommissie heeft op 30 sep-
tember 2016 uitspraak gedaan op 
het bezwaar. Het heeft vervolgens 
nog tot 22 december 2016 geduurd 
voordat het College de uitspraak 
doorstuurde naar het comité. Uit de 
uitspraak van de Hoorcommissie 
bleek dat de gemeente op de meeste 
punten in het ongelijk werd gesteld. 
Tegelijk met de uitspraak werd een 
verklaring meegestuurd inclusief 
een aantal onvolledige documen-
ten. Nog steeds minder dan volgens 
de Hoorcommissie zou moeten. 
Omdat het College zo lang had ge-
wacht met het doorsturen van de 
uitspraak was men inmiddels een 
dag te laat binnen de termijn waar-
op indieners beroep konden aante-
kenen bij de Raad van State. 

Wat blijkt? 
In een brief, die de gemeente op 30 
juni 2015 aan de eigenaar van het 

garagebedrijf schrijft, staat dat met 
de bouw van het in 2010 bedachte 
bouwplan op 1 januari 2013 (2,5 
jaar eerder) moest zijn gestart. In 
een brief concludeert de gemeente 
zelf dat er in juni 2015 volop gele-
genheid was om in overleg met alle 
betrokkenen een nieuwe start te ma-
ken. Er moesten volgens deze brief 
nieuwe plannen ontwikkeld gaan 
worden omdat het gemeenteraads-
besluit van 24 juni 2010 inmiddels 
was achterhaald. Door echter het 
bestaan van deze brief te verzwij-
gen en net te doen alsof het besluit 
van 24 juni 2010 nog gewoon be-
stond, is daarmee de mogelijkheid 
ontnomen om gezamenlijk tot een 
nieuw en beter plan te komen. 

De gemeente heeft immers zelf naar 
buiten toe vanaf de eerste informa-
tieavond op 9 december 2015 con-
tinu laten weten dat het gemeente-
raadsbesluit van 24 juni 2010 zou 
worden uitgevoerd. Dit alles onder 
het motto: ‘er is nu eenmaal toen 
zo besloten’. De ondertekenaars 
van de brief aan de klachtenbe-
handelaar zijn van mening dat de 
gemeente heeft gehandeld in strijd 
met meerdere beginselen van be-
hoorlijk bestuur. ‘Hart voorDeBilt’ 
is bewust informatie onthouden en 
is benieuwd naar de bevindingen 
van de klachtenbehandelaar. 

Er is reeds een aanvang gemaakt met de verkoop van de woningen.

Er is inmiddels een begin gemaakt met de realisering van bouwplan 
op het voormalige garageterrein van De Rooij. De benzinepompen zijn 
inmiddels verwijderd.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 
In de Vierklank van 29 maart stond een artikel met de titel ‘Geluids-
hinder A27 bij Maartensdijk aanpakken’ waarin Peter Schlamilch van 
Forza De Bilt aankondigt zich hard te gaan maken voor een verlengd 
geluidsscherm aan de oostkant van de A27 ter hoogte van Maartensdijk.

De inmiddels opgeheven Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk 
(SSGM) heeft jarenlang gepleit voor betere geluidsmaatregelen langs 
de A27. Daarin waren we voor een deel succesvol, maar met name ter 
hoogte van Maartensdijk blijft de situatie na de verbreding ongeveer 
hetzelfde zoals die nu is. We hebben nog 600.000 euro bij gemeente en 
provincie weten lost te peuteren voor extra maatregelen, bovenop wat 
Rijkswaterstaat al doet en dat geld is ten goede gekomen aan Holland-
sche Rading en Groenekan. 

De reden dat Maartensdijk geen extra maatregelen kreeg was volgens 
de milieudienst Zuid Oost Utrecht, dat die hier minder effectief zou-
den zijn, maar ongetwijfeld heeft ook meegespeeld, dat inwoners van 
Hollandsche Rading en Groenekan zich actiever hebben ingezet. Wij 
gunnen natuurlijk die beide kernen hun geluidsbescherming, maar het 
feit dat Maartensdijk geen actieve dorpsraad heeft wreekt zich hier wel. 
En laten we eerlijk zijn: Maartensdijk is wel de kern met de meeste 
inwoners langs de A27 ook al wonen die er misschien iets verder vanaf.

De politieke partijen binnen de gemeente hebben zich nooit actief inge-
zet voor de belangen van Maartensdijk op dit gebied en daarom juich 
ik het zeer toe dat Forza De Bilt toch nog wat gaat proberen voor ons 
Maartensdijkers. Ik hoop dat het nog niet te laat is.

Hein Banken, oud-secretaris SSGMt

Aftrap voor een nieuw 
subsidiebeleid

door Guus Geebel

Op 28 maart verrichtte wethouder Hans Mieras in de Mathildezaal van het gemeentehuis 
de aftrap voor een discussie die moet leiden tot een toekomstbestendig subsidiebeleid. 

Onder leiding van dagvoorzitter Jeannette Schoone werd een programma gestart waar 
subsidieontvangers over een aantal thema’s discussieerde. Het was de eerste

van een reeks bijeenkomsten. 

De wethouder zegt in zijn ope-
ningswoord dat de gemeente nog 
eens de systematiek van de sub-
sidies op de lichtbak wil leggen, 
om te onderzoeken of het nog 
helemaal bij de tijd is. ‘De invals-
hoek is niet dat we opnieuw gaan 
prioriteren, maar onderzoeken hoe 
het in elkaar steekt.’ Mieras zegt 
nog niet op het oog te hebben wat 
de uitkomst moet zijn. Hij noemt 
een aantal dilemma’s waar hij de 
afgelopen periode tegenaan liep 
waar het ging om het verstrekken 
van subsidies. Dat is onder meer 
de spanning tussen continuïteit 
en actualiteit. Ook constateert hij 
dat de gemeente bij kleinere orga-
nisaties relatief weinig tijd steekt 
in het controleren waar het geld 
allemaal naar toe is gegaan. Dus 
welke vrijheid wil je mensen bie-
den en welke controle wil je er per 
organisatievorm op loslaten. Ook 

gaat hij in op organisaties die sub-
sidie ontvangen en ook nog ruimte 
huren van de gemeente. Als voor-
beeld noemt hij de waterpoloclub 
en het zwembad. In overleg met 

de subsidieontvangers wil hij nog 
eens naar de systematiek kijken. 
Wethouder Mieras is blij dat de 
ontvangers aan de voorkant mee 
willen denken.

Wethouder Hans Mieras opent de eerste van een reeks bijeenkomsten.



Adverteren in De Vierklank?
Bel 0346 21 19 92 of mail 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.

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 25 op 26 april op het
traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Wijkwinkel
Heeft u vragen over post die u ontvangt? Moeite 
om een telefoongesprek met een organisatie te 
voeren? Hulp nodig bij het aanvragen van zorg/
huurtoeslag? Hulp nodig bij de belastingaan-
gifte? Met al deze vragen en nog veel meer kunt 
u bij de vrijwilligers van de Wijkwinkel terecht. 
De hulp is gratis. Er worden voor een belastin-
gaangifte wel kosten in rekening gebracht. Deze 
zijn afhankelijk van uw inkomen. Voor informatie 
over openingstijden kijk op:
www.mensdebilt.nl/activiteiten/wijkwinkel 
of bel met het Servicecentrum.

Vrijwilligerscentrale
De vrijwilligerscentrale is nu ook aanwezig in 
de hal van het Lichtruim. Iedere vrijdagochtend 
zijn er twee medewerkers om inwoners die zich 
oriënteren op vrijwilligerswerk verder te helpen. 
Er zijn ruim 150 vrijwilligers vacatures in alle 6 
kernen van gemeente De Bilt. Kom langs:
• Woensdagmiddag Servicecentrum De Bilt van 

14 - 16 uur, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1
• Vrijdagochtend Lichtruim van 10-12 uur, Plan-

etenbaan 2, Bilthoven.
Vanwege uitbreiding zijn we op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers voor de vrijwilligerscentrale. 
Neem contact op met Jolijn Jurgens:
j.jurgens@mensdebilt.nl, 06 1700 7462

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 Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

NIEUWS   AGENDA   ARCHIEF   ADVERTEREN   BEDRIJVEN   REAGEREN   NIET ONTVANGEN   CONTACT

 M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen
 0346 - 281444 | 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nl

WIE JARIG,
IS TRAKTEERT

Vanwege het 10-jarig bestaan van Karin 
van der Willigen Makelaardij o.z. zijn er 
10 maanden lang prijzen te winnen. Dit is 
al weer de 3e maand, waarin we deze keer 
Fuchsiakwekerij Manders te Maartensdijk 
willen presenteren. April staat in dit 
jubileumjaar in het teken van een vrolijke 
aanblik van de tuin of bij de voordeur.

KENT U IEMAND DIE U WEL EEN MOOIE 
FUCHSIA OP STAM OF IN EEN HANGPOT 
ZOU WENSEN?

Laat het ons even weten. Er is vast een 
vergeten hoekje om op te vrolijken met een 
mooie fuchsia.

Marc Manders
06-10600903
Facebook: Fuchsiakwekerij Manders

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

L’ ORÉAL
COSMETICA
1+1 GRATIS

NIEUW
IDYL BABY

VERZORGINGSLIJN

VOLOP CROISSANTJES,
PAASBROOD
EN HEERLIJKE
PAASTAARTJES

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

10 ei eren voor 1,
00

Boeren  JOekel!
Romig  en  pittig
van  smaak 500  gram 5,95

In  verband  met  koningsdag
zijn  we  27  april  niet  aanwezig!

wij  vacumeren  de  kaas
graag  voor  u!
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Locoburgemeester feliciteert 
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Zondag 9 april was het zestig jaar geleden dat Rob Stegeman en Lenie Romijn in Utrecht 
in het huwelijk traden. Zij was toen 22 en hij werd diezelfde dag 26 jaar. Locoburgemeester 

Madeleine Bakker kwam namens het gemeentebestuur op 10 april het echtpaar met dit 
huwelijksjubileum feliciteren. Het feest werd met familie en vrienden gevierd

in Het Oude Tolhuys in Rhijnauwen. 

Lenie Romijn werd als oudste van 
zes kinderen geboren in Leerdam. 
Kort daarna verhuisde het gezin 
naar Gorinchem waar zij opgroei-
de. Toen ze later een vriendje in 
Utrecht kreeg die lid was van mu-
ziekvereniging Victoria ging ze om 
hem in Utrecht in de huishouding 
werken. Lenie werd actief bij Vic-
toria en deed daar allerlei klusjes. 
Ze speelde in die tijd gitaar. Nadat 
de verkering met het vriendje uitge-
raakt was ontmoette ze in 1954 bij 
dezelfde vereniging Rob Stegeman 
die contrabas speelde. In 1955 ver-
loofden ze zich. 

Van Laar
Na enige tijd vond Lenie een be-
ter betaalde betrekking in de huis-
houding bij Bouwbedrijf Van Laar 
in De Bilt. ‘Daar zeiden ze op een 

gegeven moment tegen mij, jouw 
vriend is boekhouder hè, zou hij 
bij ons willen komen werken.’ De 
in Zuilen geboren Rob Stegeman 
werkte vervolgens 55 jaar bij Van 
Laar, ook nog na zijn pensione-
ring. Na hun trouwen gingen ze in 
de Westerlaan in De Bilt wonen. 
Van Laar had voor de woning ge-
zorgd. Ze woonden er tien jaar en 
verhuisden toen naar De Savornin 
Lohmanweg. In 2008 verhuisden ze 
naar de huidige woning. Het echt-
paar heeft een zoon en drie doch-
ters. Er zijn negen kleinkinderen en 
vier achterkleinkinderen

KBH
In 1964 werden ze actief bij de Ko-
ninklijke Biltse Harmonie (KBH). 
Rob kreeg klarinetles van Rien Bos 
en heeft tot 2014 klarinet gespeeld. 

Hij was jarenlang bestuurslid van 
de KBH en werd erelid van de 
vereniging. Lenie zorgde toen de 
dochters bij de majorettes waren 
voor de kleding, ze stond achter de 
bar en zorgde met anderen dat het 
verenigingsgebouw schoon bleef. 
Rob Stegeman was ook lange tijd 
bestuurslid van de vogelvereniging. 

In 1995 was Rob veertig jaar in 
dienst bij Bouwbedrijf Van Laar en 
ontving hij een Koninklijke Onder-
scheiding. Het echtpaar is gezond 
en wandelt en fietst veel. Samen 
fietsen doen ze niet vaak meer. 
‘Zij heeft een ander tempo en er zit 
geen rem op’, zegt Rob lachend. Er 
waren felicitaties namens Koning 
Willem-Alexander, de Commissa-
ris van de Koning en bloemen van 
de gemeente.

Het diamanten huwelijkspaar met locoburgemeester Madeleine Bakker. 

De Ark organiseert ontbijtactie
Op zaterdag 13 mei wordt er vanuit kerkelijke Wijkgemeente De Ark (Bilthoven) een 
ontbijtactie georganiseerd. Een ontbijtje wordt thuisbezorgd tussen 8.00 en 10.30 uur.

Met een bestelling steunt men ook automatisch iemand, die het op enige manier moeilijk heeft.

De ontbijtactie is een herhaling van 
de actie van vorig jaar. Een groep 
jongeren uit De Ark wilde toen op 
een praktische manier iets doen 
in en voor hun directe omgeving. 
Door de verkoop van meer dan 200 
ontbijtjes, in combinatie met spon-
soring, was het mogelijk om voor 
elke twee bestelde ontbijtjes kos-
teloos een extra ontbijtje klaar te 
maken. Deze gratis ontbijtjes wer-
den bezorgd bij mensen die wel een 
steuntje in de rug konden gebruiken. 
Op die manier werden ruim 100 
mensen, waaronder vluchtelingen, 
zieken, mensen die recent iemand 

hadden verloren of die in financiële 
moeilijkheden verkeerden, op een 
positieve manier verrast. Daarnaast 
besloten ook veel mensen om zelf 
een bekende of minder bekende te 
verrassen met een ontbijtje. De ac-
tie leidde tot veel positieve reacties 
en contacten.

Nieuw
Een nieuw team is inmiddels druk 
bezig met de voorbereidingen om 
de actie dit jaar te kunnen herhalen. 
Op zaterdag 13 mei, in het weekend 
van Moederdag, zullen de ontbijtjes 
in alle vroegte worden bereid. Ver-

volgens worden ze in twee tijdvak-
ken, tussen 8.00 en 9.30 uur en tus-
sen 9.00 en 10.30 uur thuisbezorgd 
binnen de gemeente De Bilt en in 
de directe omgeving. Bestellen is 
mogelijk tot 24 april 2017 via de 
website, www.ontbijtactiedeark.
nl. Een luxe ontbijt kost 7,50 euro 
en bestaat onder andere uit verse 
broodjes, beleg, een gekookt eitje 
en vers geperste jus d’orange. Een 
kinderontbijt kost 5 euro. Meer 
informatie is te vinden op de web-
site. Daarnaast is de ontbijtactie te 
vinden op Facebook en Instagram 
(Ontbijtactie De Ark).

Renovatie De Vierstee gestart
 

Bouwbedrijf Vaessen gestart met 
de renovatie van sport- en cultu-
reel centrum De Vierstee in Maar-
tensdijk. De Vierstee is na bijna 40 
jaar toe aan vernieuwing. De plan-
nen voor de renovatie zijn in nauw 
overleg met de gebruikers en Stich-
ting Vierstee 2.0 tot stand gekomen. 
Tijdens de verbouwing worden 
diverse knelpunten opgelost, zoals 
meer ruimte en verbetering van de 
akoestiek in de toneelzaal, nieuwe 
sportvloeren in de sporthal, aanpas-
sen van wandtoestellen waardoor 
meer uitloopruimte gecreëerd wordt 
en verplaatsing van de bibliotheek 
waardoor de toegankelijkheid wordt 
vergroot. 

Oplevering 
De komende periode worden werk-
zaamheden aan de buitenkant van 
het pand uitgevoerd, zodat De Vier-
stee de komende tijd nog gebruikt 
kan worden. Vanaf half mei verplaat-
sen de werkzaamheden zich naar 

binnen. Tijdens de zomervakantie 
werkt bouwbedrijf Vaessen door om 
het werk op tijd af te hebben. Naar 
verwachting vindt de oplevering na 
de zomer plaats. 

Inloopbijeenkomst 
Wie benieuwd is naar de aanpas-
singen van De Vierstee, is van harte 

uitgenodigd voor de inloopavond op 
woensdag 19 april tussen 19.30 en 
20.30 uur in De Vierstee. Medewer-
kers van bouwbedrijf Vaessen en de 
gemeente De Bilt zijn aanwezig om 
toelichting te geven op impressies 
van het pand en eventuele vragen te 
beantwoorden. Zie voor meer infor-
matie ook www.debilt.nl/vierstee. 

