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advertentie

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Het coalitieakkoord vormt de on-

derlegger voor het nog te schrijven 

collegeprogramma. Poot: ‘Er moet 

een open bestuurscultuur komen. 

We willen als coalitie open zijn 

naar de gemeenteraadsleden, maar 

ook naar de burgers. Dat is een be-

langrijke drijfveer voor ons geweest 

om dit programma te schrijven.’ Na 

het plaatsen van de handtekeningen 

onder het akkoord vertelt formateur 

Frans Poot wat meer over de aan-

pak. ‘De formatie is gestart met te 

onderzoeken of er vertrouwen was 

om samen vier jaar het beleid uit te 

voeren. Dat vertrouwen bleek bij de 

onderhandelingen duidelijk aanwe-

zig te zijn. Er was bereidheid om 

naar elkaar te luisteren, en te geven 

en te nemen.’ Over de invulling 

van de wethoudersposten wil Frans 

Poot nog geen mededelingen doen 

omdat er nog formaliteiten vervuld 

moeten worden.

Financiële paragraaf

In de campagne was het behoud een 

zwembad een hot item. Het zwem-

bad, waarvoor 10.000 handteke-

ningen waren verzameld, komt er. 

In het akkoord is hiervoor 150.000 

euro structureel opgenomen. Voor 

het onderzoek naar een nieuwe 

Vierstee, waarover de raad op 24 

april unaniem een motie aannam, 

wordt 25.000 euro uitgetrokken. 

De vier wethouders gaan hun func-

tie in deeltijd vervullen. Voor de 

realisatie van de vierde wethouder 

wordt 50.000 euro structureel opge-

nomen. Er is 25.000 euro opgeno-

men voor het stimuleren van de life 

science-as en voor het duurzaam-

heidsbeleid structureel 120.000 

euro. Er komt een Centrumfonds 

waarvoor structureel 50.000 euro 

is overeengekomen. Om dit moge-

lijk te maken wordt de OZB voor  

bedrijven verhoogd. De overige 

dekkingen worden gerealiseerd 

door toeristenbelasting, forensen-

belasting, reclamebeleid, verlagen 

van overheadkosten ambtelijke 

organisatie, afstoten van groen en 

subsidiebeleid.

Commentaar partijen

Anne de Boer vindt het belangrijk 

dat duurzaamheid dragend is voor 

het coalitieakkoord. ‘Er is voor 

duurzaamheid een structureel bud-

get afgesproken, zodat je ook echt 

beleid kunt gaan maken.’ Met ener-

giebesparing en schone energieop-

wekking ziet GroenLinks punten 

uit het verkiezingsprogramma in 

het coalitieakkoord terug.

Vier partijen ondertekenen 
coalitieakkoord

door Guus Geebel

D66, VVD, CDA en GroenLinks bekrachtigden woensdag 7 mei in de oude raadzaal van het 

gemeentehuis een akkoord voor een nieuwe coalitie. Formateur Frans Poot schetst het verloop 

van de onderhandelingen, die op 2 april begonnen. ‘Voor u ligt het akkoord met als titel Oog van 

elkaar, Oog voor de toekomst, waarin geluiden uit de formatiegesprekken zijn terug te vinden.’ 

De onderhandelaars v.l.n.r. formateur Frans Poot en Dolf Smolenaers 

(D66), Jolanda van Hulst en Hans Los (VVD), Madeleine Bakker en Cees 

Beringen (CDA), en Anne de Boer en Marianne van Hattum (GroenLinks).

Europadebat in De Bilt
door Henk van de Bunt

Maandagavond 12 mei vond in de Mathildezaal van het 

gemeentehuis een debat plaats tussen vertegenwoordigers 

van zeven politieke partijen. Zij gaven hun hun visie 

op Europa, debatteerden met elkaar over stellingen en 

reageerden op vragen uit de zaal. De leiding van het debat 

was in handen van burgemeester Arjen Gerritsen.

 De avond was een samenwerking van de Biltse afdelingen van CDA, 

ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD. Het meren-

deel van de aanwezigen bestond dan ook uit vertegenwoordigers van 

deze partijen. 

 

In drie rondes kregen de kandidaten (volgens de dames ‘drie linkse 

vrouwen en vier rechtse heren’) de gelegenheid om hun visie op Europa 

te geven: er was een voorstelronde, een stellingronde en na de pauze 

een ronde waarin vragen vanuit de zaal werden becommentarieerd of 

beantwoord. Volgens het CDA moet Europa slagvaardiger en innova-

tiever gaan opereren in Europa. De combinatie CU/SGP verdedigde de 

stelling, dat zwakke eurolanden (Griekenland) er zelf ook het beste mee 

gediend zijn wanneer zij de eurozone verlaten. Naar de mening van de 

VVD moet Europa minder subsidies geven voor geluidswallen in Polen 

en meer voor versterking van de kennisinfrastructuur in Utrecht. Dat is 

goed voor banen

Beleid

Jeroni Vergeer (GroenLinks) verdedigde de stelling, dat de Europese 

Unie meer moet doen tegen jeugdwerkeloosheid en volgens Anne-Ma-

rie Mineur (SP) heeft het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) weinig van 

Europa te verwachten. Nejra Kalkan (PvdA) vindt dat vluchtelingen 

tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Europa behoren en dat 

‘we’ met z’n allen dienen zorg te dragen voor een goede opvang en ver-

deling binnen de EU. Ivo Thijssen van D66 tenslotte vindt, dat Europa 

een gezamenlijk buitenlands beleid moet voeren.

Terwijl Bert-Jan Ruissen (CU/SGP) zich voorstelt, luisteren v.l.n.r. 

Sebastiaan den Bak (CDA), Mark Dijk (VVD), Jeroni Vergeer 

(GroenLinks), Anne-Marie Mineur (SP), Nejra Kalkan (PvdA) en Ivo 

Thijssen (D66) aandachtig toe.

Nieuwe wethouders

voor de gemeente De Bilt
Maandagmiddag heeft formateur Frans Poot (D66) de beoogd wet-

houders voor het nieuwe college bekendgemaakt. De kandidaten ver-

telden zelf iets over de voorlopige verdeling van de portefeuilles. De 

gemeenteraad kwam dinsdag 13 mei bijeen voor de benoeming van 

de wethouders. Wanneer de nieuwe wethouders geïnstalleerd zijn, is 

de laatste stap van het formatieproces doorlopen. Het nieuwe college 

kan dan aan de slag om het coalitieakkoord uit te werken in een nieuw 

collegeprogramma. De deinitieve portefeuilleverdeling wordt door het 
college zelf vastgesteld. 