Momenteel worden de renovatiewerkzaamheden aan de buitenzijde van 
de Vierstee uitgevoerd.

Verhalen vormen
‘Leven voor gevorderden’

Theaterschool Masquerade (onderdeel van KunstenHuis De Bilt-Zeist) 
presenteert de voorstelling ‘Leven voor gevorderden’, het resultaat van 
het tweede community art project. Aan de hand van levensverhalen van 
de spelers is gewerkt aan een theaterproductie die op vrijdag 21 en za-
terdag 22 april om 20.00 uur gespeeld wordt in Theater Het Lichtruim 
in De Bilt.

Na het grote succes van de community art voorstelling ‘Tot het lichter 
wordt’ van vorig jaar, is er weer een soortgelijk project opgezet. Dit 
jaar gingen negen spelers op zoek naar hun eigen verhalen rondom het 
thema ‘ouder worden’. Door middel van interviews en improvisaties 
kwam spelenderwijs het script tot stand. Op de vloer kwamen veel vra-
gen naar voren. ‘Ik ben over de helft van mijn leven en wat nu?’ ‘Wat 
wil ik nog bereiken?’ ‘Heb ik mijn dromen behaald?’ En, ‘Is de beste 
tijd al geweest of kan die nog komen?’ 

‘Leven voor gevorderden’ speelt zich af in een tehuis waar de bewoners 
leren hoe ze zich ‘oud’ moeten gedragen. Het stuk geeft de vrijheid om 
zowel de draak te steken met het thema, als dat het ruimte biedt voor de 
vraag of je in de huidige maatschappij nog wel meetelt als 65 plusser. 
Het resultaat is een dynamische voorstelling met dappere en ontroeren-
de authentieke verhalen, waarin muziek, dans en spel elkaar afwisselen.

‘Ik wil de tijd uitrekken.
Ik wil het terug kunnen spoelen,
En de mooiste tijden eindeloos opnieuw kunnen beleven.
En andere tijden overdoen - maar dan anders.’

Superbrein in 
Bilthovense Boekhandel 

De Biltse neurobiologe Niki Korteweg, tevens wetenschapsjournalist 
voor NRC, koos haar eigen burn out als inspiratiebron voor een onder-
zoek naar de mogelijkheden om het vermoeide brein weer te stimule-
ren. De presentatie van haar boek ‘Een beter brein’ vond afgelopen vrij-
dag plaats in Ike Bekking’s boekwinkel aan de Julianalaan in Bilthoven

Ze probeerde ooit een pilletje Ritalin en dacht daarmee de wereld aan te 
kunnen, maar experimenteerde ook met het toedienen van elektromag-
netische golven aan haar brein, een van de vele futuristische technieken 
die momenteel in laboratoria overal ter wereld worden onderzocht om 
het superbrein van de toekomst te ontwikkelen. 

Fascinerende ontwikkelingen die tegelijkertijd doen denken aan het 
aloude woord van Prediker: ‘Wie kennis vermeerdert, vermeerdert 
smart’. De vraag namelijk of wij als mensheid een toekomst willen 
waarin de welgestelden over cyberbreinen zullen beschikken, recht-
streeks verbonden met minicomputers, maar dus vatbaar voor hackers 
en manipulatie, bleef helaas vrijwel onaangeroerd, maar wordt wel uit-
gebreid behandeld in het boek. Ons huidige brein heeft ons Bach,
Michelangelo en Shakespeare gebracht en de vraag doemt op:
wat moet er eigenlijk nog aan verbeterd worden?

(Peter Schlamilch) 
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Voordeel

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

600695

200 299

Paas
advocaat-
slof
per stuk

Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 april 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
zalm� let
bak 2 stuks

Mona 
gezinspudding
2 stuks

Hollandse 
Aardbeien
bak 400 gram

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

Vanaf vrijdag 14-04
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Echtpaar van Keulen - van de Bunt 
60 jaar getrouwd

door Rob Klaassen

Burgemeester Sjoerd Potters bezocht jl. maandag namens de gemeente het diamanten bruidspaar van 
Keulen - van de Bunt in Maartensdijk. Op dinsdag 11 april was het precies 60 jaar geleden, dat Pieter van 
Keulen en Gerritje van de Bunt elkaar op het Maartensdijkse gemeentehuis het jawoord gaven en later op 

die dag in de Hervormde Kerk van Maartensdijk hun huwelijk werd ingezegend. 

Piet van Keulen (84) vertelt en-
thousiast nog over hun eerste ont-
moeting: ‘Het was op zaterdag 10 
mei 1952; de verjaardag van Ger-
rie (toen 17) haar zus Wil. De in-
tenties waren wederzijds en het is 
niet meer ‘uit’ geweest’. Al vrij snel 
daarna werd Piet door de ouders 
van Gerrie ‘verwelkomd’: ‘Toen 
ik kon vertellen, dat ik niet rookte 
en geen alcohol dronk, antwoordde 
Gerrie haar vader, dat ik mocht blij-
ven’.

Wagen
De verkerings- en verlovingstijd 
duurde al met al toch nog zo’n kleine 
vijf jaar; een voor die periode geen 
ongekend lange termijn. Er moest 
natuurlijk worden uitgezien naar 
woonruimte; die lag ook in die tijd 
niet voor het oprapen. Gerrie en 
Piet kochten een (woon-)wagen op 
wielen. Piet was toentertijd timmer-
man; dus een restauratie en aanbouw 
was niet al te veel werk. Bij de ou-
ders van Piet was een grote tuin, dus 

ruimte voor een vaste plaats was er 
ook. Toen later gezinsuitbreiding een 
tweede aanbouw nodig maakte was 
ook dat geen probleem.

Molenweg
De datum van 10 mei loopt als een 
rode draad door het al meer dan 60 
jaar durende levensverhaal van het 
bruidspaar. Gerrie: ‘Op 10 mei 1967 
keerde ik, uiteraard samen met Piet, 
terug op de Maartensdijkse Molen-
weg, waar ik geboren ben. Het einde van de Molenweg leek in die tijd wel 

een familieclan; mijn ouders, een 
neef van moeders kant en drie (oud-)
ooms van vaders kant woonden er 
al, toen ook wij daar een huis kregen 
toegewezen’. Opnieuw kon Piet zich 
als timmerman uitleven en de woning 
veranderde in een paradijsje. Daar-
naast was ook daar ruimte te over 
om de levenshobby van Piet volop te 
kunnen beleven: ‘Ik ben van jongs af 
aan verslingerd aan de duivensport. 
Daar heb je nu eenmaal ruimte (voor 
hokken) voor nodig en die was en is 
hier ook volop aanwezig. Ik ben nu 
wel op een leeftijd gekomen, dat ik 
aan het afbouwen ben; maar zolang 
het nog gaat willen wij ook om die 
reden hier nog niet vandaan’. Piet 
ruilde zijn timmermansloopbaan in 

voor die van postbode in Maartens-
dijk en Bilthoven. 

Feest
Het bruidspaar kreeg één zoon, drie 
dochters, negen kleinkinderen en 
inmiddels vier achterkleinkinderen. 
Met hen, hun partners, overige fa-
milie en vrienden vierden zij hun 
diamanten huwelijk op de dag zelf 
met een receptie en diner. Er werden 
felicitaties ontvangen namens Ko-
ning Willem-Alexander en commis-
saris van de Koning van Beek. Van 
het Biltse gemeentebestuur werden 
bloemen ontvangen, aangeboden 
door burgemeester Sjoerd Potters Het 
was voor hem zijn eerste feestelijke 
plichtpleging al na 6 dagen burge-
meesterschap.

Iris van Haaren: 
Een glimp van een andere werkelijkheid

‘Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen’, zei de grote filosoof Ludwig 
Wittgenstein aan het begin van deze eeuw. Hij bedoelde dat er niet-beschrijfbare verschijnselen 
bestaan waar echter het leven in essentie wel om draait, zoals poëzie, religie, muziek en kunst.

De Bilthovense kunstenares Iris 
van Haaren legde afgelopen zon-
dag in een volgepakt Lichtruim uit 

dat zij dat anders ziet: ‘Over grote 
en verheven dingen moet men niet 
zwijgen, maar groot en verheven 

spreken’, zegt ze met Eckhart von 
Hochheim, de middeleeuwse theo-
loog, en gelijk heeft ze! 

De woorden van Eckhart gaven 
haar de moed om te spreken, te 
schrijven en te schilderen over haar 
mystieke ervaringen die ze rond 
haar twaalfde voor het eerst be-
leefde. In een prachtig vormgege-
ven en indringend filmportret van 
filmmaker/componist Stijn van der 
Loo vertelt de mystica over haar 
ervaringen met de ‘andere wereld, 
waar alle tegenstellingen wegvallen 
en die een blik op een wakkere we-
reld geven, waarin mensen zijn ont-
waakt uit hun lethargische staat en 
die ook in bijvoorbeeld bijna-dood-
ervaringen tot uitdrukking komen’. 
Op 18 april a.s. wordt deze docu-
mentaire nogmaals vertoond in Het 
Lichtruim.         (Peter Schlamilch)

Biltse koren in 
H.F. Wittecentrum

Liefst zeven Biltse koren, aangevuld met de Coesfeldse Joyful 
Singers, presenteerden zich afgelopen zaterdag tijdens het Biltse 
Korenfestival, dat werd geopend door cultuurwethouder Mieras, 
welbespraakt als immer.

‘Zingen is ook naar elkaar luisteren’, zei de wethouder terecht en be-
nadrukte daarmee de onschatbare waarde van onze culturele rijkdom, 
die in de klassieke koorzang een van de hoogtepunten van de westerse 
beschaving heeft bereikt.

Na afloop werd geen winnaar aangewezen, want dat is niet de opzet van 
dit sympathieke festival. Wel gaven de beide kundige juryleden, tevens 
zangdocenten, enkele terechte adviezen aan de deelnemers. Zo is zacht 
zingen niet hetzelfde als aarzelend of angstig zingen, en moet je altijd 
blijven realiseren wát je zingt: leef je in de tekst in.

Veel lof had de jury voor de zuiverheid en het hoge niveau van het 
Schütz projectkoor en de lol en het feestgevoel van Valsch en Gemeen. 
Mede door de leuke presentatie van zangeres Wynanda Zeevaarder, do-
cent bij het Kunstenhuis, een muziekmiddag die de talrijke bezoekers 
goed is bevallen.

(Peter Schlamilch)

Wethouder Hans Mieras opende rond het middaguur de muziekmiddag. 
[foto Reyn Schuurman]Over haar ervaringen is nu een boek geschreven, waarin haar gedichten, 

teksten en schilderijen zijn opgenomen. (foto Bea Blauwendraad)

Gemeente stimuleert deelname samenleving 
 

Unaniem was de gemeenteraad afgelopen donderdag bij het vaststellen van het nieuwe 
gemeentelijke armoedebeleid. Het beleid maakt het mogelijk om samen met organisaties een 

breed pakket aan voorzieningen te ontwikkelen. Dit pakket stimuleert mensen met een smalle 
beurs om actief deel te nemen aan de samenleving. 

Het college vindt het belangrijk dat 
iedereen volwaardig moet kunnen 
deelnemen aan de maatschappij. 
Een smalle beurs mag daarvoor 
geen belemmering zijn. Het nieuwe 
beleid maakt het hen financieel mo-
gelijk om bijvoorbeeld de Neder-
landse taal beter te leren spreken 
en schrijven, het zwemdiploma A te 
halen of de kinderen te laten spor-
ten. Om het geld zo doelmatig en 
doeltreffend mogelijk in te zetten, 
stimuleert de gemeente samenwer-
king tussen de organisaties, die de 
voorzieningen aanbieden.

Samenwerking
Verantwoordelijk wethouder Ebbe 
Rost van Tonningen is zeer ver-
heugd met het eensluidende raads-
besluit: ‘Dit is een prachtig resul-
taat van samenwerking en het is 
fantastisch dat het gelukt is. Met dit 

stevige fundament kunnen we nu 
echt doorpakken en laten zien dat 
iedere inwoner van de gemeente 
De Bilt erbij hoort en er toe doet. 
Samen met aanbiedende organisa-

ties gaan we de komende tijd een 
gevarieerd pakket ontwikkelen en 
ervoor zorgen dat mensen weten 
waar ze terecht kunnen en hoe ze 
het kunnen regelen’. 

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: ‘Dus dit college nodigt iedereen 
uit: doe mee en doe het samen!’ (foto HLP Images)
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Dorresteinweg 72b Soest, 035 -6012883
www.vaarderhoogt.nl

HAZIGE SPOED ...
BEHALVE
IS ZELDEN GOED

ALS JE HET OP 2E 
PAASDAG DOET

Een oppervlakte van pakweg 3 voetbalvelden boordevol planten,  
struiken, bomen, fruit, kruiden- en moestuin staat op u te wachten. 
Doe 1e Paasdag maar lekker rustig (net als wij), zodat u 2e Paasdag 
genoeg energie heeft voor de lange wandeltocht langs die enorme 

hoeveelheid kleuren- en geurenpracht.

En dan ... een lekkere Paaslunch bij 
onze herberg De Kastelein!!

Op álle buxussoorten, haag-, struik-, 

en bolbuxussen krijgt u 

bij de kassa een korting-

van.........................
...

1e Paasdag gesloten,  

2e Paasdag open van 

12.00 tot 17.00 uur

25%

TIP VAN ONZE 

BUXUS-BUNNY

Aanbieding geldig  

t/m dinsdag 18 april

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

PAAS CARPACCIO ROLLADE

Met o.a. biefstuk, kruiden crème, rucola, Parmezaanse 

kaas, pesto & pijnboompitjes, ca. 35 min.
100 gram 2,45

VERSE ZUIGLAMSBOUT

Een traditioneel stukje Paasvlees op tafel; met een 

klein beentje erin, ca. 75 min. braden
100 gram 1,85

VERSE FRENCHED RACKS

Supermals en zeer smaakvol! Aan een stuk of aan 

losse ribbetjes, ook lekker van de Green Egg!!
100 gram 4,25

BLACK ANGUS BAVETTE

Doorregen rosbief met een laagje vet; smaakvolle 

topper die niet mag ontbreken deze dagen
100 gram 3,95

HET PAAS GEBRAAD

De bekende specialiteit uit uw eigen vertrouwde 

slagerij. Met o.a. rosbief, ontbijtspek, kruiden
100 gram 2,25

BLACK ANGUS RIBEYE

Mooi doorregen en heerlijk mals; mag lekker rosé 

gebakken worden, wie durft??
100 gram 4,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 10 april t/m zaterdag 15 april. Zetfouten voorbehouden.

Nieuw!

Out� ts Boots Accessories

Royal lingerie
bij BotaBoots

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Blessed by
Comfort

Royal Lounge Junky lingerie
onderscheidt zich door optimale pasvorm

en perfecte ondersteuning
zonder dat je er iets van voelt.

Perfect Fit | Maximum Comfort | Every Day

Denkend aan Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Jaren geleden werd het bekende gedicht van H. Marsman ‘Denkend aan Holland’ 
uitgeroepen tot hèt gedicht van de twintigste eeuw. Naar aanleiding hiervan schreef 

boekhandel Jongerius aan het Emmaplein in Bilthoven een wedstrijd uit voor alle bewoners 
van De Bilt/ Bilthoven, waarvan de eerste regel moest luiden: ‘Denkend aan Bilthoven’.

'Iedereen kent het gedicht wel van deze bekende Nederlandse schrijver. Tijdens de lessen Nederlands op 
de middelbare school wordt het al behandeld door de leraren/ docenten', vertelt de heer Overdulve uit Bilt-
hoven. Hij vervolgt: 'Natuurlijk hoorde ik ook veel over deze schrijver op school en ik moet zeggen dat ik 
overdonderd was door dit prachtige gedicht. Hoe die populieren aan de einder staan, dat zie ik echt voor mij 
en ook die laaghangende lucht in grijze veelkleurige dampen, daar is weinig verbeelding voor nodig'. Dat 
Marsman iets goed kan overbrengen, dat blijkt wel. 

Spoorbomen
Velen denken bij Bilthoven aan het station en de spoorbomen, de scheiding tussen Bilthoven-Noord en 
Bilthoven-Zuid, en de vele ongelukken die hier gebeurden, zo ook Overdulve. Overdulve: 'Bij het opruimen 
van mijn bureau, vond ik mijn gedicht weer in één van de laden'. Nu de spoorbomen op het Emmaplein, 
waar zoveel gehaaste treinreizigers de dood vonden, zijn vervangen door een auto- en fietstunnel, als herin-
nering aan die hinderlijke spoorbomen en ter nagedachtenis aan die slachtoffers daarvan volgt hier nog-
maals het gedicht van Marsman en die van Overdulve: 

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig 
laagland gaan

rijen ondenkbaar 
ijle populieren
als hooge pluimen 
aan den einder staan

en in de geweldige 
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land

boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.

De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige dampen
gesmoord,

en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en
gehoord.

En dan nu de Bilthovense tegenhanger: 
Denkend aan BIlthoven
zie ik een brede Ferrari
ronkende voor de 
spoorbomen staan.

Achter het stuur
een dame, geschminkt
als een Mata Hari, 
de bontjas nog aan.

En in de bijrijdersstoel 
weggezonken
de man die haar
die wagen geschonken 
uit dankbaarheid, zeg maar,
cadeau had gedaan. 

Voor de bomen staan groepen
fietsers te wachten.
Een vrouw duikt , hoewel
het licht staat op rood
(ze wacht tevergeefs nog
teruggeroepen)
onder de boom.
En het was te verwachten:
gehaastheid wordt snel
betaald met de dood.

Haar ijselijke gil
wordt nauwelijks gehoord,
want wordt voor de bomen
in wit-rode kleuren,
luidruchtig gesmoord
door een Ferrari-claxon
die de ramp zag gebeuren
en nog wou voorkómen
vóór zij begon.

Voor de boekenkast
wordt het gedicht voorgedragen.



 De Vierklank 11 12 april 2017

Winkelcentra in 
paassfeer
Met de paasdagen in het vooruitzicht organiseren de diverse winkeliersver-

enigingen in de gemeente de nodige activiteiten. De horeca maakt zich op 

voor een druk weekend, de levensmiddelenbranche pakt uit en een aantal 

winkels opent op 2e paasdag de deuren.

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan 0346 - 218821

1e Paasdag geopend
 

Asperges
&

volop à la carte keuze
 

Profiteer van de lentedeal
Aspergemaaltijd * + glas huiswijn

€ 21,50
 

* met beenham, zalm of gevulde portobello
 

Paasdessert gratis

Reserveer snel

1e Paasdag geopend

Naast de diverse activiteiten 
die in de winkelcentra geor-
ganiseerd worden valt er ook 
op sportief gebied het nodige 
te beleven. Het lentezonne-
tje nodigt uit tot wandelen, al 
dan niet in groepsverband, en 
voor kinderen valt er het no-
dige te beleven.

MAARTENSDIJK
De activiteitencommissie 
van de winkeliersvereniging 
Maertensplein heeft voor za-
terdag 15 april weer tal van 
activiteiten op het Maartens-
dijkse Maertensplein geor-
ganiseerd. De zaterdag voor 
Pasen staat in het teken van 
activiteiten voor de kinderen. 
‘Er zijn banken en tafels aan-
wezig voor het schilderen van 
eieren onder (bege-)leiding 
van de mensen van Topkids 
tussen 11.00 en 14.30 uur. Er 
zijn ook mooie kleurplaten, die 
kunnen worden gekleurd en 
er loopt een Paashaas rond, 
die eitjes zal uitdelen. Voor 
kinderen (tot 12 jaar) is er een 

Zweefmolentje, voor de jong-
sten een Baby Speelland en 
voor alle jeugd een Springkus-
sen. De winkeliers doen waar 
mogelijk mee om producten 
extra aan te bieden.

DE BILT
De Winkeliersvereniging Hes-
senweg – Looydijk vertelde bij 
monde van voorzitter Bas van 
Loo: ‘Alle winkels van winkel-
centrum De Bilt (Hessenweg 
+ Looydijk) zullen vanaf 13 
en 14 april versierd worden 
met gele ballonnen. Geel is 
een paaskleur bij uitstek. Geel 
wordt geassocieerd met licht, 
warmte en de zon en is onlos-
makelijk verbonden met lente, 
voorjaarszon en nieuw leven 
en de paaskleur bij uitstek. 

Het christendom heeft het 
Paasei geadopteerd en be-
schouwde het als het symbool 
van verrijzenis. In onze dagen 
zijn daar de paashazen, -kui-
kens en veel andere -symbo-
len en kleuren bijgekomen.

BILTHOVEN
Vrijdag 14 april en zaterdag 15 
april is het extra aantrekkelijk 
om paasinkopen in Bilthoven 
Centrum en de Kwinkelier te 
doen. Als welkom krijgt het ge-
hele winkelgebied een feeste-
lijke uitstraling; de gele lopers 
worden uitgelegd en ballon-
nen zorgen voor een extra 
vrolijk accent bij de entrees. 
Tijdens deze twee dagen voor 
Pasen wordt een aantal acties 
georganiseerd, waaronder 
een speurtocht voor kinderen 
en een winactie. Op zijn paas-
best hopt de paashaas vrij-
dagmiddag en zaterdag ge-
zellig door het Centrum en de 
Kwinkelier en deelt paaseitjes 
uit. Natuurlijk mag iedereen 
met hem op de foto. Zaterdag-
ochtend in alle vroegte gaat 
hij in het centrum paaseitjes 
verstoppen. Hij wacht alle kin-
deren en hun (groot-)ouders 
rond de klok van elf uur op 
bij Bubbles & Blessings; het 
paaseitjes zoeken begint om 
11.15 uur. 

De paashaas zal op diverse plekken in de gemeente te vinden zijn. Aankomend weekend 
is zijn mandje beslist met eitjes gevuld.

Nog meer geel
In aanloop naar Pasen kleurt de ge-
hele gemeente langzaamaan geel. 
Deze week voeren kuikens, narcissen 
en andere gele versieringen de bo-
ventoon, maar volgende week wordt 
langzaam overgeschakeld naar 
oranje. In de krant van volgende 
week zullen de Koningsdagprogram-
ma’s te vinden zijn. De gele eendjes 
met de oranje snaveltjes worden na 
Koningsdag nader verklaard want 
dan start de verkoop voor de Lucky 
Duck Race.
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1e en 2e Paasdag

Feestelijke Paasbrunch 
voor het hele gezin

nu met entertainment voor de kinderen

De Holle Bilt 1, 3732 HM, De Bilt 
Tel. 030 - 220 58 11 • www.biltschehoek.com

Ontvangst om 11.30 uur met een bruisend welkomstdrankje
Uitgebreid brunchbuffet met een keur aan overheerlijke gerechten.

Uitgeserveerd Grand Dessert, uitgebreid met Ice-fondue.
Inclusief koffie, thee, melk, jus d’orange

Prijs per persoon: € 29,50
Speciale kindertarieven. Reserveren is gewenst.

Paas
Kuiken
Taart

PaasPaasPaas
Komt uit ’n

nestgoedKomt uit ’n
nestgoed

KuikenKuikenKuiken
TaartTaartTaart

goedgoedgoed

9.95

Bezoek één van onze �lialen:
Julianalaan 6 B | Bilthoven | 030-22828 94

Soesterbergsestraat 53 | Soest | 035-6012050
Slotlaan 48 | Zeist | 030-636 09 27

info@edelgebak.nl | www.edelgebak.nl

TOP’S EDELGEBAK
Top’s Taarten Toveren Telkens Tevreden Toeten!

Bezoek één van onze filialen:
Julianalaan 6B Bilthoven      030 2282894  
Soesterbergsestraat 53 Soest    035 6012050  
Slotlaan 48 Zeist         030 6360927
info@edelgebak.nl       www.edelgebak.nl  

  Van €19,95

 voor €16,95

Julianalaan 6B Bilthoven      030 2282894  
Soesterbergsestraat 35 B Soest    035 6012050
Slotlaan 48 Zeist         030 6360927
info@edelgebak.nl       www.edelgebak.nl  

 voor 
€ 24, 95

Op beide Paasdagen organiseert 
Utrechts Landschap een wandelexcur-
sie over de landgoederen Beerschoten 
en Houdringe. Landgoed Beerscho-
ten in De Bilt behoort tot de mooiste 
landgoederen van de Utrechtse Heu-
velrug. In het gebied komen reeën, de 
das, de vos en vele vogels voor zoals de 
raaf. Houdringe bestaat voornamelijk 
uit bos en open grasland. Er staan dik-
ke eiken en beuken met een doorsnede 
van meer dan een meter. Deze bomen 
zijn ruim 225 haar oud. 

Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. 
Rondom het huis is de tuin deels in de 
Engelse landschapstijl en deels in de 
Franse barokstijl aangelegd. De wan-
deling start vanuit Paviljoen Beer-
schoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 
te De Bilt. Voorbij de parkeerplaats 
van de Biltsche Hoek linksaf. 

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. 
Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmel-
den is niet nodig en deelname is gra-
tis.

Wandelen tijdens 
Paasdagen
Het is weer gezellig bij Landgoed Beerschoten op 1e en 2e paasdag. Er is een speurtocht 

‘Lentekrabbels’. 1e Paasdag kan men vanaf 12.00 uur broodjes bakken in de vuurkorf, tot-

dat ze op zijn. Het infocentrum is op beide dagen open van 11.00 tot 16.30 uur.

Tijdens de wandeling over Beerscho-
ten vertelt de gids over de rijke 
historie van deze landgoederen. 

Chef-kok Ted van der Ham van 
Naast de Buren in Groenekan was 
er dit jaar vroeg bij om de lekkerste 
asperges naar Groenekan te halen. 
Vanaf de start van de lente staat er 
al een speciaal aspergemenu op de 
kaart in 3 varianten. 

Met de AA kwaliteit asperges heeft 
Ted voor ieder wat wils samenge-
steld. Naast het traditionele menu 
met beenham, ei, boterjus en kriel-
tjes wordt ook een aspergemenu 
met zalm geserveerd. Voor de lief-
hebbers van een vegetarisch ge-

recht is er naast de asperges een 
gevulde portobello met groente en 
blauwschimmelkaas te vinden. Met 
een glas huiswijn erbij is de lente-
deal helemaal compleet. Kijk voor 
meer informatie op
www.naastdeburen.nl. Ted haalt de beste asperges van Nederlandse bodem naar Groenekan.

Smikkelen bij 
Naast de Buren

Oecumenische Paasviering
Op woensdag 19 april 2017 wordt er in de Kerk van Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand aan de Gregoriuslaan 8 in Bilthoven weer de tradi-
tionele Paasviering gehouden voor ouderen, belangstellenden en wie met 
Pasen niet in de gelegenheid is een viering bij te wonen. Het thema voor dit 
jaar is: ‘Licht op in ons’. Er is naast een gezamenlijke viering met persoonlijke 
zegening een feestelijke lunch en gezellig samenzijn. Voorgangers zijn de 
pastores Annelies van den Boogaard, Lauk Spelberg en Gerard Weersink 
en ds. Harold Oechies. Het koor Cantate zingt o.l.v. Alice van Eldik. Ben Hak 
bespeelt het orgel. Aanmelden kan bij Tim Bottema (timothyvdhaak@zonnet.
nl) of bij het Kerkelijk bureau van de OLV: tel. 030 2282655 (op werkdagen 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur). 

The Passion Maartensdijk
PKN gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading deelt The Passion. 
Vrijdag 14 april, op Goede Vrijdag wordt het verhaal verteld van het lijden 
van Christus. Het verhaal speelt zich af op bekende locaties in Maar-
tensdijk. Het lijdensverhaal van Jezus wordt muzikaal ondersteund door 
de band Online en in beeld gebracht door foto’s gemaakt in Maartens-
dijk met gemeenteleden. De Ontmoetingskerk aan de Kon. Julianalaan 
is open vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis. Aanvang: 19.30 uur.
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Autobedrĳ ven op Larenstein 

2E PAASDAG
GEOPEND
Voor nieuwe auto’s en natuurlĳ k ook
altĳ d 250 occasions in onze showrooms!
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C. de Haasweg

BEDRĲVENPARK
LARENSTEIN

OPEL HENRI EN HERMAN
030-2643434
WWW.HENRIHERMAN.NL

RENAULT STAM
030-2252325
WWW.STAM.NL

AUTO LARENSTEIN
030-2205058
WWW.AUTOLARENSTEIN.NL

AUTOBEDRĲF DE ROOĲ
030-2204816
WWW.DEROOĲAUTO.NL

V.l.n.r. Eric / Bart / Michel / Jeroen / Martin
Autobedrĳ f de Rooĳ  / Auto Larenstein / Autobedrĳ f de Rooĳ  / Renault Stam / Opel Henri en Herman

In deze onvoorstelbare mix van emoties 
bracht het Dudok-ensemble op mees-
terlijke wijze het werk van de Leipziger 
Thomaskantor ten gehore, waarbij de 
grotendeels uit amateurs bestaande 
koren en orkesten een aangrijpende 
lezing gaven van Bachs meesterwerk, 
dat door velen als het hoogtepunt van 
de westerse muziekgeschiedenis 
wordt beschouwd.

ONTROEREND
Dezer dagen wordt in ons land door 
talloze koren en orkesten de Matthe-
uspassie uitgevoerd, maar wat deze 
vertolking zo bijzonder maakte was de 
ontroerende en betrokken wijze van 
musiceren van dirigent Johan Rooze, 
die met zijn ontspannen, maar altijd in-
tense slagtechniek niet alleen koren en 
orkesten tot volledige eenheid vormde, 
maar tegelijkertijd de ziel van Bachs 
muziek wist te raken. Geen koraal klonk 
hetzelfde, elk tempo was raak, de timing 
perfect, en de stilte na het verscheiden 
van Christus was verpletterend. Boven-
dien dirigeert hij, als alle topdirigenten, 
vrijwel alles uit het hoofd, zodat hij met 
zijn blik de lijn van de muziek niet alleen 
blijft volgen, maar de musici tegelijker-

tijd een constante stroom van interpre-
tatie en vertrouwen meegeeft.

BETROKKENHEID
De solisten toonden een betrokkenheid 
die men niet vaak ziet. De schitterende 
bariton Willem de Vries vertolkte de 
Christuspartij niet alleen technisch per-
fect, maar leefde zich volledig in zijn rol 
in, mild en soeverein waar het moest en 
dramatisch waar het kon, zonder ooit 
te overdrijven. Met zijn prachtige stem-
geluid is hij welhaast de ideale zanger 
voor deze zware emotionele partij. De 
alt Robert Kuizenga zong niet alleen 
alles uit het hoofd, maar bracht zijn 
beroemde aria’s met een warmte en 
souplesse, die steeds emotioneel door-
leefd bleef. Dat gold zeker ook voor de 
bas Tiemo Wang, die met zijn schitte-
rende stemgeluid de muisstille kerk vol-
ledig overtuigde. Een schot in de roos 
was ook sopraan Katharine Dain, die 
met haar sprankelende mimiek en dito 
stem een bijna opera-achtige lichtheid 
teweeg bracht. Toegegeven: meestal 
hoort men hier een ‘echte’ oratorium-
zangeres, maar deze sopraan zou de 
oude Bach zeker een grote glimlach op 
het gelaat hebben bezorgd.

INLEVING
Het grootse compliment gaat echter 
uit naar koor en orkest. Wat deze ama-
teurmusici aan betrokkenheid, inleving 
en inzet lieten zien grensde aan voor-
treffelijkheid. Natuurlijk, kleine foutjes 
worden gemaakt, sommige passages 
kunnen nog stiller en enkele uitbarstin-
gen nog groter, maar alles verbleekt on-
der de stralende zon van de pure liefde 
voor Bachs noten. Velen zongen uit het 
hoofd, de tekst emotioneel vertellend 
alsof het een gedicht was, spatzuiver 
en vrijwel altijd gelijk. Chapeau! 

Ontroering, betrokkenheid en passie 
waren de sleutelwoorden bij deze uit-
voering, en dat alles onder de magis-
trale leiding van Rooze, die het oer-
oude meesterwerk had opgepoetst tot 
een blinkend juweel. Het sterven van 
Christus, waarna de dirigent een stilte 
liet vallen die door merg en been ging, 
ontlokte bij velen in het publiek een 
stille traan, en ook in het orkest kon een 
strijker het niet droog houden. Toen be-
greep men: hier werd collectief de ziel 
van het Paasfeest gevoeld.

(PETER SCHLAMILCH) 

De uitvoering door het Dudokensemble in de OLV-kerk in Bilthoven was 
het absolute muzikale hoogtepunt van het Biltse culturele seizoen.

Bachs
Matthäus-Passion
We schrijven Palmzondag 2017, de dag waarop niet alleen meer dan 40 Christenen de 

dood vonden bij verschrikkelijke aanslagen in Egypte, maar ook de dag waarop 

de hoopvolle boodschap van Christus, via de muziek van Johann Sebastian Bach 

in Bilthoven werd verkondigd.

Passie voor The Passion 
The Passion vertelt over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn dood 
en opstanding. Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, 
Maria, Petrus, Judas, de verteller en verslaggever. De verslaggever loopt 
mee met de processie, waarbij een stoet mensen het wit-verlichte kruis 
door de stad naar het centrale plein toegedragen.