V.l.n.r. Madeleine Bakker - Smit, Anne Brommersma, Hans Mieras en 

Jolanda van Hulst - Mazirel. [foto Henk van de Bunt]
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

18/5 • 10.30u - Ds. J.P. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

18/5 • 9.30 en 18.30u -  
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

18/5 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

18/5 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

18/5 • 10.30u -  
Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

18/5 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
18/5 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

18/5 • 10.00u - Ds. F.A.J. Heikoop
18/5 • 19.00u - Ds. J. Hansum

Pr. Gem. Immanuelkerk

18/5 • 10.00u - Prof. L.J. Koffeman

Pr. Gem. Opstandingskerk

18/5 • 10.00u - Ds. P. Pannekoek

R.K. St. Michaelkerk

18/5 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

18/5 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

18/5 • 10.30u - Ds. H. Bonestroo

Herv. gemeente Blauwkapel 

18/5 • 10.00u -  
Proponent  G.A. van Ginkel 

18/5 • 18.30u - Kand. E. Boogert

Onderwegkerk Blauwkapel

18/5 • 10.30u - Pastor C.J. Baan

Herst. Herv. Kerk

18/5 • 10.30u -  
Kand. G.T. van Appeldoorn

18/5 • 18.00u - Kand. J. van Meggelen

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

18/5 • 11.00u - Mevr. ds. G. Morsink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

18/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
18/5 • 18.30u - Ds. M. Maas

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

18/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

18/5 • 9.30u - Mevr. ds. G. Morsink

St. Maartenskerk

17/5 • 19.00u - 
Woord- en Communieviering

18/5 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

18/5 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk
18/5 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

18/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
18/5 • 18.30u - Ds. P.J. Krijgsman
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Rectificatie

In het artikel ‘Vrijheid verplicht 
tot stellingname’ over de Doden-
herdenking op 4 mei staat dat 
Bernard Goedhard namens het 
voormalig verzet een krans bij 
het monument legde. Dit had 
moeten zijn: Bernard de Wolf. 
[GG]

Open tuin 

Opnieuw zijn dit jaar de prach-
tige Cornus Causa’s te bewon-
deren in de Cornustuin aan de 
Lindenlaan te Groenekan. De 
bomen en struiken zijn dit jaar 
vier weken eerder in bloei. 
Het warme voorjaar heeft ook de 
Cornus veel vroeger tot bloeien 
gedwongen dan andere jaren. 
U kunt rekenen op uitleg over 
groei, bloei en snoei en over 
grondtype, zon en schaduw. De 
precieze locatie op de Lindenlaan 
wordt aangegeven door een rood/
wit/blauwe vlag.
U bent van harte welkom op 
donderdag 15 mei om 14.00 tot 
17.00 uur.

Groenekans Molenmenu

Dorpsbistro Naast de Buren ser-
veert in navolging op de natio-
nale molendag in de periode van 
16 mei t/m 1 juni het Groenekans 
molenmenu. 
Dit drie-gangen keuzemenu kost 
€ 25,00 p.p. waarvan 10% gedo-
neerd wordt aan de stichting 
MolenGeesina te Groenekan. 
Kijk voor meer informatie op 
www.naastdeburen.nl

Filmhuis

Het pas geopende Lichtruim 
(Planetenplein 2 in Bilthoven) is 

volgens Stichting Kunst en Cul-
tuur (SKC) zeer geschikt voor 
interessante filmavonden. SKC 
is de afgelopen maanden bezig 
geweest dit filmhuis op te zetten, 
in samenwerking en overleg met 
het Kunstenhuis, De Woudkapel 
en de Filmliga Utrechtse Heu-
velrug. Het resultaat van deze 
inspanningen is een eerste film-
avond op 14 mei om 20.00 uur 
met de film Le Gamin au Vélo. 
Kaartjes aan de zaal kosten 5 
euro. 

Weeksluiting

De Hervormde Gemeente van 
Maartensdijk (PKN) verzorgt 
vrijdag 16 mei in de recreatiezaal 
van Dijckstate aan het Maertens-
plein in Maartensdijk een week-
sluiting. Ds. R.W. de Koeijer, 
verbonden aan Wijkgemeente 
De Ark in Bilthoven zal de bij-
eenkomst leiden. Er wordt een 
Bijbelgedeelte gelezen. Daarover 
wordt een korte meditatie gehou-
den en er wordt gezongen. Na 
afloop is er gelegenheid voor 
ontmoeting onder het genot van 
een kop koffie of thee. Aanvang 
19.30 uur, einde rond 21.00 uur.

Open dag 

Woongroep Lugtensteyn

In het kader van de algemene 
open dag van woongemeenschap-
pen van ouderen is de Woon-
groep Lugtensteyn te bezoeken 
op zaterdag 17 mei van 10.30 tot 
13.00 uur. 
Adres: Orionlaan 31, Biltho-
ven. Belangstellenden zijn wel-
kom om enkele woningen en de 
gemeenschappelijke ruimten te 
bekijken, waarbij een kopje kof-
fie of thee wordt aangeboden.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 17 mei is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.
 

Jaarmarkt Emmaus Bilthoven 

Op zaterdag 17 mei houdt Kring-
loopwinkel Emmaus Bilthoven 
haar jaarlijkse voorjaarsmarkt 
van 13.00 tot 16.00 uur in de 
Julianalaan 27 in Bilthoven. Nu 
alles er weer piekfijn uit ziet 
is het tijd voor deze speciale 
markt, met kramen met antiek, 
bric a brac, sieraden, schilderijen 
en boeken. Ook op de afdelingen 
meubels, kleding, schoenen/tas-
sen en speelgoed zijn zeer mooie 
artikelen te koop. De opbrengst 
van de jaarmarkt gaat onder.
andere. naar de Stichting Kiro die 
het geld bestemt voor de aankoop 
van een bedrijfswasmachine voor 
een weeshuis in Bulgarije.

Te gek voor woorden

Woensdag 21 mei a.s. organiseert 
de Hervormde Wijkgemeente 
Dorpskerk De Bilt een voorstel-

ling van Henkie’s Kindertheater 
‘Te gek voor woorden’. Matthijs 
Vlaardingerbroek treedt al jaren 
samen met zijn kindertheater op 
in basisscholen door het hele 
land. 

Hij verzorgt zijn voorstellingen 
samen met zijn buikspreekpop 
Henkie, naar wie het kinderthea-
ter vernoemd is. Met gebruik van 
poppen, verfkwasten, verhalen 
en goocheltrucs geeft hij edu-
catieve voorstellingen en work-
shops voor basisschoolgroepen 
1 t/m 8. 

De voorstelling voor kinderen 
vanaf 4 jaar is in De Voorhof, 
naast de Biltse Dorpskerk aan 
de Burg. de Withstraat in De 
Bilt. De aanvang is 14.00 uur 
en de toegang is gratis. Info is 
te verkrijgen via vanesterikgm@
gmail.com.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende 

krachten, door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve 

vader en opa

Jan van Voorst

sinds 22 oktober 2013 weduwnaar van 

Elbertje Cornelia van Voorst-Doornenbal 

in de leeftijd van 89 jaar.