Eerder waren de steden Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, En-
schede en Amersfoort gastheer voor het televisie-evenement. De zeven-
de editie van The Passion wordt op donderdag 13 april gehouden op 
het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Men kan (ook) gewoon in Bilthoven 
meegenieten van dit grootse evenement in de Centrumkerk (Julianalaan 
42 te Bilthoven). Vanaf 20.15 uur is men van harte welkom. De entree is 
gratis en vooraf aanmelden niet nodig. 

(BENEDIKTE L. BOS)

Ontroering, 
betrokkenheid en passie
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Alle combinaties mogelĳ k

Alle combinaties 

mogelĳ k

Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden. 
Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs, ** U krijgt 33,34% korting op de totaalprijs.

1.9999
250 gram

Per kilo 7.96

5.005.005.005.
3 stuks

Acties zijn geldig van woensdag 12 t/m dinsdag 18 april 2017

Meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Acties zijn geldig van woensdag 12 t/m dinsdag 18 april 2017

7.99799
2 stuks

7 .99
Per kilo 7.96

5.

Kijk voor openingstijden rond Pasen op 
hoogvliet.com/openingstijden 
of op de aankondiging in de winkel.

 Hoogvliet salade
2 bakjes van 150 gram
van: 1.78 - 3.98
voor: 0.89 - 1.99

1+1
GRATIS*

Douwe Egberts Aroma Rood of Décafé
Snelfi lter of bonen
2 zakken of pakken van 500 gram
10.70 - 11.58

 Grillworst 
met kaas in 
bladerdeeg 
Stuk 250 gram
2.99

 Hoogvliet tapas
3 bakjes met de sticker ‘3 voor € 5.-’
Alle combinaties mogelijk

 Gourmetmini’s vlees en vis
Diverse soorten
3 stuks
van:  4.47 - 14.97
voor: 2.98 - 9.98

2+1
GRATIS**

mogelĳ k

GRATISGRATIS

199199
250 gram

1.99
Per kilo 7.96

 Grillworst 
met kaas in 
bladerdeeg 
Stuk 250 gram

11
250 gram

1 Grillworst 
met kaas in 
bladerdeeg 
Stuk 250 gram
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advertentie

ACTIE
VAN 12 T/M 

18 APRIL

Onkruidbrander

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Ecologische 
oplossing voor 
de bestrijding 
van onkruid 
zonder 
chemicaliëngebruik.

2e paasdag geopend van 12:00 - 17:00 39,95   
Deze week

Volg ons op: ipv 49,95

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   4 15-03-17   23:02

Gemeente moet nieuw besluit nemen
door Henk van de Bunt 

Het Biltse College moet van de rechtbank een nieuw besluit nemen over de monumentenstatus 
van het Julianacomplex in Bilthoven. Het oordeel is naar aanleiding van een beroep, dat 
de Vereniging van Eigenaren (VvE) van de flat had ingediend tegen het afwijzen van de 

monumentenstatus van de ‘Dudokflat’ door de gemeente. 

Aan de Julianalaan bij station Bilt-
hoven ligt het complex van Dudok 
uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Algemeen bekend is dat de 
Julianaflat van deze beroemde ar-
chitect is, maar minder bekend is 
dat ook het lage deel waarin nu de 
Bilthovense Boekhandel is geves-
tigd, eveneens door Dudok is ont-
worpen. 

Monument
Namens de Vereniging van Eige-
naren ‘Julianaflat II in Bilthoven’ 
(VvE) was verzocht om aanwijzing 
van het Julianacomplex in het cen-
trum van Bilthoven als monument. 
Het College van Burgemeester en 
Wethouders heeft dat verzoek af-
gewezen. Het complex, ontworpen 
door W.M. Dudok, bestaat uit een 
winkelpand, een flat van vijf bouw-
lagen en een bedrijfsruimte met 
bovengelegen appartementen. De 
commissie voor ruimtelijke kwali-
teit van Mooi Sticht (monumenten-
commissie) heeft over de aanvraag 
geadviseerd en is van mening, dat 
het complex in aanmerking komt 
voor aanwijzing als gemeentelijk 
monument. De gemeente is ei-
genaar van het winkelpand. Het 
College voerde aan bij alle be-
trokken belangen, waaronder het 
financieel-economische belang 
van de gemeente, tot de slotsom 
te komen om het Julianacomplex 
niet in aanmerking te brengen voor 

de monumentenstatus. Hiertegen 
heeft de VvE beroep ingediend. De 
rechtbank heeft nu geoordeeld dat 
het college een nieuw besluit moet 
nemen.

Plannen
Al in 2009 is in verschillende plan-
nen opgenomen, dat op de plek 
van Bilthoven Centraal (het kop-
gebouw van het Julianacomplex 
aan de Julianalaan 1) een poortge-
bouw is voorzien. Dit maakt onder-
deel uit van de gehele aanpak om 
het centrum op te waarderen naar 
een centrum, dat volgens het Col-
lege past van Bilthoven met een 
passend voorzieningenaanbod. In 
plaats van het lage winkelpand, 
waar nu de boekhandel gevestigd 
is, is voorzien in een enorm poort-
gebouw van 18 meter hoogte, dat 
nog ver zal uitsteken boven de 
Julianaflat. Het College heeft bij 
haar besluitvorming over de mo-
numentenstatus, een brede belan-
genafweging gemaakt waarbij de 
monumentale waarde van het Ju-
lianacomplex niet doorslaggevend 
is geweest. De rechtbank vindt nu 
dat de herontwikkeling van deze 
locatie nog onvoldoende concreet 
is om de financiële belangen in het 
centrum zwaarder te laten wegen 
dan de monumentale waarde van 
het complex. Het college gaat, naar 
aanleiding van deze uitspraak, een 
nieuw besluit nemen. 

Doos
De vereniging van eigenaren is fel 
tegenstander van sloop. Zij hoopt 
het complex, inclusief de ‘zwarte 
doos’, zoals het met zwart gegla-
zuurd baksteen beklede pand wordt 
genoemd, op de gemeentelijke 
monumentenlijst te krijgen en zo 
te behouden. Zowel de gemeente-
lijke monumentencommissie als 
het Cuypersgenootschap (een lan-
delijke vereniging, die zich inzet 
voor behoud van bouwkundig erf-
goed, staan achter de vereniging 
van eigenaren. Kunsthistoricus 
Korine Hazelzet deed uitgebreid 
onderzoek naar de kunsthistorische 
waarde van het gebouw en gaf aan 
dat de drie-eenheid van het com-
plex - de zwarte doos, de flat en een 
tweede flatgebouw aan de rooilijn 
van de Julianalaan - een bijzonder 
aspect is. De monumentencom-
missie was het daarmee eens en 
wilde het gehele complex daarom 
aanwijzen als gemeentelijk monu-
ment. Daarbij gaf ze aan dat het als 
eenheid is ontworpen door Dudok. 
De zwarte doos is zelfs onder de 
grond verbonden met de Dudokflat.

Ongegrond
Na afweging van alle betrokken 
belangen gaf het College aan het 
verzoek van de VvE af te wijzen: 
‘De locatie van het winkelpand 
is een locatie, waar op basis van 
de plannen voor het centrum van 
Bilthoven een herontwikkeling is 
gepland. Aan de herontwikkeling 
liggen diverse, door de raad vast-
gestelde, ruimtelijke en financi-
ele kaders ten grondslag. Wij zijn 
tot de conclusie gekomen, dat het 
financieel-economisch belang van 
de ontwikkeling van het centrum-
gebied zwaarder weegt dan het 
cultuurhistorische belang om het 
Julianacomplex in zijn geheel aan 
te wijzen als monument’. Hierte-
gen heeft de vereniging van eige-
naren beroep ingediend. De recht-
bank heeft nu geoordeeld dat het 
College, met inachtneming van de 
uitspraak, een nieuw besluit moet 
nemen. Het college volgt deze uit-
spraak op.

De bewoners van het Dudokcomplex aan de Bilthovense Julianalaan 
protesteerden regelmatig tegen de gedeeltelijke sloop van het complex; zo 
ook in september 2016 middels een groot spandoek op de flat.

[foto Walter Eijndhoven] 

Het complex van Dudok uit de jaren vijftig van de vorige eeuw: ook het 
lage deel, waarin de Bilthovense Boekhandel is gevestigd is door Dudok 
ontworpen. [foto HvdB 2012]

Zingen voor De Vierstee
Stichting Vierstee 2.0 organiseert op 13 mei samen met vrijwilligers, een zangevenement in De 

Vierstee in Maartensdijk onder de titel: ‘Zing mee voor de Vierstee’. 

In 2016 was de eerste editie een groot 
succes. De vele aanwezigen vorig 
jaar gaven na afloop aan dat het ook 
in 2017 weer georganiseerd zou moe-
ten worden. Warm de stembanden al-
vast maar op, het gaat echt weer heel 
bijzonder en mooi worden.

Deelnemers 
Deelnemers aan deze avond zijn: 
Sojater met de band Not Done, Sterk 
Spul, Kunst en Genoegen Maartens-
dijk, Algemeen Zangkoor Maartens-
dijk, Anneke Iseger, Indisch koor 
Lagu Jiwa Bilthoven, Sparks of Joy 
Westbroek en Jool Entertainment. De 

ruim 150 zangers zullen het publiek 
weer een aantal uren onvergetelijke 
meezing plezier gaan bezorgen. Na 
afloop speelt de band Not Done tot 
in de kleine uurtjes lekkere muziek. 
Tijdens de avond zullen er, buiten 
het vele meezingen, ook nog andere 
bijzondere zaken welke direct met de 
komende renovatie van de Vierstee te 
maken hebben, gebeuren: De voorlo-
pige eindstand van de opbrengst van 
de Actie Vierstee 2.0 zal worden be-
kend gemaakt. Alle opbrengsten van 
de avond zullen hierbij ook nog ten 
goede gaan komen aan deze actie. 
Daarnaast zal de gemeente De Bilt, in 

samenwerking met Stichting Vierstee 
2.0 en de gebruikers van de Vierstee, 
op ludieke wijze de Vierstee voor de 
komende renovatie gaan overdragen 
aan bouwbedrijf Vaessen. 

Kaarten
Kaarten kunnen vanaf nu besteld 
worden via de website www.vierstee.
nl. Aanvang van de avond is 20.00 
uur. Kaarten worden vanaf april a.s. 
ook verkocht via Primera (Maertens-
plein 24, Maartensdijk), De Biltho-
vense Boekhandel (Julianalaan 1, 
Bilthoven) en Boekhandel Bouwman 
(Hessenweg 168, De Bilt). 

God is geen klusjesman 
Zeven kinderen op de vlucht voor ‘De Anderen’, voor oorlog en 

geweld, treffen elkaar bij het ‘Algemeen Belang’, een wachtruimte 
tijdens hun lange reis naar ‘ergens anders’, waar ze veiligheid 

proberen te vinden.

De toneeltekst, die hier en daar nog aan samenhang en helderheid zou 
kunnen winnen, werd afgelopen vrijdag op indrukwekkende wijze 
vertolkt door de kinderen van productieklas 1 van Masquerade, in een 
prima regie van Jorn Laponder.

De beklemmende ontknoping verrast: Anne, steevast in haar dagboek 
aan Kitty schrijvende, wordt uiteindelijk toch door ‘De Anderen’ mee-
gevoerd naar een onheilspellend lot. God blijkt inderdaad geen klus-
jesman, wie je onbeperkt de schuld kunt geven: wij mensen moeten 
ook ons best doen. De voorstelling wordt herhaald op 10 juni (tijdens 
festival Masquerade) in theater Het Lichtruim in Bilthoven.

(Peter Schlamilch )

Hoofdsponsor Sojater

Vrolijke gezichten bij bestuursleden van Sojater, wanneer Werner 
de Groot (links) namens Happry Nurse Aan Tafel aanschuift en zijn 
handtekening zet onder een nieuwe tweejarige overeenkomst als 
hoofdsponsor van Sojater. 
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Voor ons bediende ESSO-benzinestation met
LPG-verkooppunt en shop zijn wij op zoek naar een

Actieve part-time medewerker ( 15 tot 20 uur per week)
om ons team te komen versterken. U hebt gevoel voor service en 
kwaliteit en kan onze klanten optimaal bedienen. Enige technische 
kennis van auto’s is een pré. Wij bieden een marktconform salaris, 

afhankelijk van lee ijd en ervaring. Spreekt dit u aan?
Stuur dan uw sollicitatie met CV naar

info@fordvanwoudenberg.nl t.a.v. Dick van Essen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst!

Autobedrijf van Woudenberg • Dorpsweg 134  Maartensdijk
Tel 0346-213144 • www.ford-vanwoudenberg.nl

OP ZOEK NAAR EEN
AFWISSELENDE BAAN?

WWW.WONENINNIEUWHESSEN.NL

Start
Verkoop! NIEUWHESSEN

Dinsdag 18 april start de verkoop van 
Nieuw Hessen: elf fraaie stadswoningen 
aan de Hessenweg (voorm. locatie De 
Rooij) in De Bilt. Kom naar de start 
verkoop en laat je informeren! 
Tussen 18.30 tot 20.00 ben je van harte 
welkom in eetcafé Van Miltenburg, 
Oude Brandenburgerweg 32 in Bilthoven.

• Zeer energiezuinige woning (EPC 0)
•  Woonoppervlakte van 132 tot 145 m²
•  Kaveloppervlakte tussen 140 en 208 m²
• 3 mooie slaapkamers
• Complete badkamer
•  Parkeren op eigen terrein
•  Prijzen vanaf € 390.000 v.o.n.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Voor uw nieuwbouw, aanbouw, verbouw, renovatie & onderhoud.

Met zijn vaste groep zelfstandige ondernemers heeft Evert Boshuis in die 
20 jaar in de regio veel verbouwd en gebouwd.

Zijn visie: perfectie en de klant altijd tevreden stellen!

Tel. 0346-211520
Mobiel 06-53951514

www.bouwbedrijfboshuis.nl
info@bouwbedrijfboshuis.nl
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Spannende tijd 
voor leerlingen groep acht

door Walter Eijndhoven

Voor veel leerlingen en hun ouders was donderdag 6 april een spannende dag. Zenuwachtig 
schuifelend in de schoolbanken wachtten de kinderen op het verlossende antwoord: kunnen 

zij het volgende schooljaar naar de middelbare school van hun eerste keuze, of niet? Soms pas 
later in de middag, kwam dan het anwoord: ingeloot of uitgeloot.

Donderdag 6 april was een hek-
tische dag op de scholen binnen 
de gemeente De Bilt. Het was im-
mers de dag dat veel leerlingen 
van groep acht hoorden of zij het 
volgende schooljaar welkom zijn 
op de school van hun eerste keuze. 
Ondanks dat Het Nieuwe Lyceum 
(HNL) in Bilthoven altijd erg popu-
lair is bij ouders en leerlingen van 
groep acht, konden zij alle inschrij-
vingen inloten. ‘Voor het komend 
schooljaar konden wij iedereen 
tevreden stellen. Wij hebben 200 
leerlingen ingeschreven en hebben 
nu nog 10 plaatsen beschikbaar, 
inclusief een paar plaatsen voor 
zittenblijvers. De tweede ronde is 
nu bezig om elders uitgelote leer-
lingen ook nog binnen te halen’, 
vertelt rector Dick Frantzen. Uit-
gelote leerlingen, ook uit andere 
gemeenten (Zeist, Soest, Doorn, 
Wijk bij Duurstede), kunnen tijdens 
de tweede ronde eventueel nog 
geplaatst worden bij HNL. Frant-
zen: ‘Voor deze tweede ronde heb-
ben wij nog plaats in de HAVO-/
VWO klassen en het Gymnasium.’. 
Maandag en dinsdag om 16.00 uur 
gaf HNL nog een extra rondleiding 
voor leerlingen en hun ouders/ ver-
zorgers. 

Onder de bogen
Ook De Werkplaats (WP) kijkt te-
rug op een geslaagde loting, waar-
bij het gros van de leerlingen kon 
worden toegelaten tot de school 
van hun eerste keuze. Rector Jeroen 
Croes: ‘Voor het komend schooljaar 

hebben wij 247 leerlingen aange-
nomen op onze school. Zij worden 
geplaatst in de onderbouwteams. 
Wij hebben drie soorten brugklas-
sen VMBO/HAVO, HAVO/VWO 
en Gymnasium’. In de media wordt 
veel aandacht geschonken aan de 
blijdschap bij leerlingen als zij zijn 
ingeloot voor de school van hun 
eerste keuze. Toch heeft deze me-
daille ook een keerzijde. ‘Wij moe-
ten ook aandacht schenken aan die 
leerlingen, die niet zijn geplaatst bij 
de school van hun eerste keuze. Ik 
kan mij voorstellen dat zij teleurge-
steld zijn nu zij worden geplaatst op 
de school van hun tweede of mis-
schien zelfs derde keuze. Ik wil hen 
één ding meegeven: vergeet niet 
dat er meer scholen in de regio te 
vinden zijn waar het goed toeven 
is en waar je een fijne schooltijd 
tegemoet kunt gaan’, vertelt Croes. 
De groep achters op WP gaan in 
de laatste week van het schooljaar 
‘onder de bogen’ door. De toegela-
ten leerlingen worden, nadat zij de 
‘Lintendans’ hebben uitgevoerd, 
opgehaald door de rector van het 
Voortgezet Onderwijs.

Aeres MAVO
De Oranje Nassau School (ONS) 
in Bilthoven plaatste 40 leerlingen 
in de eerste ronde. ‘Leerlingen die 
niet zijn geplaatst bij de school van 
hun eerste keuze hebben nog een 
goede kans op plaatsing op onze 
school, mits zij een VMBO-tl ad-
vies hebben. Wij kunnen maximaal 
70 leerlingen plaatsen, dus wij heb-

ben nog ruimte voor 30 leerlingen’, 
vertelt Jannie Rijks, directeur ONS. 
Zij vervolgt: Het valt ons op dat veel 
leerlingen uit Utrecht belangstelling 
hebben voor plaatsing, meer dan 
uit de gemeenten De Bilt of Zeist. 
Opvallend is ook dat in De Bilt of 
Zeist meer leerlingen een HAVO/
VWO-advies krijgen dan landelijk 
het geval is’. Vanaf augustus 2017 
gaat ONS verder onder een nieuwe 
naam: Aeres MAVO Bilthoven.

POVO
Natuurlijk was de spanning te snij-
den onder leerlingen van groep 8, 
op de Julianaschool in Bilthoven. 
Worden zij ingeloot? Of misschien 
niet? Gelukkig kregen de meesten 
goed nieuws te horen. ‘Helaas is 
niet iedereen toegelaten tot zijn of 
haar eerste keuze. Wij hopen hen 
alsnog te plaatsen op een school 
van hun tweede keuze. Gelukkig 
hebben de scholen veel steun van 
POVO, een overkoepelend orgaan 
van het voortgezet onderwijs. Daar 
zijn wij als school zeer tevreden 
over’, vertelt Ella Prins, directeur 
van de Julianaschool. De overgang 
van het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs is een belang-
rijk moment in de schoolloopbaan 
van leerlingen. Uitgangspunt van 
POVO is dat iedereen terecht komt 
op een plek die aansluit bij zijn of 
haar mogelijkheden en ondersteu-
ning krijgt als dat nodig is.
Scholen in de gemeente De Bilt met 
nog beschikbare plaatsen (op vrij-
dag 7 april):

•  Groenhorst Maartensdijk: VM-
BO-B, VMBO-K, VMBO-TL

•  Oranje Nassau School Biltho-
ven: VMBO-TL

•  Het Nieuwe Lyceum Bilthoven: 

Havo/ VWO, Gymnasium
Vrijdag 12 april horen de in de eer-
ste ronde uitgelote leerlingen of zij 
zijn ingeloot bij de school van hun 
tweede keuze.

Precies Andersom 
onemanshow met Hans Aarsman

In de nacht van 13 november 2015 - 
de nacht van  de aanslagen in Parijs 
- gaan om één uur de lichten van de 
Eiffeltoren uit. Wereldwijd berich-
ten de media over dit eerbetoon aan 
de slachtoffers. De lichten uit van de 
Eiffeltoren! Dat was sinds de bouw 
in 1889 nog nooit gebeurd. De vol-
gende nacht echter gaan de lichten 
wéér om één uur uit. Wat blijkt? Zo 
is de computer ingesteld, al tiental-
len jaren lang, om kosten te sparen. 
Vaak zitten we er met onze ideeën 
faliekant naast. Over het tegenover-
gestelde van wat we denken te we-
ten, gaat Precies Andersom. 

Na het grote succes van de Col-
lege Night met George van Houts 
in maart haalt programmeur Emile 
Schra begin mei schrijver/fotograaf 
Hans Aarsman naar Het Lichtruim. 
Een hilarische avond vol onver-
wachte ontdekkingen! De pers: ‘De 
nieuwsgierigheid en humor spatten 
van de planken af.’ (De Correspon-
dent) ‘Aarsman is een vlot en gees-
tig spreker die met zijn observaties 
tot fascinerende conclusies komt.’ 
(Theaterkrant) ‘Hij leidt ons rond in 
spannende, totaal onverwachte si-
tuaties.’ (Dagblad van het Noorden) 

De bezigheden van Hans Aarsman 
laten zich het best omschrijven als 
observeren, fotograferen, tellen en 
meten. In 1988 trok hij een jaar 
lang door Nederland, noteerde wat 
hem opviel en fotografeerde vanaf 
het dak van zijn camper het land-
schap. Dit leidde tot het boek Hol-
landse Taferelen. In 1993 verscheen 
Aarsmans Amsterdam, gevolgd 
door De fotodetective en diverse 
toneelstukken. Voor zijn fotowerk, 
herhaaldelijk te zien in het Stede-
lijk Museum, ontving hij de Maria 
Austria Prijs. Sinds 2004 verzorgt 
hij wekelijks de rubriek Aarsman 
Collectie in de Volkskrant waarbij 
hij als een detective met een loep 
boven nieuwsfoto’s hangt. Precies 
Andersom is zijn derde theaterpro-
gramma.
Precies Andersom. Het Lichtruim, 
6 mei om 20.00 uur. Tickets www.
theaterhetlichtruim.nl

Jubileum

Leo Wijs, geflankeerd door bestuurslid Lineke Beltman en voorzitter 
Henriëtte Duijster (r) was onlangs 12,5 jaar bestuurslid van Zang Ver-
edelt. Voorzitter Henriette: ‘Hij is van onschatbare waarde voor het 
koor. Een man die achter de schermen heel veel voor het koor doet en 
nooit op de voorgrond treedt’.

Kubus op vrijdag
‘Kubus’ is bedoeld voor volwassenen die graag  nieuwe vrienden willen 
maken maar die het soms lastig vinden contacten te maken. Dit kan bij-
voorbeeld komen door een lichte beperking, autisme of niet aangeboren 
hersenletsel. Op 21 april is iedereen weer welkom bij ‘Kubus’ Op het 
menu staat bami en daarna sjoelen en/of darten. Aanmoedigen, kijken 
of een ander spel spelen kan natuurlijk ook. In WVT is er die avond 
bingo. Als je zin hebt kun je daar ook aan mee doen.
WVT is te vinden aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. Aanvang Kubus 
18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Info of aanmelden bij o.a. Gert- Jan 
Poppink (WVT); gj.poppink@vvsowvt.nl of tel. 030 2284973.

Gratis workshops 
voor werkzoekers

21 april is Werkcafé Live in De Bilt. Het Werkcafé biedt workshops 
met praktische informatie én workshops gericht op persoonlijke ont-
wikkeling. Het doel is werkzoekers te helpen in hun zoektocht naar een 
nieuwe baan. Naast de workshop is er gelegenheid voor bezoekers om 
hun verhaal te delen en te netwerken.
Ditmaal zijn er voor de deelnemers twee gratis workshops: gestart 
wordt met de workshop: Post It! van Annemieke Homan. Deze pro-
actieve workshop heeft als doel elkaar op weg te helpen met het soms 
best lastige proces van netwerken en solliciteren. Daarbij maakt men 
gebruik van elkaars kennis en ervaring. Alle deelnemers posten één 
voor één een vraag in de groep, waarbij men elkaar zal voorzien van 
tips en adviezen.

Hierna is het tijd voor Dress For Success. Trijntje Knaapen zal vertel-
len wat Dress For Success kan betekenen voor werkzoekers. En passant 
deelt zij ook tips waarmee je voor de dag kunt komen. Want kleding 
maakt de man en natuurlijk ook de vrouw. Aanmelden kan via website: 
krommerijn-heuvelrug.werkcafe.nl. De locatie is Mens De Bilt - Pro-
fessor Doctor P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt. De inloop is va 12.30 uur en 
de start is om 13.00 uur. Iedereen is welkom   (Jaap Rampen)

Lezeractie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een beperkt aantal kaarten be-
schikbaar. Stuur een mail naar 
info@vierklank.nl om hiervoor 
in aanmerking te komen.

De lintendans, gevolgd door ‘Onder de bogen’, een jaarlijkse traditie op 
de WP bij de overgang naar een volgende groep
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BEKENDMAKIN GEN
week 15 ¾ 12 april 2017

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan ‘A27’  
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 30 
maart 2017 het bestemmingsplan ‘A27’ gewijzigd heeft vastgesteld: 

Plangebied
Het plangebied de snelweg A27 binnen de 
gemeente De Bilt.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de wettelijke verplichting 
uit het Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord 
– Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bun-
schoten-Spakenburg.

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

Wijzigingen 
De wijzigingen betreffen ambtelijke wijzi-
gingen op het ontwerpbestemmingsplan. 
De betreffende punten zijn in het gewij-
zigde bestemmingsplan verwerkt. 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage 
van donderdag 13 april 2017 tot en met 
woensdag 24 mei 2017. U kunt de stukken 
online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16014BP0000-VG01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 

173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de 
stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellings-
besluit kan uitsluitend worden ingesteld 
door een belanghebbende die aantoont dat 
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest 
een zienswijze in te dienen tegen de bo-
venwettelijke maatregelen. Beroep kan 
worden ingesteld vanaf donderdag 13 april 
2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 bij 
de: Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag 
Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het bestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met de heer A. 
van Breda van de afdeling Beleid & Strate-
gie van de gemeente De Bilt via telefoon-
nummer (030) 228 94 11.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
bestemmingsplan Lindenlaan 63 te Groenekan 
De gemeente De Bilt heeft een aanvraag ontvangen voor het oprichten van twee woningen 
aan de Lindenlaan 63 in Groenekan. De bestaande bedrijfsopstallen en -bebouwing op het 
perceel worden gesloopt. Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmings-
plan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Lindenlaan 63 te Groe-
nekan’ opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan 
de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend 
akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsni-
veau op de gevels van de twee nieuwe wonin-
gen, vanwege het wegverkeer op de rijksweg 
A27, hoger is dan de wettelijke voorkeurs-
waarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. 
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid 
om, onder voorwaarden, ontheffing te verle-
nen van deze voorkeurswaarde. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft voor 
het plan gebruik gemaakt van deze mogelijk-
heid en heeft op 22 december 2016 het besluit 
hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan, binnen zes weken na de dag van de be-
kendmaking van dit besluit, tegen dit besluit 
tot vaststelling van hogere waarden, door 
degene(n) wiens belang rechtstreeks bij dit 
besluit is betrokken en primair degenen die 
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere 
waarden hebben ingebracht, beroep worden 
ingesteld bij de Raad van State. Uw bezwaar 
kunt u richten aan de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA te ‘s Gravenhage, onder duidelijke 
vermelding van uw naam en adres alsmede 
het kenmerk van het betreffende besluit ho-
gere waarden. Voor het instellen van beroep 

zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ont-
vangt de indiener nader bericht van de Raad 
van State.

Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
heeft van 15 september 2016 tot en met 26 
oktober 2016 ter inzage gelegen. Het besluit is 
niet gewijzigd. U kunt het definitieve besluit 
hogere waarden met bijbehorende stukken 
kosteloos inzien van 13 april 2017 tot en met 
25 mei 2017 bij het informatiecentrum in het 
gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven.

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, 
telefoon (088) 022 50 00.

Terinzagelegging ongewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Lindenlaan 63 te Groenekan’
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 30 maart 
2017 het bestemmingsplan ‘Lindenlaan 63 te Groenekan’ ongewijzigd heeft vastgesteld:  

Plangebied
Het plangebied betreft een perceel aan de 
westkant van de Lindenlaan, tussen de wo-
ning Lindenlaan 61 en tennisbanen.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de herontwikkeling van 
de locatie Lindenlaan 63 naar 2 woningen.

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-

ken ligt gedurende zes weken ter inzage 
van donderdag 13 april 2017 tot en met 
woensdag 24 mei 2017. U kunt de stukken 
online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.0002BP13011-VG01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de 
stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het ongewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan kan uitsluitend worden 

ingesteld door een belanghebbende die 
aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat 
is geweest een zienswijze in te dienen. 
Beroep kan worden ingesteld vanaf don-
derdag 13 april 2017 tot en met woensdag 
24 mei 2017 bij de: Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het bestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met de heer A. 
van Breda van de afdeling Beleid & Strate-
gie van de gemeente De Bilt via telefoon-
nummer (030) 228 94 11.

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

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

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

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

Gewijzigde openings
tijden gemeentehuis 
en milieustraat

Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) 
en maandag 17 april (Tweede Paas-
dag) zijn het gemeentehuis en de 
milieustraat gesloten.

Matangi weer meesterlijk 
in Gaudeamus

In het laatste concert van dit seizoen in Biltho-
ven presenteerde strijkkwartet Matangi afgelopen 
woensdag  een origineel Tsjechisch programma. 
Op het programma stonden werken werken van de 
muzikale vader des vaderlands, Antonin Dvořak. Te-
vens was er werk van diens schoonzoon Josef Suk 
en de dadaïstische Emil Burian, die als communist 
niet alleen drie concentratiekampen overleefde maar 
tevens een bombardement door de Royal Air Force. 
Met de van Matangi bekende gedrevenheid werden 
de Tsjechische meesters vertolkt, al kon de kwaliteit 
van Borians vierde strijkkwartet de vergelijking met 
het eerste van Dvořak eigenlijk niet doorstaan. 
(Peter Schlamilch)

De musici verzorgen een heerlijke 
kamermuziekavond in het sfeervolle Gaudeamus. 
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‘Wij roepen wel pang’
door Kees Diepeveen

Op de School met de Bijbel in Maartensdijk gaf burgemeester Sjoerd Potters het startschot voor 
het praktijkdeel van de verkeersexamens van de groepen zeven van zes scholen uit Maartensdijk, 

Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading. Pas bij de tweede poging ging het startpistool af. De 
kinderen hadden ondertussen hun eigen oplossing verzonnen: ‘Wij roepen wel pang’.

Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
De Bilt organiseert dit belangrijke 
gebeuren in samenwerking met de 
gemeente. Alle scholen kwamen 
met de leerlingen verdeeld over 
de ochtend naar de School met de 
Bijbel om vandaar uit het praktijk-
deel van het verkeersexamen te 
gaan afleggen. Al zeven jaar treedt 
de school op als vertrekpunt van 
dit evenement. Alle kinderen wa-
ren geslaagd voor het theoriedeel 
van het examen. Na het startschot 
rond 9.00 uur vertrok er om de mi-
nuut een leerling om de route door 
Maartensdijk af te leggen. De laat-
ste leerling vertrok rond 12.00 uur, 
geobserveerd door de talrijke con-
troleposten langs de route die de 
handelingen en het gedrag van de 
leerlingen beoordeelden. De per-
sonen die de controleposten - dit 
jaar ca160 - bezetten hebben een 
trainingsavond gevolgd om goed 
geïnformeerd en op de hoogte te 
zijn van de laatste veranderde ver-
keersregels en situaties.

Controle
Voordat de kinderen vertrokken 
werd door een team van deskun-
digen de fietsen van de leerlingen 
aan een technische controle onder-
worpen. Soms werd ter plekke een 
kleine reparatie verricht. Hiervoor 
maakte fietsenmaker Maarten van 
Dijk deel uit van het team. Eén van 
de aanwezige ouders merkte op dat 
het erg belangrijk dat de fietsen 
thuis al goed nagekeken worden. 
De kinderen zijn toch al gespan-
nen en een fiets, die niet helemaal 
veilig blijkt te zijn geeft extra span-
ning voor het kind. Ook de fietsen 
van de leerlingen waarvan de fiets 
op school al een technische check 
heeft gehad worden aan een con-
trole onderworpen. Dit is een pro-

cedure die bij het verkeersexamen 
hoort. Alle fietsen blijken uiteinde-
lijk in orde.