 Hoofddorp: Jan van Voorst

  Geertje van Voorst-Floor

 Bilthoven: Henk van Voorst

  Willy van Voorst-Haitsma

 Veenendaal: Wijnand van Voorst

  Jannie van Voorst-Klok

 Maartensdijk: Bert van Voorst

  Annet van Voorst-Koelewijn

  Klein- en achterkleinkinderen

 

Bilthoven, 8 mei 2014

Verzorgingshuis ”De Koperwiek”

Correspondentieadres: H. van Voorst

   Leeuweriklaan 28

   3722 CV  Bilthoven

De begrafenis zal vandaag, woensdag 14 mei, om 14.30 uur 

plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats ”Brandenburg”, 

1ste Brandenburgerweg 38 te Bilthoven.

Geboren

6 mei 2014

Wim

Zoon van 
Eelco en Jeltje  

Landwaart - van Loenen
Nassauhof 2, Maartensdijk

Anti 
Pestgids

is nep
Momenteel is iemand bezig met 
acquisitie ten behoeve van de 
zogenaamde ‘Anti Pestgids’ uit 
naam van basisscholen uit de ge-
meente. De basisscholen melden 
nadrukkelijk dat een dergelijke 
gids niet uit hun naam uitgegeven 
wordt. Het telefoonnummer dat 
de betreffende dame achterlaat, 
bestaat overigens ook niet.
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TEVENS 

OUTLETGEDEELTE

XL 

MODE 
SOESTDIJK

200 m² winkelruimte met trendy en klassieke 

dameskleding van maat 42 t/m 54

XL MODE SOESTDIJK

www.xlmode-soestdijk.nl

Samoon

No Secret

Carleoni

XL Mode

Verpass                                                                    

Chalou

Adelina

Ophilia    

Koninginnelaan 18

Soestdijk

maandags gesloten

merken o.a. 

Beeldend kunstenaar Cees van 

Es was vrijdag 25 april met een 

smoesje door zijn vrouw naar het 

gemeentehuis gelokt. Er zou een 

feestje zijn ter gelegenheid van het 

afscheid van wethouder Kammin-

ga. ‘Toen ik met een klein groepje 

in de oude raadzaal terechtkwam, 

kreeg ik wel argwaan. Helemaal 

duidelijk werd het toen ik opeens 

onze dochter, die in Afrika woont, 

zag staan. Het was een enorme  

verrassing.’

Sport

Cees van Es werd in 1944 in Utrecht 

geboren waar hij ook opgroeide en 

aan de universiteit chemie studeer-

de. Hij werkte daarna voor Shell in 

Amsterdam. ‘Ik ben een fanatieke 

honkballer geweest in Amsterdam. 

Een vriend van mij was hier komen 

wonen en zei tegen mij: “Waarom 

kom je niet bij FAK spelen, een 

hartstikke gezellige club”. Ik ben 

een paar keer gaan kijken en be-

sloot de overstap te maken. In 1974 

kwam ik in Bilthoven wonen. Toen 

ik er niet meer de energie in kon 

steken om altijd in het eerste te spe-

len heb ik het schilderen opgepakt.’ 

Van Es was intussen ook trainer/

coach geworden van het dames-

softbalteam.

Ontwikkelingen

In 1977 begon Cees van Es bij de 

Werkschuit met een cursus schil-

deren. ‘Ik was er altijd al in geïn-

teresseerd en mijn vader was een 

soort zondagsschilder. Toen ik voor 

Shell in Engeland kwam te wo-

nen, ben ik daar naar de academie 

gegaan en heb ik het dus professi-

oneler aangepakt.’ In 1996 keerde 

hij terug naar Nederland. Al gauw 

daarna werd hij vicevoorzitter van 

de Werkschuit Zeist/De Bilt en een 

jaar later voorzitter. Dat is hij nu 

bijna achttien jaar. In die periode 

vonden heel veel ontwikkelingen 

plaats. De locatie Zeist werd link 
uitgebreid en kreeg een nieuw ge-

bouw met muziek en theater. In De 

Bilt vond in 2004 een bezuinigings-

ronde plaats, waarbij de Werkschuit 

werd wegbezuinigd. ‘We hebben 

toen heel fors actie gevoerd en het 

kwam uiteindelijk toch nog goed.’ 

Samenwerking

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2006 vond een omwenteling 

in de politiek plaats. Er kwam een 

ander college, dat de bezuinigingen 

gedeeltelijk terugdraaide. ’In die 

tijd ontstond ook de samenwerking 

met de Muziekschool die leidde 

tot de oprichting van het Kunsten-

Huis, waarvan ik voorzitter werd. 

Het plan voor een educatief cen-

trum werd verder ontwikkeld en in 

november 2013 kon Het Lichtruim 

oficieel worden geopend.’ Van Es 
is heel trots op het resultaat. ‘De 

omwonenden hebben nu een veel 

plezierigere woonomgeving waar 

de hele buurt op meelift.‘ Van Es is 

ook enthousiast over de mooie the-

aterzaal die erbij gekomen is. ‘Daar 

hebben we ons ook heel hard voor 

gemaakt.’ 

Exposities

Inmiddels is ook Jeugtheater-

school Masquerade gefuseerd met 

het KunstenHuis. ‘Dat was ook 

de wens van de gemeente, die bij 

subsidieonderhandelingen liever 

met een zo klein mogelijke groep 

te maken heeft. Masquerade past 

ook heel goed bij ons.’ In het Kun-

stenHuis bedrijven zo’n 3000 cur-

sisten in De Bilt en Zeist verschil-

lende kunstvormen. In Zeist heeft 

de fusie met de Muziekschool nog 

niet plaatsgevonden. Cees van Es 

is als voorzitter de werkgever van 

de directeur van het KunstenHuis. 

Ook voert hij het overleg met de 

wethouders. Het bestuur bestaat uit 

zes personen. Cees van Es heeft als 

beeldend kunstenaar op veel plaat-

sen in binnen- en buitenland geëx-

poseerd. Hij is lid van Kunstkring 

BeeKk en nam deel aan de eerste 

tentoonstelling in Het Lichtruim.

Koninklijke waardering voor 
duizendpoot Cees van Es 

door Guus Geebel

‘U heeft zich zeer veelzijdig getoond, maar uw optreden had overal een duidelijke rode draad. 

U bent een rasbestuurder die doelen stelt, mensen daarvoor enthousiast maakt en telkenmale 

gestaag en succesvol de eindstreep bereikt.’ Burgemeester Arjen Gerritsen sprak deze woorden 

bij de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan Cees van Es. 

Cees van Es bij een van zijn schilderstukken.

Rotary Groot Bilthoven heeft eind 

juni 2013 tijdens het jaarlijkse Act-

Now feest maar liefst een bedrag 

van 40.675 euro ingezameld voor 

vijf lokale goede doelen. In samen-

spraak met Samen voor De Bilt 

werden vijf maatschappelijke orga-

nisaties in de gemeente De Bilt ge-

selecteerd waaraan het geld ten goe-

de komt: Hospice Demeter, Vitras 

CMD, De Reiger Reinaerde, Woon-

zorgcentrum De Schutsmantel en 

Kwintes (De Windehof en ‘t Tref-

punt). Naast het mooie bedrag gin-

gen de Rotarians zich ook inzetten 

voor deze organisaties in de vorm 

van betrokken activiteiten. Op deze 

feestelijke dag voor Schutsmantel 

was er dan ook de oficiële inge-

bruikname van de beweegietsen 
met beeldscherm door de schenkers 

van deze ietsen Rotery Groot Bilt-
hoven met het project ‘Act Now’ 

en de Vrienden van Schutsman-

tel naast een optreden van de ‘Big 

Band’ van de Biltse Muziekschool. 

Van de opbrengst van deze dag 

hopen bewoners en medewerkers 

van Schutsmantel samen een dagje 

naar de dierentuin van Amersfoort 

te kunnen gaan ter gelegenheid van 

het beweegproject en het 10-jarig 

bestaan van de personeelsvereni-

ging van Schutsmantel.

Aangenaam actief

Op de foto het platanenprieel met 

aan een van de bomen het bijenhuis. 

Verder zijn er in de tuin verschillen-

de nestkastjes en insectenverblij-

ven, geurende kruiden en planten, 

fruitboompjes en twee picknickta-

fels, die geschikt zijn voor rolstoel- 

en rollatorgebruikers. Dit alles om 

het buiten wandelen zo aangenaam 

mogelijk te maken in het kader van 

het projectplan ‘Schutsmantel Aan-

genaam Actief’

Vervolg van pagina 1 

‘Leuk is ook dat er een zwembad komt.’ Het wordt een nieuw, duur-

zaam en energiezuinig zwembad op de huidige locatie. Geschikt als 

instructiebad en gemakkelijk toegankelijk, ook voor speciale doelgroe-

pen. ‘We zijn als CDA heel tevreden want heel veel punten van ons 

zijn opgenomen in het coalitieakkoord’, vertelt Madeleine Bakker. ‘We 

krijgen weer een spreekuur van het college, weliswaar als een pilot, 

maar het CDA heeft er alle vertrouwen in dat er veel gebruikt van ge-

maakt zal worden waardoor het bestaansrecht duidelijk wordt. Over de 

terugkeer van het servicepunt in Maartensdijk is afgesproken dat er een 

dagdeel per week een contactpunt komt waar een gastheer of gastvrouw 

van de gemeente burgers helpt met aanvragen van gemeentelijke docu-

menten. Ook de bibliotheek in Maartensdijk blijft.’

Ondernemers

Jolanda van Hulst ziet een aantal belangrijke punten uit het VVD ver-

kiezingsprogramma in het coalitieakkoord terug. Zij noemt de centrum-

fondsen die gaan komen om de inrichting van winkelgebieden door en 

voor ondernemers te faciliteren. Die fondsen worden gevuld door een 

geringe verhoging van de OZB op bedrijfspanden. ‘We hadden dat toe-

gezegd aan het MKB.’  Onze inbreng bij de onderhandelingen ligt voor 

een belangrijk deel op het terrein van de ondernemers. Op het gebied 

van zorg en participatie zien we het VVD standpunt waar het gaat om 

eigen verantwoordelijkheid terug.’ De rol van Frans Poot als forma-

teur was de programma’s van de vier partijen zoveel mogelijk te laten 

weerklinken in het coalitieakkoord. ‘D66 had als belangrijke punten de 

bestuurscultuur, duurzaamheid, het zwembad en voorzieningen in de 

wijken. Die vind ik allemaal terug. Duurzaamheid vind ik ook terug op 

inancieel gebied. De motie die over De Vierstee is aangenomen staat 
in het programma en ook de bibliotheekfunctie wordt meegenomen.’

Het volledige coalitieakkoord staat op de website van de gemeente: 

www.debilt.nl

Vanwege het mindere weer waagden slechts een drietal bewoners  

(mw. Janssen, mw. van Voorst en dhr. Roelfs) zich naar buiten.

Heropening tuin van Schutsmantel
door Henk van de Bunt

Zaterdag 10 mei werd het nieuwe beleef- en wandelpad in de aangepaste tuin van

Schutsmantel feestelijk geopend. Aansluitend was er ter afsluiting van het beweegproject 

‘Schutsmantel Aangenaam Actief’ een braderie van 10.30 uur tot 15.30 uur. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Livar Entrecôte

Livar Rib-Eye

Runderschnitzels

Kipschnitzels

Lamsracks
Naturel of gemarineerd

100
gram 1.60

100
gram 1.70

100
gram 1.98

100
gram 1.25

100
gram 3.49 Kip-tomaat-mozzarella salade

Ei-bieslook salade

Filet Americain
3x 100
gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebakken boterhamworst 

Rosbief

Honingham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 mei
t/m woensdag 21 mei

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

BIESLOOK 
ROOMKAAS

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

KANT & KLARE 
RUNDERRAGOUT

250
gram 2.49

100
gram 1.49

KANT 
RUNDERRAGOUT

5 Hamburgers

5 Gehaktspeciaaltjes

5 Gehaktstaven

5.-
5.-

5.-

BOEREN ITALIAANSE 
KRUIDENKAAS

STOMPETOREN 
BELEGEN

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

LUXE PINDA-
ROZIJNENMIX

100
gram 1.25500

gram 4.50

100
gram 1.25100

gram 1.20

VLEESWAREN-TRIO

Heerlijke smulbollen!Gevuld met champignons, spek en kip.
Per

stuk 2.49

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Volop Hollandse
Aardbeien en Asperges

GRATIS geschild

Volop specialiteiten
uit Brussel!!!

Vers van de Traiteur
Capucijnersschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99 

Tuinbonenschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99 

Risotto MET  KABELJAUW EN GROENTE 

___________________________ PER PORTIE 9,95 

Zaterdag verse Sushi

Pitloze

Witte druiven
500 GRAM 

Hollandse 

IJsbergsla
NU

Vers gewassen 

Spinazie
2 x 300 GRAM 

Vers gesneden

Bietjes ___________  500 GRAM 0,99

Hollandse 

Trostomaten
___________________  HÉÉL KILO  1,25

Pasta MET KIP EN PADDESTOELEN 

___________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 19, DINSDAG 20
EN WOENSDAG 21 MEI

1,49 0,690,99

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven 

(bij zwembad Brandenburg en Action)

Acties zijn geldig van woensdag 14 t/m dinsdag 20 mei 2014. Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant. 
 Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Alles wat je wilt weten van je clubvrienden!