Gedragen
Voor burgemeester Sjoerd Potters 
was dit de eerste officiële hande-
ling bij een buitenevenement. Hij 

deed dit met veel plezier: ‘Ik vind 
het ontzettend leuk om dit te doen 
maar vindt het ook belangrijk dat 
dit gebeurt. De kinderen moeten 
weten hoe zich te gedragen in het 
verkeer. Niet alleen dat het druk is 
maar ook dat er regels zijn om je 
aan te houden zodat je met vertrou-
wen op de fiets zit. Bovendien is 
ook het belang van goede verlich-
ting erg groot. Het is goed dat de 
kinderen zich hiervan bewust zijn’. 
De burgemeester wist zich nog heel 
goed te herinneren dat hij zelf ver-
keersexamen deed in Breda en daar 
best een beetje gespannen voor 
was. ‘De politieke werkzaamheden 
in Den Haag maakten het wat las-
tig om veel van de fiets gebruik te 
maken maar hier heb ik me voor-
genomen weer meer te gaan fietsen. 
Zeker ook naar het werk’ aldus de 
burgemeester.    

Over enkele weken is bekend of 
de kinderen zijn geslaagd voor hun 
verkeersexamen.

Winnaar kleurwedstrijd 
gaat dagje uit 

 
Lucas van Renswoude heeft de kleurwedstrijd bij Jumbo Jelle Fahren-
horst in Maartensdijk gewonnen. Van de vele kleurplaten die er ingele-
verd waren had hij de mooiste gemaakt.
Hij heeft vrijkaartjes voor 5 personen voor een bezoek aan het Spoor-
wegmuseum gewonnen.
 
Bij Jumbo Jelle Farenhorst krijg je bij elke 10 euro een dagje-uit-munt, 
waarmee je met korting een bezoek kunt brengen aan diverse attracties. 
Op dit moment loopt er nog een kleurwedstrijd, waarmee een knuffel-
koe van 1 meter gewonnen kan worden.

Wiljanda Farenhorst met de winnende tekening van Lucas zie zijn prijs 
overhandigd heeft gekregen. [foto Henk van de Bunt] 

Dag vol kinderactiviteiten 
op Oostbroek

Het is lente en dat viert men op landgoed Oostbroek. De vrijwilligers van Utrechts Landschap 
staan zondag 23 april  tussen 11.00 en 16.00 uur klaar voor een dag vol kinderactiviteiten.

De maand april is dé perfecte tijd 
voor een bezoek aan landgoed 
Oostbroek: de bomen worden 
groen, de fruitbomen staan in 
bloei en de eerste pinksterbloemen 
beginnen voorzichtig te bloeien. 
Op zondag 23 april kunnen kin-
deren op landgoed Oostbroek een 
speurtocht volgen, waterdiertjes 
scheppen, bellen blazen, spelle-
tjes doen, zich laten schminken 
en een toverkonijn knutselen in 
de tent. Natuurlijk is er van alles 
te smullen, zoals heerlijke pan-
nenkoeken. 

Landgoed Oostbroek is gelegen aan 
de oostelijke stadsrand van Utrecht. 
Alle activiteiten vinden plaats 
rondom ’t Winkeltje van Oost-
broek, Bunnikseweg 45a in De Bilt. 
Er is voldoende parkeergelegen-
heid voor fietsen, de parkeerruimte 
voor auto’s is beperkt.

Schat aan natuur en cultuur
Oostbroek herbergt een ongekende 
schat aan natuur- en cultuurwaar-
den. U vindt er loofbos met oude 
bomen, een moeras, een hoogstam-
boomgaard met oude fruitrassen, 
een kloostertuin en graslanden. 
Op het landgoed komen reeën en 
dassen voor en opmerkelijk veel 
vogelsoorten: spechten, mezen, de 
boomkruiper, boomklever, ijsvo-
gel, doodaars, buizerd en havik.

Het park van Oostbroek is in 1887 
ontworpen door I.H.J. van Lun-
teren. Twee jaar geleden heeft 
Utrechts Landschap het park ingrij-
pend gerestaureerd. Paden werden 
geschikt gemaakt voor wandelwa-
gens en rolstoelen, er is een nieuwe 
brug geplaatst over de slingervijver 
en over het moerasbos is een spec-
taculaire cortenstalen wandelbrug 
aangelegd.

Onder toeziend oog van meester Harry Prosman geeft burgemeester 
Sjoerd Potters het startschot. 

Controleposen met gele hesjes en 
fietsende kinderen met oranjehesjes 
vormden het straatbeeld tijdens het 
verkeersexamen.

Burgemeester Sjoerd Potters in gesprek op het schoolplein met de eerste 
twee vertrekkers nr. 1 Nathaniel Aalberts en nr. 2 Theo van Asselt.  

Waterdiertjes scheppen op Oostbroek (foto Utrechts Landschap)



Duurzaamheidsaanbod 
voor woningbezitters

Over twee weken buigt de Biltse gemeenteraad zich over ‘de routekaart energie neutrale 
gemeente 2030’. Een belangrijk speerpunt is het besparen van energie, en de groep particuliere 

woningbezitters is een belangrijke doelgroep.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: 
‘Wij denken dat de gemeente meer 
zou kunnen doen om woningbezit-
ters te helpen. De gemeente kan 
eenvoudig afspraken over de huur-
woningen maken, omdat dit slechts 
een beperkt aantal eigenaren be-
treft, zoals woningbouwvereniging 
SSW die alleen al 5.000 woningen 
bezit. Maar wat kunnen we beteke-
nen voor de gewone huisbezitter als 
het gaat om het verduurzamen van 
je eigen huis en het daarmee bespa-
ren van energie?’

Aanbod
De PvdA De Bilt wil dat de ge-
meente een concreet aanbod ont-
wikkelt waaruit woningbezitters 
kunnen kiezen voor energiebespa-
rende investeringen in hun eigen 

huis, en dat meteen duidelijk is 
welke aannemers dat betrouwbaar 
en tegen een goede prijs kunnen. 
Van Esterik: ‘Nu kunnen woning-
bezitters gebruik maken van een 
‘energiebesparingsscan’ tegen ge-
reduceerd tarief. Maar wat je dan 
concreet kunt doen, is een stuk 
ingewikkelder. Met welke aanne-
mer ga je in zee, krijg je een goede 

prijs en bespaar je dan ook echt op 
energie zoals voorgespiegeld?’ De 
lokale PvdA wil dat de gemeente 
het initiatief neemt een folder uit 
te brengen waarin woningbezitters 
kunnen zien welke aannemers goed 
aangeschreven staan en dat de ge-
meente een scherpe prijs bedingt. 
De PvdA dient dit voorstel tijdens 
de gemeenteraadsvergadering in.
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Rommelmarkt bij 
Scouting Ben Labre

De jaarlijkse rommelmarkt op het speelplein achter de Michaelkerk in 
De Bilt trok weer veel bezoekers. Met de opbrengst worden activiteiten 
voor de jeugdleden georganiseerd. Zij leren er sociale vaardigheden en 
krijgen ook de gelegenheid een stukje van hun leefwereld te ontdekken, 
waaronder de waarde van de natuur. Bijkomend voordeel is dat spullen 
weer een tweede leven krijgen. Een vrijwilliger vertelde trots dat het al 
weer haar 32ste rommelmarkt was.         (Frans Poot)

Ruime belangstelling voor de rommelmarkt van Scouting Ben Labre.

Start Verkeersexamen De Bilt Bilthoven

De kinderen van basisschool Wereldwijs kwamen als eerste van 12 scholen van De Bilt en Bilthoven  aan de 
start. De burgemeester schoot rond 9.00 uur de eerste deelnemer op pad.

Door huizen met nul-op-de-meter
wordt het doel almaar completer
want nog maar dertien jaar
en dan maken we het waar
en is het milieu stukken beter

Guus Geebel Limerick

Paasfeest bij 
De Bosuiltjes 

Zaterdag 8 april vierden kinderen, 
ouders en medewerkers van 
kinderdagverblijf De Bosuiltjes 
het jaarlijkse paasfeest. Broertjes, 
zusjes, oma’s en opa’s waren 
ook van harte welkom. Er werd 
geknutseld, geschminkt en 
natuurlijk werd er door de kinderen 
naar eitjes gezocht, die door de 
Paashaas goed waren verstopt in 
de bostuin. 

Op ‘t bankje
Het is bijna Pasen en dat betekent 
dat de natuur ontwaakt en de lente 
overal zichtbaar gaat worden. Het 
frisse groen komt weer aan de tak-
ken van bomen en lentebloemen 
gaan tuinen en parkjes weer fraai 
opsieren. Het is rustig in de straat 
waar ik op het bankje zit. Wel hoor 
ik overal geluiden van vogels die 
druk in de weer zijn hun nesten te bouwen, want er moeten weer eieren 
gelegd worden. De lentezon heeft al wat kracht en schijnt behaaglijk op 
mijn gezicht. Ik geniet ervan en de vogelgeluiden klinken als muziek in 
de oren. Het voelt als een heel vredige wereld en het maakt me soezerig. 
Mijn ogen worden steeds kleiner en met een tevreden gevoel dommel 
ik weg en val in diepe slaap. Ik droom van kippen die hun hoogseizoen 
beleven want voor het Paasfeest moeten er veel meer eieren dan nor-
maal worden gelegd. Nog nooit zag ik zoveel kippen bij elkaar. Ik zie 
één grote sierlijke witte haan die duidelijk de leiding heeft. Hij dirigeert 
statig met veel gezag de kippen naar de leghokken en ze doen precies 
wat hij zegt. Er zijn allerlei soorten kippen, witte, bruine, bontkleurige, 
grote, kleine, kortom het is een heel gevarieerd gezelschap. De krielkip-
pen zijn heel speels en hebben de meeste lol, maar hun eieren zijn klein. 
Je ziet de grote kippen met een meewarige blik naar de kleine eitjes kij-
ken. Bij kippen maken witte of bruine eieren geen verschil, vooral niet 
met Pasen, want dan worden de meeste toch beschilderd. De krielkip-
pen hebben hun eigen leider. Als een parmantig pittig baasje probeert 
de vele maten kleinere krielhaan tegen de grote haan op te kukelekuen. 
Hij heeft natuurlijk geen schijn van kans. Het is een wondere wereld 
die ook wel wat op de mensenwereld lijkt. Er zijn ook vluchtkippen 
die uit een kippenslachterij zijn ontsnapt. Ze  worden door de andere 
kippen liefdevol opgevangen. Met een schok word ik plotseling wakker 
van twee kwebbelde vrouwen die naast me zijn komen zitten. Ik kijk 
ze met een waarschijnlijk verbaasde blik aan, want ik was nog half in 
de kippenwereld. De dames lijken in de verste verte niet op kippen. Ik 
denk wel dat hun gekakel mijn droom heeft veroorzaakt. Ze kijken me 
glimlachend aan. ‘U was ver weg hè’, zegt een van de vrouwen. Ze 
zien er fris en fruitig uit en zijn allebei gekleed in een outfit dat past bij 
deze mooie lentedag. Langzaam kom ik weer terug in de mensenwe-
reld. Ik vertel ze mijn droom over de kippenwereld en de bedrijvigheid 
die daar heerste in verband met het naderende Paasfeest. Ze kijken me 
nieuwsgierig aan en willen graag horen wat er allemaal gebeurde. Ik 
vertel ze wat ik gedroomd heb en fantaseer er nog maar wat bij. Zo zeg 
ik dat een grote witte leghorn tegen een krielkip zei dat haar eieren tien 
cent duurder waren dan die van de krielkip, waarop die zei dat ze voor 
dat dubbeltje niet uitgescheurd wilde raken. De vrouwen schateren het 
uit. Ze vertellen dat ze met hun gezinnen naar een Paasbrunch gaan en 
Tweede Paasdag naar de woonboulevard. ‘Dat is bij ons al jaren traditie 
en altijd dolle pret. Ze zijn buren en zo te merken gaan ze goed en vaak 
met elkaar om. ‘Wij zeggen altijd een goede buur is beter dan een verre 
vriend.’ Ik vraag ze of ze ook nog eieren gaan verven en verstoppen. 
‘Eigenlijk wel een goed idee, hè Wilma. Leuk ook voor de kleintjes.’ 
Maar Wilma vindt de Paasbrunch en de woonboulevard wel genoeg. 
Buurvrouw Jacqueline is het daar eigenlijk ook wel mee eens. 

Maerten
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Zondag 14 mei 2e als lenteloop 
Op zondag 14 mei wordt de tweede ALS Lenteloop in Bilthoven gehouden. De ALS Lenteloop 

is een actie waarbij deelnemers hardlopend of wandelend een zelf gekozen afstand afleggen met 
als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS. 

Dit sportieve en feestelijke wandel- 
en loopevenement vindt plaats in en 
om het centrum van Bilthoven en 
het nabij gelegen bos. Hoofdspon-
sor van dit Event is Rabobank Rijn 
en Heuvelrug. Voor aanmelding en 
meer informatie kun je terecht op 
www.alslenteloop.nl 
Alle voorbereidingen zijn in volle 
gang. De vergunningen zijn rond en 
het programma is zo goed als klaar. 
Presentator van de dag is Maureen 
du Toit. Gerard Ekdom zorgt met 
opzwepende muziek weer voor de 
warming up. Naast verschillende 
swingende bands zal ook Laura 

Fygi live optreden. Omdat het 14 
mei ook Moederdag is, zijn er bij-
zondere verrassingen voor moe-
ders/oma’s/dochters/zonen (en na-
tuurlijk ook voor alle anderen die 
je lief zijn). Men kan bijvoorbeeld 
een foto laten maken en inlijsten 
of een persoonlijk gedicht laten 
schrijven. Ook is er een kunstena-
res aanwezig die schilderijen van 
het evenement maakt en natuurlijk 
zijn deze schilderijen te koop. Er 
worden allerlei heerlijk hapjes en 
drankjes verkocht en uiteraard ko-
men alle opbrengsten ten goede aan 
ALS onderzoek. 

Start
Het evenemententerrein wordt om 
13.00 uur geopend. Het startschot 
voor de loop wordt gegeven door 
de burgemeester om 14.00 uur. Er 
kunnen verschillende afstanden 
worden gelopen (kidsrun van 2,5 
km, en 5 of 10 km voor volwas-
senen) of gewandeld (5 km of iets 
minder, of de 500 meter special). 
De dag wordt rond 18.30 uur af-
gerond met een muzikale Grande 
Finale. Er is genoeg te doen, ook 
wanneer men niet loopt. Dus meld 
je nu aan of steun een team met een 
donatie. Ineke Zaal 

Bridgeclub zoekt nieuwe leden
door Walter Eijndhoven

Binnen de gemeente De Bilt bevinden zich meerdere bridgeclubs. Eén daarvan zocht jaren 
geleden haar toevlucht in verzorgingshuis De Bremhorst in Bilthoven. Voorheen deden vele 

koppels mee, maar zoals dat tegenwoordig gaat met veel clubs, ook hier kwam de klad in, met 
als gevolg dat nu nog slechts 7 koppels meespelen. Tijd dus om de boer op de gaan. 

Iedere maandagmiddag gaan de 
deelnemers weer naar hun geliefde 
zaaltje in De Bremhorst in BIltho-
ven. Voor velen een gezellig mid-
dagje van elkaar zien, de laatste 
nieuwtjes vernemen en natuurlijk 
bridgen. ‘Ooit zijn wij als bridgers 
begonnen in een ruimte bij Stich-
ting Welzijn Ouderen (SWO) in 
Bilthoven, maar na verloop van 
tijd konden wij geen gebruik meer 
maken van het zaaltje en verhuisde 
ons clubje naar een ruimte in De 
Bremhorst’, vertelt Len Vernooij 
uit Bilthoven. Zij vervolgt haar 
verhaal: ‘Tijdens het bridgen krij-
gen wij gratis koffie/ thee van het 
huis en zelf zorgen wij voor iets 
lekkers erbij’. De dames en een 
enkele heer spelen vier tafels, op 
maandagmiddag tussen 13.30 uur 
en 17.00 uur. Vernooij: ‘Inderdaad 
hebben wij minder heren, want ja, 
meestal worden vrouwen ouder dan 
mannen. Onlangs is één van onze 
bridgers overleden, 98 jaar en nog 
helder dat zij was, maar zo blijven 

wij natuurlijk wel met steeds min-
der over. Nog even en ik behoor bij 
de laatste der Mohicanen’. 

Zoek
Omdat het gezellige groepje 
bridgers steeds kleiner wordt, is zij 
op zoek naar nieuwe leden. Voor 
het geld hoeven belangstellenden 
het niet te laten, slechts 20 euro 

per jaar. Vernooij: ‘Ja, en dat niet 
alleen. Nieuwe leden krijgen er 
een hoop gezelligheid en vrienden 
voor terug’. 
Wie interesse heeft om mee te 
doen, of om een keer te komen 
kijken: iedere maandagmiddag 
van 13.30 uur tot 17.00 uur in De 
Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31 in 
Bilthoven.

Salvodames ondanks 
winst nog niet veilig
Het werd een heel andere wedstrijd dan vooraf gedacht. 
Het op de onderste plaats staande Amsterdam kwam met 
een geheel ander team naar Maartensdijk. In plaats van 
een makkelijk overwinning werd het een vechtwedstrijd 

met een 3-2 overwinning.