1 SETJE CLUBPASPOORTEN GRATIS BIJ IEDERE € 10,- 
EN ELKE WEEK BIJ DIVERSE ACTIEPRODUCTEN

SPAARSPAAR
DE TOPPERS!DE TOPPERS!

0.990.990.990.

450 gram

én wekelijks meer 

dan 70 aanbiedingen!

Hoogvliet bewezen 
de goedkoopste 
in A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling 
van de Consumentenbond:

 Gewassen spinazie
Zak 450 gram
1.79

 Varkenshaas 
500 gram
7.49

2 setjes club-
paspoorten 
GRATIS 

Douwe Egberts Senseo 
Alle zakken van 48 stuks
Per zak
4.85

3.993.993.993.

voordeelzak

49999

500 gram

Per kilo 9.98

Inschrijven Vrijetijdsbraderie

Op zaterdag 13 september vindt 

op de Dorpsstraat in De Bilt voor 

de derde keer een braderie met 

als thema ‘vrije tijd’ plaats. Naast 

stands met informatie ontvangen 

over verenigingen, organisaties 

en aanbod van producten, zul-

len er nog veel meer activitei-

ten op de Dorpsstraat zijn. De 

Vrijetijdsbraderie die aansluit 

bij de Marktdag rond de Biltse  

Dorpskerk en de Oldtimerdag 

trok de vorige jaren circa. 6000 

bezoekers. 

Wilt u uw instelling, vereniging 

of product presenteren dan kunt 

u niet ontbreken op de Vrije-

tijdsbraderie. Meer informatie op 

website www.marktdagdebilt.nl 

(braderie). Met deelname steunt 

men ook Hillcrest Aids Centre 

Trust in Zuid-Afrika en het Mor-

gensterziekenhuis in Zimbabwe.

Opening dorpshuis 

Op 14 april is het nieuwe dorps-

huis van Hollandsche Rading 

bouwkundig opgeleverd. Met de 

bouw van het nieuwe dorpshuis 

is tegelijk de buitenruimte aan-

gepast aan de wensen van de 

dorpsbewoners. De exploitatie 

van het dorpshuis is in handen 

van drie vrijwilligers uit Hol-

landsche Rading die onlangs de 

Stichting Dorpshuis Hollandsche 

Rading hebben opgericht.

Op zaterdag 17 mei om 15.00 uur 

vindt de officiële opening plaats 

met aansluitend een openings-

feest tot 18.00 uur. 

MS Fonds zoekt coördinator

Het Nationaal MS Fonds zoekt 

in Groenekan een nieuwe coör-

dinator voor de MS Collecte in 

november. Het coördineren van 

de collecte is niet ingewikkeld 

of veel werk. Als je van regelen 

en organiseren houdt, je sociaal 

betrokken bent en je een paar uur 

tijd hebt in november, dan kun je 

aan de slag. 

Neem contact op met Pamela 

Zaat, tel. (010) 591 98 39 of 

pamela@nationaalmsfonds.nl 

Kijk op www.nationaalmsfonds.

nl voor meer informatie. Nieuwe 

collectanten zijn ook meer dan 

welkom.

Zondagochtend over Newman

Op zondag 25 mei verzorgt Ivo 

de Jong een presentatie over 

Barnett Newman (1905 -1970) 

in De Woudkapel. Schilder en 

beeldhouwer Newman werd in 

Nederland vooral bekend door 

de aanval met een Stanleymes 

op een schilderij uit zijn serie 

Who’s Afraid of Red, Yellow and 

Blue. Is het werk van Newman 

een typisch geval van ‘de nieuwe 

kleren van de keizer’, of is er 

toch iets meer aan de hand? 

De bijeenkomst duurt van 10.30 

uur tot 11.30 uur en is gratis toe-

gankelijk. Voor kinderen is er een 

apart programma. De Woudkapel 

bevindt zich aan de Beethoven-

laan 21 in Bilthoven. 
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MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

4 x TOP 10
Op zoek naar een 

leuk cadeau?
De leukste boeken

De spannenste boeken

De mooiste boeken en
De kinderboeken Top 10

vind je bij Primera

Aardbeienslof 
van € 8,25  nu € 6,95
Italiaanse 
focaccia 
pomodori € 2,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Nieuw in onze collectie

BoxspringCombinatie Wow

v.a. € 895

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

vol frisse

ideeën!

Dorpsweg 46 • 3738 CG Maartensdijk
0346-214112

Op zoek
naar een 
geschikte
basisschool?
Een kleinschalige, openbaar toegan-

kelijke basisschool in Groenekan. 

Op � etsafstand van Utrecht en De 

Bilt. Met uitstekende schoolresul-

taten, een gemoedelijke sfeer en 

veel aandacht voor de individuele 

leerling. 

Kijk op www.nijepoort.nl en bel met 

Jacobien Flier (tel. 0346 210 252) 

voor een rondleiding of afspraak.

Het Nijepoortje (groep 1-5)

Groenekanseweg 32, Groenekan

De Nijepoort (groep 6-8)

Groenekanseweg 21, Groenekan

Stan, 
groep 7
(10 jaar, Groenekan)

Stan vindt de sfeer en de manier van lesgeven 

erg prettig. Stan: ’Vooral goed geregeld is het 

programma van wat we gaan doen’. Tot zijn 

beste herinneringen behoren de feesten en de 

maandviering, waarbij leerlingen stukjes voor 

elkaar en voor hun ouders opvoeren. Naast 

de reguliere lessen neemt Stan deel aan de 

plusklassen van De Nijepoort, aangeboden 

voor kinderen die meer uitdaging nodig 

hebben. Ook de ouders van Stan zijn positief: 

‘Er wordt gewoon goed onderwijs gegeven. 

Aan leerlingen met extra behoeften wordt 

gericht aandacht besteed. We vinden dat 

er een mooie mix is van ‘cognitieve’ lessen 

en aandacht voor creatieve vakken en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

kinderen. De sfeer is ronduit goed. Er is 

een informele manier van omgang, mede 

doordat het een echte dorpsschool is. De 

kinderen gaan over het algemeen heel goed 

met elkaar om. Ze zijn respectvol naar 

elkaar en lossen problemen onderling op.’’