Drie weken geleden heeft Salvo de uitwedstrijd gespeeld tegen dit 
team en vrij eenvoudig gewonnen met 1-3. Het team wat dit week-
end op het veld verscheen leek niet meer op dat team. Diverse nieu-
we speelsters van een veel hoger niveau bemanden dit keer de ploeg 
waardoor Salvo verrast aan de wedstrijd begon. De tegenstander liep 
gelijk naar 6 punten verschil. Salvo moest in de achtervolging op de 
tegenstander die erg soepel en degelijk speelde. Ondanks dat Salvo 
de opgelopen achterstand weer inhaalde drukte de tegenstander door 
naar de setwinst van 23-25. 
De 2e en 3e set liet Salvo zien dat het tot meer in staat was dan het 
getoonde spel in de 1e set. Verdedigend en aanvallend stond het 
goed en spelverdeler Rianne Diepeveen kweet zich prima van haar 
taak. Mede door haar goede spel werden de sets met resp.25-19 en 
25-21 gewonnen. De tegenstander richtte zich echter weer op en was 
aanvallend in de 4e set niet goed te verdedigen. Ook de eigen aanval 
haperde. Hierdoor werd de set verloren met 18-25. Een beslissende 
5e set moest de uitkomst geven. 
Daar liet Salvo er geen gras over groeien gebrand als het was om 
deze wedstrijd te winnen. Amsterdam kreeg weinig kansen meer 
tegen Salvo dat de winst rook. Met 15-9 werd de beslissende set 
gewonnen. Met nog een wedstrijd voor de boeg op 21 april tegen het 
hoog geklasseerde Alfa Leos in Leusden lijkt het erop dat degrada-
tiewedstrijden niet meer te ontlopen zijn. 
Deze wedstrijd heeft echter aangetoond dat Salvo een wedstrijd on-
der spanning goed aan kan. 

Getekend

Woensdagavond voor aanvang van de training tekenden - in aanwezigheid van de voltallige selectie - Andreas 
van Grootheest en Sander Hofman hun contracten voor het nieuwe seizoen en verbonden zij zich hierdoor als 
trainers van de korfbalselectie van DOS Westbroek. 

In 2016 was de ALS lenteloop al direct een groot succes.

Paaseierenloop 
In het kader van zijn 100 jarig bestaan organiseerde Fraternitas De Bilt 
op zaterdag 8 april een recreatieve Paaseierenloop in het Houdringe 
bos. Een gezelschap van zo’n 70 deelnemers van alle leeftijden begon 
om 8.45 uur enthousiast met een warming up bij het schaatsmeertje. 
Daarna startte een 2km parcours waar op 3 punten een leuk spel was in-
gebouwd. Om 9.45 uur werd afgefloten voor de cooling down gevolgd 
door een drankje, paaseitjes en gezelligheid en de kinderen konden 
paaseitjes zoeken. Het was een heel geslaagde activiteit

Paashaastraining voor de jongsten tijdens het parcours.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

❏  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)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

4 pits bosch GASSTEL met 
afdekplaat z.g.a.n. € 90,-. Tel. 
06-29506849

30 stuks BOERBONT 
SERVIES z.g.a.n. € 100,-. 
Tel. 06-29506849

6 jr RUIN st.m.167. Vos 
z.g. betuigd verk. mak vr.p. 
€ 2750,-. En een FRIESE 
MERRIE 2 jr. v. Fonger 
m.ster vr.p. € 2750,-. Tel. 
0623052921

Wit geverfd grenen klok € 5,-. 
Tel. 06-29506849

Mooie rode vaas H 28 door-
snee 30 cm i.z.g.s. € 20,-. Tel. 
06-29506849

Mooie bl bewerkte riverdale 
pot met deksel 25 cm hoog 
€ 20,-. Tel. 06-29506849

Wit planttafeltje 2 etages 
€ 5,-. Tel. 06-29506846

Boek over Limburgse tuinen. 
Volop informatie en kleurrijke 
afbeeldingen € 5,-. Tel. 0346-
243758

Fiets frame van een moun-
tainbike merk: Giant, kleur: 
blauw. € 15,-. Tel. 0346-
243758

Voor buiten gebieden een 
koperen bel. Doorsnee ± 16,5 
cm ziet er netjes uit/ € 25,-. 
Tel. 0346-243758

Rollator z.g.a.n € 25,-. Tel. 
030-2283955

Workmate inklapbaar € 10,-. 
Tel. 030-2283955

Paarse meisjes fiets oma 
model v.a. 12 jaar € 25,-. Tel. 
030-2283955

Z.g.a.n aluminium ligbed 
met weerbestendig textileen 
(blauw) afm. 193x67x42 cm 
€ 20,-. Tel. 030-2202996

Grote koekenpan ‘’Bk’’ 
Ø€ 6,-. Tel. 030-2202996

Wit metalen decoratie haan 
op voet met corrosie-besten-
dige lak. Hoogte 55 cm € 8,-. 
Tel. 030-2202996

Gourmetstel 6 pers. 
‘’Princess’’ geheel compleet 
22-delig € 10,-. Tel. 030-
2202996

Houten xylofoon 25 cm breed 
43 cm lang € 10,-. Tel. 030-
2202996

Biedermeier salontafel , 
bladafm. ca 150X110 cm 
€ 50,-. Tel. .06-48850620.

5 nw puzzels van 1000 stuk-
jes € 4,-. Per stuk. Tel. 030-
2202996

9-armige hanglamp € 15,-. 
Tel. 06-48850620 (omgeving 
Bilthoven )

Wegens beëindiging tennis-
sport te koop. Tennisracket 
merk Prince met hoes € 35,-. 
Tel. 030-2217379

Zo goed als nieuwe tennis-
schoenen K-swiss maat 38 
€ 25,-. Tel. 030-2217379

Gratis af te halen diverse jaar-
gangen tijdschrift Kunstbeeld 
(voor inspiratie of plaatjes 
uitknippen) Tel. 030 2217379

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.

Met spoed jongen gevraagd 
voor licht TUINWERK 
geen vaste tijden. Tel: 0346-
830120

Welke scholier(e) of aow-er 
wil bij ouder echtpaar in Lage 
Vuursche 1 x pw het GRAS 
MAAIEN en evt andere klus-
jes doen (mag op zat) Tel. 
035-6668774

Van Vulpen Facilitair is 
per direct op zoek naar een 
schoonmaakkracht voor een 
locatie in Loosdrecht. 5 dagen 
per week de schoolvakantie’s 
vrij. Meer info na 19.00 uur. 
Tel. 035-5827277

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 jaar 
ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.tuinexclusief.com

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis 0634892915

Diversen
Weghalen en SNOEIEN 
van bomen - coniferen etc. 
Leveren van bomen en plan-
ten. Tuinservice van Vliet. 
Tel. 0654751296

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

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Tekenworkshop inkleuren voor volwassenen. Hoe kun je 
met kleurpotlood tot mooie en levendige resultaten komen, 
kleuren mengen en diepte aanbrengen. Inkleuren van zelf-
gemaakte tekeningen of voorgedrukte mooie tekenpatronen. 
Inspanning die tot ontspanning kan leiden. Op maandagmor-
gen 1 mei, 5 mei en 12 juni of op woensdagavond 3 mei, 17 
mei en 14 juni in De Bilt in De Oude School olv tekendocent 
Truus Kreeft. Info. en opgeven: truus.kreeft@hetnet.nl 030-
2541174

Nieuwe Weteringseweg 97
3737 MG  Groenekan

Tel.: 0346 21 38 55
www.ibaelde.nl

zoekt een administratief medewerker 10 - 15 u/w
flexibel in te vullen, bij voorkeur in de ochtend

Bel voor meer info Isaac Baelde 06 53 309 796

Uitslag Wedvlucht 
PV De Bilt opende het wedvluchtseizoen vanuit 
Duffel. De gemiddelde vliegafstand was 120 km. 
Comb. van Grol en Zoon werd 1, 5, 6, 7, 8 en 9. 
Ron van Veggel en Zoon veroverden het zilver en 
brons en Michel van Putten werd vierde. De eerste 
duif van Peter van Bunnik kwam als 10de binnen

Grote boekverkoop 
in bibliotheek 

Bibliotheek Maartensdijk houdt tot halverwege de maand mei een ver-
koop van afgeschreven boeken. De boekverkoop is voor iedereen toegan-
kelijk. Zowel leden als niet-leden van de bibliotheek kunnen binnen de 
openingstijden een keuze komen maken uit het ruime aanbod aan boe-
ken. Een ideale gelegenheid om voor de vakantieperiode een aantal boe-
ken in te slaan
 
Het aanbod is veelzijdig en bestaat o.a. uit thrillers, detectives, (streek-)ro-
mans, jeugdboeken, - strips en -luisterboeken. De boeken gaan voor een leuk 
prijsje de deur uit. Verkoop vindt plaats tijdens de openingsuren: maandag 
14.30 tot 16.30 en 19.00 tot 21.00 uur, dinsdag 10.00 tot 11.30 uur, woensdag 
van 14.30 tot 16.30 uur en 19.00 tot 21.00 uur, vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur 
en 19.00 tot 21.00 uur. 

De bibliotheek in Maartensdijk ruimt veel boeken op tegen spotprijsjes.  
[foto Kees Diepeveen]

Bedrijfspand 
gesloten

Op 3 april 2017 heeft de burgemeester van De 
Bilt met toepassing van bestuursdwang het be-
drijfspand aan de Molenkamp 40 in De Bilt ge-
sloten en verzegeld voor de duur van een half jaar. 
Het pand draagt welliswaar het nummer 42, maar 
het is formeel geregistreerd als nummer 40. 

De burgemeester is tot vergrendeling overgegaan 
nadat de politie ter plaatse aanzienlijke hoeveel-
heden harddrugs had aangetroffen en omdat in 
voorafgaande jaren al twee hennepkwekerijen in 
het bedrijfspand zijn ontmanteld. Bij het ontman-
telen van de laatste hennepkwekerij in 2016 heeft 
de burgemeester de eigenaar van het bedrijfspand 
officieel gewaarschuwd dat hij bij een volgende 
drugsvondst zou overgaan tot een tijdelijk sluiting 
van het pand.

Met tijdelijke sluiting beoogt de burgemeester de 
bekendheid van het bedrijfspand als drugspand 
definitief te doorbreken, de rust in de omgeving 
te herstellen en de omstandigheden ter plaatse te 
normaliseren. Zodoende draagt de tijdelijke slui-
ting van het pand bij aan het verminderen van de 
drugscriminaliteit en bijgevolg aan de veiligheid 
en leefbaarheid in de omgeving en samenleving.
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SVM pakt broodnodige winst 
Zaterdag speelde SVM weer een finale: ditmaal tegen degradatieconcurrent Bunnik ‘73. Het 
betrof een wedstrijd om gevrijwaard te blijven van nacompetitiewedstrijden. Vooralsnog lijkt 

die (eerste) horde te zijn genomen.

Met de weer herstelde doelverdedi-
ger Stijn Orsel onder de lat en rou-
tinier Kevin van Dronkelaar vanaf 
het begin in de basis speelde vooral 
de eerste helft SVM meer tegen 
zichzelf dan tegen Bunnik ‘73.En 
SVM had ook nog wat goed te ma-
ken, want in de heenwedstrijd tegen 
de bezoekers was niet gewonnen.

SVM werd al snel gevaarlijk door 
Mike de Kok; zijn schot werd door 
één van de Bunnikse verdedigers van 
richting veranderd maar de doelman 
kon de bal nog tot hoekschop ver-
werken. SVM bleef een groot deel 
van de eerste helft erg slordig spelen 
met te vaak balverlies. Na ruim een 
kwartier zette Djoey Engel team-
genoot Marcel Melissen goed vrij, 
maar in plaats van te schieten werd 
hij ten val gebracht. De alom ge-
dachte strafschop bleef uit. Het was 
typerend voor het spel van SVM: de 
wil was er, maar rustige verzorgde 
opbouw kwam niet in het draaiboek 
voor. SVM speelde meer tegen zich 
zelf dan tegen het bepaald (ook) niet 
sterke Bunnik 73.SVM dacht de rust 
zonder tegen doelpunt te gaan halen 
maar kreeg de deksel vlak voor de 
rust op de spreekwoordelijke neus 
en ging met 0-1 aan de thee. 

Direct na de thee kwam dan alsnog 
een strafschop; aanvoerder Diede-
rik Hafkemeyer verzilverde deze 
feilloos (1-1). Het geloof bij SVM 
was weer terug. SVM ging niet 
beter voetballen, maar stroopte de 
mouwen op en hervond de team-
spirit. Mike de Kok tekende voor 
de 2-1 en (na een assist van Marcel 
Melissen) voor de 3-1. Bunnik ‘73 
vocht voor de aansluittreffer; soms 
hielp gastheer SVM, door de verde-
digende taken wat te verwaarlozen. 
Toch scoorde Bunnik vlak voor tijd 

nog de 2-3. SVM hield daarna de 
verdediging wel gesloten en kon 
tenslotte 3 kostbare punten bij-
schrijven en passeerde en passant 
de bezoekers ook nog op de rang-
lijst. Met nog 4 wedstrijden te gaan 
werd een duidelijke stap gezet voor 
handhaving in de 3e klasse. De 
Maartensdijkers gaan op 22 april op 
bezoek bij FC Driebergen en speelt 
dan weer een finalewedstrijd.

Mike de Kok tekende voor de 2-1 en 
3-1. (foto Nanne de Vries)

Ruime overwinning DOS op KVZ
Het duel tussen de nummers één en twee op de korfbalranglijst was alleen voor rust spannend. 

Na de pauze maakte DOS duidelijk het verschil.

Het was een treffen tussen twee 
teams met een totaal verschillende 
speelstijl. Daar waar DOS graag at-
tractief en snel wil korfballen doet 
KVZ er alles aan om het tempo 
uit de wedstrijd te halen. Met veel 
kleine overtredingen en een laag 
baltempo probeerde de thuisploeg 
DOS te ontregelen. Dat lukte in 
het begin van de wedstrijd niet echt 
want DOS kwam al snel op een 1-4 
voorsprong. Hierna scoorde KVZ 
weer een keer. DOS was even van 
slag en KVZ profiteerde en kwam 
op gelijke hoogte. De Westbroekers 
herpakten zich en hadden bij een 
rust een voorsprong van twee pun-
ten opgebouwd.

Na de 10-12 stand halverwege had 
DOS in de tweede helft het voor-
al verdedigend beter voor elkaar. 
KVZ heeft een heel goede schut-
ter, maar die kreeg na rust veel 
minder ruimte. De thuisploeg wist 
nog maar vijfmaal de korf te vin-
den. Blijkbaar had het fysieke spel 

voor rust KVZ zoveel kracht gekost 
dat al vroeg in de tweede helft de 
pijp een beetje leeg begon te raken. 
DOS hield het tempo hoog en na 
een kwartier was de voorsprong 
uitgebreid tot 12-17. Richting het 
eindsignaal werd de voorsprong 
nog verder vergroot tot een fraaie 
15-23 overwinning. 

DOS blijft door deze overwinning 
koploper met een punt voorsprong 
op achtervolger Wit Blauw. Volgen-
de week komt Amicitia op bezoek 
dat een week eerder ook van KVZ 
had gewonnen. De wedstrijd begint 
om 15.30 uur in Westbroek.

Vrije bal van Eline Geurtsen.

Salvodames onderuit 
Salvo hoopte zaterdag 1 april ten minste een setje mee 
te pakken. Het heeft er alleen in de eerste set ingezeten. 

Daarna was tegenstander Protos sterker dan Salvo.

Salvo begon zeer sterk aan de wedstrijd. De meiden gingen brutaal 
van start en speelden vrijuit. Dat betekende dat er zelfs een voor-
sprong viel te noteren van 16-19. Helaas kon Salvo deze lijn niet 
voorzetten en de tegenstander begon op stoom te komen. Ze haalden 
de 1e set binnen met 25-22. De 2e set ging Salvo redelijk mee de 
tegenstander mee maar liet een paar flinke steken vallen halverwege 
deze set. Daardoor kon Protos uitlopen en de set vrij gemakkelijk 
naar zich toe trekken. 
Vaak is de 3e set een kantelpunt in een wedstrijd. Salvo probeerde 
met aanvallend spel het tij te keren. Helaas wisten de dames dit niet 
gedurende de gehele set vol te houden. De tegenstander bracht het 
surplus aan technisch kunnen met groot gemak naar voren waardoor 
ook de 3e set verloren ging met 25-20. De 4e set was de energie op. 
Protos speelde de set frivool uit zonder dat Salvo nog enige invloed 
kon aanwenden om het tij te keren. 
Door deze 4-0 nederlaag wordt de situatie voor Salvo er niet mak-
kelijker op. Met nog twee wedstrijden te gaan moet Salvo twee maal 
de volle winst pakken om het spelen van degradatiewedstrijden te 
voorkomen. 
Deze week spelen de dames om 17.00 uur in sporthal De Vierstee 
tegen het op de laatste plaats staande Amsterdam. Deze wedstrijd 
moet de volle buit opleveren. 
De laatste wedstrijd spelen de dames op 21 april in sporthal de Korf 
in Leusden tegen Afas Leos. Dit team staat op de 3e plaats en het zal 
een hele kluif worden om daar een goed resultaat te halen. Maar de 
dames gaan voor hun kansen.