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

ELKE VRIJDAG

KOOPAVOND

TOT 

20.00 UUR!

ZOMER 2014

GERRY 

WEBER

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LIKE ONS OP FACEBOOKWWW.NAGELFASHION.NL
Muziekhistorisch bureau 

MUSICA DOCET 

Presenteert: 

 

MOZARTACADEMIE 2014 

3 lezingen over W.A. Mozart 

 

Meer informatie: 

www.musicadocet.nl 
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                      STEM OP 22 MEI 
VOOR EEN DUURZAAM 
ENERGIEBELEID IN 
EUROPA ÉN IN DE BILT

Delegatieleider voor GroenLinks 
in het Europees Parlement:

“Ik  ga voor bindende 
afspraken per land 
voor het klimaatbeleid 
in 2030, zodat we de 
opwarming van de 
aarde onder de twee 
graden houden.”

BAS EICKHOUT

advertentie

Het leidde tot een andere organisa-

tie van het KunstenHuis. Afgespro-

ken werd dat Irene Jongbloets van 

Masquerade de afdeling dans en de 

afdeling theaterartistiek gaat leiden, 

zowel in Zeist als De Bilt. ‘We wil-

len het geheel gaan harmoniseren. 

Voor ons is het grote verschil dat we 

nu met anderen in één gebouw zit-

ten, met de ondersteuning die daar-

bij hoort’, vertelt Irene Jongbloets. 

Vooruitlopend op de feitelijke fusie 

verhuisde Marquerade in november 

2013 al naar Het Lichtruim. Rob 

Schouw: ‘Veranderingen met een 

visie bieden heel veel nieuwe kan-

sen. Door de mogelijkheden die er 

in het nieuwe gebouw met een thea-

terzaal bijgekomen zijn, voelen do-

centen van Masquerade zich als een 

kind in een snoepwinkel.’

Duidelijkheid

Het KunstenHuis heeft een kleine 

staf voor de algemene gang van 

zaken. ‘De artistieke units podium-

kunsten, muziek en beeldende kun-

sten moeten de aanjagers zijn van 

projecten, lessen en de inhoudelijke 

kant. Ik ben de algemeen directeur 

van het KunstenHuis. Er zijn wat 

meer bevoegdheden naar de hoof-

den van de divisies gegaan. Die 

zijn ook vertegenwoordigd in het 

managementteam.’ Rob Schouw 

vindt het heel mooi de Werkschuit, 

Muziekschool en Masquerade bij 

elkaar te hebben. 

‘Die blijven gewoon hun eigen 

namen houden. Voorheen was er 

wat overlap in het aanbod van de 

Werkschuit en Masquerade, maar 

die is nu weggenomen. Voor de in-

woners is dat duidelijker. Ook onze 

activiteit kunsteducatie op scholen 

zetten we voort. We kunnen nu ook 

meer gemeenschappelijk doen. Ik 

vind dat wij naar de scholen toe de 

verantwoordelijkheid hebben de 

kunsteducatie te verzorgen. Op ba-

sisscholen, maar ook bij het voort-

gezet onderwijs. Masquerade en de 

Muziekschool deden dat al, maar 

we kunnen dat nu met één aan-

spreekpunt realiseren.’

Projecten

Al pratende over samenwerking 

kwamen we tot de conclusie dat 

het heel veel nieuwe kansen bood. 

Irene Jongbloets noemt ook het de-

len van expertise als een belangrijk 

voordeel. ‘We doen al vaak multi-

disciplinaire projecten waar dans-

docenten van de Werkschuit aan 

meedoen. Het zou ook goed zijn 

om er met muziekdocenten over te 

praten. Gezamenlijk overleg leidt 

vaak tot mooie nieuwe ideeën. Voor 

bewoners moet duidelijk zijn dat 

er niet heel veel gaat veranderen, 

maar dat er onder de paraplu van 

het KunstenHuis wordt samen-

gewerkt.’ Masquerade gaat na de 

meivakantie ook in Zeist aan de 

slag met een musicalproject op de 

scholen. Masquerade krijgt twee 

thuisbasissen, in De Bilt en Zeist. 

De dansschool valt wel onder Irene 

maar gaat niet Masquerade heten.

Activiteiten

In het bestuur van het KunstenHuis, 

dat uit zes leden bestaat, hebben 

ook twee bestuursleden namens 

Masquerade zitting. Cees van Es 

is voorzitter. Het bestuur komt zes 

maal per jaar bijeen. ‘Het afgelopen 

jaar heeft het bestuur zich intensief 

bezig gehouden met het gebouw, 

want dat is een bestuurlijke aange-

legenheid met nogal wat inanciële 
consequenties.’ Rob Schouw vertelt 

dat het KunstenHuis in mei mee-

doet aan de week van de amateur-

kunst. Daar komen posters met de 

activiteiten voor uit. In juni wordt 

een nieuwe website van het Kun-

stenHuis gelanceerd. Informatie is 

te vinden op: www.jtsmasquerade.

nl en www.kunstenhuis.nl.

Masquerade maakt
KunstenHuis compleet

door Guus Geebel

Op 2 april kreeg de fusie van Masquerade met het KunstenHuis zijn beslag. ‘Bij de start van 

het Lichtruimproject hield de toenmalige wethouder Mittendorff al rekening met het bij elkaar 

brengen van alle cultuurorganisaties’, vertelt KunstenHuis-directeur Rob Schouw. ‘Intussen 

gingen partijen met elkaar praten over hoe dat in de praktijk kon gaan werken. Er waren nogal 

wat zaken te regelen, zoals een lokaal, de opslag en hoe je de samenwerking in moest vullen.’

Irene Jongbloets en Rob Schouw hebben hoge verwachtingen van de fusie.

Dit concert wordt ten gehore ge-

bracht door het voor deze gelegen-

heid samengestelde Megakoor. Met 

maar liefst 300 zangers en de live 

band Lean on Me wordt dit een 

uitbundig zangevenement. Op het 

programma staan popsongs uit de 

jaren ’70, ’80 en ’90 van Blöf, Eric 

Clapton, Doe Maar, Abba, Andre 

Hazes, Madonna, Michael Jackson 

en vele anderen. Toegangskaarten 

voor het concert en het aansluitende 

swingfeest kunnen besteld worden 

via de website www.azmweb.nl. 

en zijn ook verkrijgbaar bij Kap-

per Hans Stevens, Maertensplein 

26, en Primera, Maertensplein 24, 

Maartensdijk. Bilthovense Boek-

handel, Julianalaan 1, Bilthoven en 

Bouwman boekhandel, Hessenweg 

126, De Bilt.

Zelf meezingen met het meezin-

gevenement kan ook nog, maar er 

is nog slechts een beperkt aantal 

plaatsen voor zangers beschikbaar. 

Aanmelding kan via de website 

www.azmweb.nl. 

Megakoor in Maartensdijk
Op zaterdag 24 mei a.s. vindt het Zing & Swing concert plaats, dat het Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk (AZM) organiseert ter gelegenheid van zijn 45-jarig jubileum. 