FC De Bilt en Veensche 
Boys in evenwicht

Zaterdag 8 april ging FC De Bilt op bezoek bij Veensche Boys. Voor 
beide ploegen stond er eigenlijk niet zo veel meer op het spel. FC 
De Bilt heeft een (te) grote achterstand op koploper DHSC, maar 
heeft middels een periodetitel al recht op de nacompetitie. Veen-
sche Boys heeft de afgelopen weken al afgehaakt in de strijd om de 
derde periodetitel. Je zou denken aan een gezapig potje voetbal in 
Nijkerkerveen, maar niets was minder waar: Twee sportieve ploe-
gen vermaakten het publiek.

In de eerste helft was het FC De Bilt dat de klok sloeg, maar helaas 
stond het vizier van de twee spitsen, Mike Versloot en Tom Karst niet 
op scherp. Ook de diepgaande middenvelder Bart Kuijpers was niet 
gelukkig in de afronding. In de loop van de tweede helft kwamen ook 
de Boys er wat beter in en het spel golfde over en weer. 

Met een 0-0 op het scorebord kregen beide ploegen rust. In de tweede 
helft probeerde Veensche Boys de wedstrijd naar zich toe te trekken 
en dat leek te lukken, maar de Biltse keeper Jamie Hensen wist met 
prima keeperswerk zijn doel schoon te houden. In de laatste fase be-
sloot trainer Gerit Plomp om toch voor de winst te gaan en bracht met 
Sander van den Berg een derde spits in de Biltse gelederen. Het was 
diezelfde Sander die in de 86e minuut de bal panklaar legde voor Tom 
die de 0-1 scoorde 0-1. De Biltse formatie stond na de aftrap van de 
Nijkerkers niet scherp en in een handomdraai werd de uiteindelijke 
eindstand 1-1 bereikt.
 
DHSC wist eenvoudig te winnen van Nieuwland en daardoor is hun 
voorsprong inmiddels negen punten met nog vier wedstrijden te gaan. 
FC De Bilt doet er goed aan om de resterende vier wedstrijden te ge-
bruiken om zich voor te bereiden op de nacompetitie.

NOVA wint eenvoudig 
van Woudenberg

Na een overtuigende veldhervatting vorige week tegen HKC kwam zaterdag 8 april 
Woudenberg op bezoek op Sportpark Larenstein. Vanaf de start had Nova de hele wedstrijd 

de overhand. Ondanks een laag afrondingspercentage, wist Nova toch weer 27 scores te 
produceren en daarmee verdiend ruim te winnen: 27-13.

Op het ongebruikelijke tijdstip van 
twaalf uur werd er aangevangen; 
dit in verband met de finale van 
de Korfbal League, waardoor heel 
korfballend Nederland vervroegd 
was ingepland. Nova startte met 
slechts één dame uit de originele 

basisformatie: aanvoerster Inge van 
Eck. Daarnaast stonden twee A1-
dames (Lotte Keuning en Marloes 
van Ettikhoven) en Renske van 
Kempen (Nova 2) in het veld. Al-
len speelde een sterke wedstrijd en 
wisten ook tot score te komen.

Nova kwam vlot op een 2-0 voor-
sprong, waar Woudenberg vervol-
gens ook de eerste score tegen-
over wist te stellen. Daarna liep 
Nova al uit naar een 5-1 voor-
sprong. Via 12-6 werd een 15-7 
ruststand behaald.

In de tweede helft was het enkel 
de vraag hoe scherp Nova zich-
zelf presenteerde. Tegenstander 
Woudenberg had in een goede 
afloop geen geloof meer, mocht 
dit er überhaupt geweest zijn. Na 
een kwartier spelen in de tweede 
helft stond het 20-8. Nova was 
ondertussen al een stuk slordiger 
gaan spelen en leed veel balver-
lies, waardoor er veel korte aan-
vallen tot stand kwamen. Diverse 
opgelegde kansen binnen 3 tot 4 
meter en doorloopballen werden 
gemist, waarmee de schade voor 
Woudenberg toch nog beperkt 
bleef. Het beste moment van de 

wedstrijd was de terugkeer van 
Sanne van Kouterik, die 7 maan-
den aan de kant stond met een 
ongelukkige en complexe breuk 
in de pink. Zij maakte weer haar 
eerste wedstrijdminuten en be-
kroonde dit met twee messcherpe 
afstandstreffers (2 uit 2), waarvan 
helaas de tweede onterecht werd 
afgekeurd. Eindstand: 27-13. 

Volgende week 
speelt Nova bij 
ZKC’ 31 in 
Zaandam om 
15.30 uur.



Rondleiding op 
Ruigenhoek

Fort Ruigenhoek organiseert op zaterdag 15 april een rondleiding. Fort 
Ruigenhoek is in 2016 gerestaureerd en zeker een bezoek waard. Ver-
ken het fort met de gids van Staatsbosbeheer, kom alles te weten over 
de geschiedenis en struin door de natuur rondom het fort. Adres: Rui-
genhoekse Dijk t.o. 125a, Groenekan. Aanvang: 13.30 (tot 15.00). U 
hoeft zich niet vooraf aan te melden maar kunt gewoon naar het fort 
komen, waar de gids bij het hek op u wacht. Kijk voor meer info op
www.staatsbosbeheer.nl.
Wilt u een groepsrondleiding 
boeken? Informeer ernaar via:
utrechtwest@staatsbosbeheer.
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advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Utrechts Landschap start 
informatiecampagne

De natuur wordt permanent bewoond door talloze dieren. Het is de woonkamer van dassen, 
reeën, amfibieën en veel broedende vogels. Mensen en honden zijn een welkome gast,

maar het is belangrijk dat ze de natuur en haar bewoners niet verstoren. Daarom start
Utrechts Landschap een informatiecampagne om hondenbezitters bewust te maken

van de verstoring die honden kunnen veroorzaken in natuurgebieden. 

Utrechts Landschap begrijpt dat 
het heerlijk is om met de hond in 
de natuur te wandelen. Daarom zijn 
in veel van de natuurgebieden hon-
den welkom. Er zijn gebieden waar 
honden los mogen lopen maar ook 
gebieden waar honden aangelijnd 
moeten worden om de natuur en 
haar vaste bewoners te beschermen. 
Honden kunnen namelijk erg ver-
storend zijn voor de dieren in het 
bos. Om hondenbezitters hiervan 

bewust te maken, plaatst Utrechts 
Landschap informatiebordjes in de 
gebieden. 

Gevolgen 
In de natuurgebieden waar honden 
niet los mogen, zijn veel reeën, das-
sen, broedende vogels en andere 
dieren te vinden. Loslopende hon-
den verstoren daar de vaste bewo-
ners van het natuurgebied. Zonder 
dat het baasje het doorheeft, kan 

een loslopende hond een reekalf 
doodbijten of broedende vogels 
verstoren. Soms gebeurt het dat een 
loslopende hond een ree of das aan-
valt, met de dood als gevolg. 

Boswachter
Onlangs trof boswachter Martijn 
Bergen op landgoed Beerschoten 
een dode reegeit aan. Een loslo-
pende hond had het drachtige dier 
opgejaagd. ‘Dit komt regelmatig 

voor. De reegeit had zich op de 
vlucht in blinde paniek dood gerend 
tegen een hekwerk. Ze was drachtig 
van twee kalveren. Verschrikkelijk, 
want ernaast op landgoed Houdrin-
ge is een hondenlosloopgebied te 
vinden. Daar leeft niet zoveel wild 
en kan het geen kwaad om de hond 
los te laten,’ aldus boswachter Mar-
tijn Bergen. Ook andere bezoekers 
van het natuurgebied kunnen last 
hebben van een loslopende hond. 
Denk aan kinderen die bang zijn, 
mountainbikers, joggers, ruiters en 
mensen die niet van honden hou-
den. Ook zij moeten van onze na-
tuur kunnen genieten.

Welkom
Utrechts Landschap stelt graag haar 
natuurgebieden open voor publiek. 
Honden zijn welkom in de meeste 
van deze gebieden.

Op www.utrechtslandschap.nl/
hond staat aangegeven in welke 
natuurgebieden de hond los kan 
lopen. 

Ook staat dit aangegeven op de toe-
gangsborden in de natuurgebieden. 
In de natuurgebieden worden door 
Utrechts Landschap de aankomen-
de tijd extra bordjes geplaatst met 
informatie hierover. 

Het Utrechts Landschap spant zich 
in om reeën en andere bewoners in 
het natuurgebied te beschermen.

Red bomen Soestdijkseweg
De politieke beweging Forza De Bilt 
wil stoppen met het onnodig kappen 
van bomen op de Soestdijkseweg-
Zuid in De Bilt. ‘Na de massale kap 
van monumentale bomen van enkele 
jaren geleden bij de rotonde Antho-
nie van Leeuwenhoeklaan is de maat 
nu vol’, zegt zelfstandig gemeente-
raadslid Peter Schlamilch, nauw ver-
bonden aan Forza. ‘Nu wil het col-
lege de beide bushaltes voor Jagtlust 
verplaatsen om volstrekt onduide-
lijke redenen, en daar moeten alweer 
bomen voor wijken. Onacceptabel!’

Ook op de kruising van de Soest-
dijkseweg met de Holle Bilt zijn bo-
men in gevaar, volgens Schlamilch. 
Daar moet volgens de plannen een 
extra busbaan komen waardoor het 
fietspad verplaatst moet worden. ‘In 

het raadsvoorstel staat letterlijk: ‘Bij 
een aanpassing van de ruimtelijke 
indeling (...) moet ervan worden 
uitgegaan dat alle drie de bomen 
een deel van hun bodemvolume met 
daarin een deel van hun opnamewor-
tels kwijtraken’.

‘Dit zijn onaanvaardbare risico’s 
voor de 3 monumentale beuken, die 
de groene entree van De Bilt vor-
men,’ vervolgt Schlamilch. ‘Daar-
tegenover staat een tijdwinst voor 
de bus van maar liefst 11 seconden 
in de avondspits... waar zijn wij in 
hemelsnaam mee bezig?’ Ook de ex-
treme kosten zijn de eenmansfractie 
een doorn in het oog. ‘Men gaat 1,2 
miljoen uitgeven, totaal weggegooid 
geld voor een totaal nutteloos pro-
ject en dat terwijl er zoveel andere 

projecten mogelijk zijn. Ga met de 
provincie in overleg en vraag of 
het allemaal een tandje minder kan. 
Geef het geld dat we overhouden 
uit voor bv. een geluidsscherm in 
Maartensdijk, of geef het terug aan 
de belastingbetaler. Dit is allemaal 
belastinggeld!’

Schlamilch gaat 20 april in diverse 
moties, die inmiddels op de site van 
de gemeenteraad staan, het College 
oproepen het plan te beperken tot de 
paar maatregelen die wel nuttig zijn 
en de bomen niet schaden. Ook gaat 
hij nadrukkelijk de koppeling leg-
gen met de verkeersoverlast rond 
Blauwkapelseweg, Dorpsstraat en 
Looydijk. Forza roept iedereen op 
die de bomen wil steunen zich te 
melden via info@forzadebilt.nl.

Eyckenstein zoekt natuurwerkers
Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk gaat een wekelijkse dag met vaste vrijwilligers 

opzetten, die op het landgoed komen werken. Voor geïnteresseerden wordt op dinsdag 18 april 
om 16.00 uur een introductiebijeenkomst georganiseerd op het landgoed.

Het landgoed bestaat grotendeels 
uit bossen en landbouwgronden. Er 
is op het landgoed veel bijzondere 
natuur- en cultuurhistorie te vinden. 
Eyckenstein stelt zich ten doel om 
deze waarden goed tot hun recht te 
laten komen. Het landgoed is voor 
het grootste deel opengesteld voor 
publiek en trekt jaarlijks veel be-
zoekers, zoals wandelaars, fietsers 
en ruiters. Velen maken geregeld 
gebruik van de paden op het Land-
goed. Door zo’n dag werken draag 

je bij aan het natuurbehoud. Bo-
vendien is het leveren van inspan-
ning goed voor lijf en geest. Met 
het opzetten van de beoogde ploeg 
wil het landgoed een extra impuls 
geven aan het kwaliteitsniveau. De 
werkzaamheden omvatten o.a. het 
verwijderen van snoeihout uit de 
lanen, het verwijderen van verwil-
derde braamstruiken, het opruimen 
van afvalhout langs een sloot, het 
verwijderen van opschot bij een 
heideveld, het opsnoeien van den-

nenbomen langs wandelpaden en 
het verwijderen van woekerende 
exoten. 

De werkzaamheden zullen worden 
gecoördineerd door Bert Tuinzaad 
en Matthias van Boetzelaer. Als 
vaste werkdag voor de beoogde 
ploeg op Eyckenstein wordt ge-
dacht aan de dinsdag. Belangstel-
lenden kunnen contact opnemen 
met berttuinzaad@kpnmail.nl. Zie 
ook www.eyckenstein.nl

Voor onderhoud van het landgoed kan Eyckenstein nog wel wat extra handen gebruiken.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
12-04
Do.

13-04
Vr.

14-04

“KLIEKJESDAGEN"
 

Diverse vis-, vlees- en 
vegetarische gerechten

€ 10,-

Woe.
19-04
Do.

20-04
Vr.

21-04

Grain-fed biefstuk v.d. grill
met rode wijnsaus

of
Gebakken kabeljauw
met Mexicaanse salsa

of
Griekse moussaka

met fetakaas

€ 10,-

“Lentedeal" Asperges + glas huiswijn € 21,50

Heel Holland plant 
Dit jaar verkoopt Muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Maartens-
dijk voor de tweede keer weer veel zomerbloeiers. De verkoopactie 
loopt t/m 21 april. Prachtige kwaliteit, heel goede prijs en af te halen in 
De Vierstee te Maartensdijk op 6 mei a.s.

Inwoners van Maartensdijk hebben de bestelfolder met de kleurrijke 
foto’s thuis Gekregen. Deze kunnen op één van de verzamelpunten 
ingeleverd worden. Men kan ook bestellen op plantjes.keng-maar-
tensdijk.nl. Lastig die dag uw plantjes op te halen? Tegen een kleine 
vergoeding kunnen deze ook in de gehele gemeente De Bilt worden 
bezorgd. Voor belangstellenden buiten de gemeente kan wellicht een 
oplossing worden aangereikt. Alles komt ten goede voor Vierstee 2.0 
en het Jeugdfonds van Kunst en Genoegen.

Fietsroute langs de 
Hollandse Waterlinie

De Fietsclub bestaat uit fietsliefhebbers, die dagtochten maken in de 
omgeving van Maartensdijk. Dinsdag 18 april is er een fietsroute langs 
de Hollandse Waterlinie. De start is om 9.45 uur met koffie/thee in de 
‘Ontmoetingsruimte’ van het Servicecentrum Maartensdijk, Maertens-
plein 96 Maartensdijk, waar na om plm. 10.00 uur de tocht gaat begin-
nen. Lunchpakket meebrengen. Voor meer informatie c.q. aanmeldin-
gen: Servicecentrum Maartensdijk, tel: 0346 214161 of
www.mensdebilt.nl


	VK-M_12-04-17_01fc
	VK-M_12-04-17_02fc
	VK-M_12-04-17_03fc
	VK-M_12-04-17_04fc
	VK-M_12-04-17_05fc
	VK-M_12-04-17_06fc
	VK-M_12-04-17_07fc
	VK-M_12-04-17_08fc
	VK-M_12-04-17_09fc
	VK-M_12-04-17_10fc
	VK-M_12-04-17_11fc
	VK-M_12-04-17_12fc
	VK-M_12-04-17_13fc
	VK-M_12-04-17_14fc
	VK-M_12-04-17_15fc
	VK-M_12-04-17_16fc
	VK-M_12-04-17_17fc
	VK-M_12-04-17_18fc
	VK-M_12-04-17_19fc
	VK-M_12-04-17_20fc
	VK-M_12-04-17_21fc
	VK-M_12-04-17_22fc
	VK-M_12-04-17_23fc
	VK-M_12-04-17_24fc