Zing en Swing concert komt er aan.

Lezing Jaap Scholten
Schrijver Jaap Scholten (Enschede, 1963) krijgt op 16 november 2012 

terloops een versleten stewardessenkoffertje in handen gedrukt. Het 

blijkt een goudmijn. De koffer zit bomvol verloren gewaande brieven, 

glasafdrukken, zwart-witfoto’s, dagboekfragmenten en testamenten 

van zijn voorgeslacht. Aan de hand van de inhoud van dit koffertje 

schetst Scholten in Horizon City een persoonlijk en intiem portret van 

de opkomst en de ondergang van de Twentse grootindustriëlen – een 

verdwenen wereld waarvan hij de nadagen meemaakte.

Al schrijvend raakt Scholten aan onderwerpen die buiten Twente lig-

gen en minder belicht zijn: de grote rol van de tot 1795 vervolgde en 

uitgesloten doopsgezinden of mennonieten in de vaderlandse handel 

en industrie, het Delftse studentencorps, de sociale betrokkenheid van 

de grondleggers van de Nederlandse industrie, de invloed van het toe-

val en de avontuurlijke instelling die Nederlandse ondernemers over 

de hele wereld brengt. We zouden Horizon City een ‘literaire docu-

mentaire’ kunnen noemen. De hoofdpersoon in het boek is een van de 

zwarte schapen van de familie, de excentrieke oom Chuck die in 1913 

de eerste importeur van Harley Davidson in Europa werd, een vlieg-

tuigwinkel op Fifth Avenue bezat, vijfmaal trouwde, twee keer multi-

miljonair werd maar in armoede stierf.

Een lezing over dit onderwerp is op maandag 19 mei in de Bilthovense 

Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. Aanvang 20.00 uur. Graag voor-

af aanmelden: tel. 030 2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl.

Piano café – Open Podium
Op zaterdag 17 mei organiseert Kunstenhuis  

Biltse Muziekschool onder de titel ‘piano-café ’een open 

podium in de foyer van Het Lichtruim. Het is de start

van de Week van de Amateur Kunst (WAK).

Dit open podium is bedoeld voor amateurpianisten en pianomuzieklief-

hebbers uit de gemeente (en wijde omtrek) vanaf 16 jaar. Het is een 

ontmoetingsplek in een ongedwongen, café-achtige sfeer, waar je een 

drankje kunt drinken en de mogelijkheid hebt achter een fraaie vleugel 

plaats te nemen. In de foyer van Het Lichtruim staat een mooie vleu-

gel klaar en de akoestiek is fraai te noemen. Amateurpianisten kunnen 

zich van tevoren aanmelden, maar ze kunnen ook zonder inschrijving 

meedoen. Dit is dé gelegenheid om eens te ervaren hoe het is om voor 

publiek op te treden. Alles kan, niets moet, het streven is dat de 88 toet-

sen voortdurend in beweging blijven.

Aanmelden s.v.p. vóór 15 mei via lichtruim@kunstenhuis.nl o.v.v. ‘pi-

ano-café’. De aanvang is om 20.00. Er wordt gespeeld tot ca. 22.00 uur 

en de entree is gratis. Het Lichtruim bevindt zich aan het Planetenplein 

2 te Bilthoven. Voor info: tel. 030 2283026 www.kunstenhuis.nl
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Parkeerterrein 
Van Eck sportcomplex.

DE KERMIS IS ER WEER

‘Is er een opleiding
voor uitvaartzorg...?’

Ik merk al lange tijd dat er 
veel belangstelling is voor het 
vak van uitvaartondernemer. 
Ik begrijp dat: het is dankbaar 
werk om mensen te mogen 
bijstaan tijdens een kwetsbare 
periode van hun leven, als ze 
net iemand verloren hebben. 

Opleiding

In “Van Inkel In de Middag”  
werd door een jonge luisteraar 
gevraagd: “is er een opleiding 
voor de uitvaartzorg?”. “Jazeker”, 
antwoordde ik, “maar je kunt 
als uitvaartondernemer begin-
nen zonder papieren.” 
Zelf heb ik wél een opleiding 
gevolgd (Docendo, Geldermal-
sen) en van het behaalde diplo-
ma heb ik dagelijks plezier. 
Er zijn zoveel vragen die met 
een overlijden en alle daarmee 
gepaard gaande gevolgen te 
maken hebben: ik vind dat ik 
daar alles over moet weten, om 
u zo goed mogelijk te kunnen 

Het was één van de vragen die afgelopen woensdag werden gesteld in het radioprogramma 

“Van Inkel In de Middag” op het landelijke station Q-Music. In de wekelijkse rubriek “Ask Me 

Anything” konden luisteraars alles vragen over het werk van een uitvaartondernemer. Ik was 

een uur lang te gast in de studio om de vragen te beantwoorden.

adviseren en begeleiden. Of het 
nu voor of na een overlijden is. 

Internet

Het viel me tijdens de radiouit-
zending op dat er - ook door 
jonge mensen - écht wordt na-
gedacht over de dood, zonder 
taboes. Dat komt ongetwijfeld 
door het gebruik van sociale 
media. Je kunt bovendien alles 
opzoeken op het internet, het-
geen ik dagelijks merk. Als ik 
bij een familie op bezoek kom, 
is er al kennis opgedaan waar-
mee we het gesprek beginnen. 
Vragen blijven er toch altijd 
omdat iedere situatie en ieder 
afscheid uniek is.

Leven

“U hebt een bijzonder beroep”, 
zei iemand laatst tegen me na 
een crematieplechtigheid, “u 
hebt altijd met verdriet te ma-
ken, is dat niet zwaar?”. 
“Nee hoor”, antwoordde ik, 

door Koop Geersing

“ik vind het niet zwaar maar 
eervol om een week met een 
familie op te mogen trekken 
en dan samen een passend 
afscheid voor te bereiden. Je 
kunt dat afscheid maar één keer 
doen en dan moet het goed 
zijn”. Dat woord “samen” vind 
ik belangrijk, want alleen op die 
wijze vind je de antwoorden op 
heel persoonlijke vragen: door 
er met elkaar naar te zoeken.

Hebt ú vragen? U kunt mij 
dag en nacht bereiken op 
06-51247743.

v.l.n.r.: Eva Koreman, Koop 
Geersing en Jeroen van Inkel...

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

www.bergenberg.nl

Het leukste huismerk voor je huis!

Vinyl
al vanaf

17,50
per m2

Karpetten 
al vanaf

395,-

PVC
al vanaf

27,95
per m2

Gordiijnen

al vanaf

20,50
per meter

Tapijt 
al vanaf

23,-
per m2

Behang
al vanaf

29,95
per rol

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl

Sjed Schopenhouer legt zijn 

werkzaamheden na 30 jaar prak-

tijk neer. Sjed startte in 1985 in 

een ‘keet’ achter zijn huis aan de 

Looydijk en eindigt zijn loop-

baan in het racketcentrum in Bilt-

hoven. Naast zijn werkzaamhe-

den als therapeut was Sjed vanaf 

1993 bestuurslid bij de NVMT 

(manuele therapie) en vanaf  

2000 lid van het hoofdbestuur 

van het KNGF (Koninklijk Ge-

nootschap voor Fysiotherapie). 

Als bevlogen vakman is het voor 

hem belangrijk dat hij zijn werk-

zaamheden in vertrouwde han-

den achterlaat. In collega praktijk 

Paramedisch Centrum Bilthoven 

meent hij een waardig opvolger 

te hebben gevonden. Sjed: ‘PCB 

heeft contracten met alle zorgver-

zekeraars. Ik heb er veel vertrou-

wen in dat mijn oude patiënten 

hier naar tevredenheid geholpen 

kunt worden bij het herstel van 

hun klachten.’ Kijk voor een be-

schrijving van de medewerkers 

en specialisaties op de website: 

www.paramed.nl 

Het praktijktelefoonnummer  

06-55343407 van Sjed komt hier-

door te vervallen. U kunt voor 

vragen of een afspraak direct 

contact opnemen met het Parame-

disch Centrum Bilthoven op het 

telefoonnummer 030-2292326 of 

per e-mail op info@paramed.nl 

Sjed Schopenhouer stopt
Per 1 mei zet Paramedisch Centrum Bilthoven de praktijk van fysiotherapeut/manueel 

therapeut Sjed Schopenhouer voort op de locatie aan de Kees Boekelaan. 

advertorial

Sjed Schopenhouer draagt zijn werkzaamheden over aan de collega’s 

van Paramedisch Centrum Bilthoven.

advertorial

Bezorging Vierklank
Voor de volgende wijken zijn we opzoek naar Vierklankbezorgers.

Bilthoven Nrd: Betje Wolflaan, 
da Costalaan, de Genestetlaan, 
Laurillardlaan, ten Katelaan 

Bilthoven Nrd: Bilderdijklaan,  
Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tol-
lenslaan 

Bilthoven centrum: Boslaan, 
Leeuweriklaan, Pimpelmees-

laan, Zwartkoplaan, Spechtlaan, 
Spotvogellaan, Tuinluiterlaan, 
Tureluurlaan, Waterhoenlaan, 
Kwinkelier (winkels woensda-

gen voor 18.00 uur bezorgen)

Bilthoven centrum: Fitislaan, 
Goudhaantjeslaan, Koperwie-

klaan, Kwikstaartlaan, Lijster-
laan, Roodborstlaan, Staart-
meeslaan, Winterkoninglaan, 
Zwaluwlaan. Bel 0346 211992 
of mail naar info@vierklank.nl 
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In 1944 maakte een Amerikaanse 

bommenwerper een noodlanding in 

Groenekan. Op 28 mei rond 15.30 

uur wordt een monument onthuld 

dat herinnert aan deze gebeurtenis. 

De onthulling zal plaatsvinden op de 

kop af 70 jaar nadat de B-17 de nood-

landing maakte. De locatie is hoek 

Versteeglaan / Groenekanseweg in 

Groenekan. Ook verschijnt er deze 

week een gedenkboek. Het eerste 

exemplaar van dat boek, getiteld ‘We 

will remember them’, wordt don-

derdag 15 mei in het gemeentehuis 

overhandigd aan burgemeester Ar-

jen Gerritsen. Hij krijgt het boek uit 

handen van Julius van Hoffen. Julius 

heeft geheel belangeloos de lay-out 

van het gedenkboek  voor zijn reke-

ning genomen. Een dag later ligt het 

boek te koop in de winkel.

Monument

Ter gelegenheid van de herdenking 

van de noodlanding van een Ame-

rikaanse B-17 op 28 mei 1944 in 

Groenekan wordt 70 jaar na dato 

een monument onthuld. Omdat het 

monument niet zelf het hele verhaal 

vertelt, verschijnt tevens een prach-

tig uitgevoerd gedenkboek. Zowel 

het monument als het boek is een 

initiatief van Stichting B-17 monu-

ment Groenekan. 

Brigadegeneraal en historicus drs. 

Ivo de Jong geeft de tien jonge be-

manningsleden stem en gezicht. Hij 

deed al eerder gedetailleerd onder-

zoek naar deze noodlanding voor 

zijn boek ‘Mission 376 Battle over 

the Reich: 28 May 1944.’ Als lid 

van de werkgroep B-17 Groenekan 

heeft hij de laatste maanden nieuw 

materiaal opgespoord waaronder 

Duitse foto’s van het Amerikaanse 

vliegtuigwrak in de Groenekanse 

weide. Aansprekende foto’s, docu-

menten en brieven brengen het ver-

haal tot leven. 

Boek

Het boek van A-4 formaat heeft een 

kleurenomslag en bevat 56 zwart/

wit binnenpagina’s. Er is een opla-

ge van 500 stuks. De prijs bedraagt 

vijf euro. Vanaf vrijdag 16 mei is 

het boek te koop bij: de Bilthovense 

Boekhandel, Bouwman Boeken, 

Cadeau- en Boekwinkel Van den 

Berg, Fa. Van der Neut en Primera 

Maartensdijk. Ook na aloop van de 
onthulling op 28 mei is het boek te 

koop in de Groene Daan. 

We will remember them
door Henk van de Bunt

Vrijdag 16 mei verschijnt een gedenkboek met de titel ‘We will remember them’.

Het is een initiatief van Stichting B-17 monument Groenekan. Het boek verschijnt ter 

gelegenheid van de herdenking van de noodlanding van een Amerikaanse B-17 op 28 mei 1944. 

Zaterdag 10 mei stond de ploeg van Willem van Ettekoven uit Maartensdijk 

met groot materieel klaar om de eerste spade in de grond te steken voor 

het op te richten monument. Enkele uren later was de eerste belangrijke 

stap voor de oprichting van het monument gezet. De betonnen sokkel was 

geplaatst met daarin de langgerekte kavelsloten duidelijk zichtbaar.

Een van de participanten die ge-

vestigd zijn in Het Lichtruim is de 

Stichting Reinaerde. Zij verleent 

daar dagopvang aan cliënten van 

hen. Daarnaast is vanuit Reinaerde 

in Het Lichtruim een servicegroep 

werkzaam. 

Het serviceteam bestaat uit me-

dewerkers met een verstandelijke 

beperking. Deze medewerkers ver-

richten allerlei verschillende werk-

zaamheden bij en voor de andere 

gebruikers van het pand. Zo brengen 

ze onder andere de post rond, maken 

de kofiemachines schoon, vullen 
de kopieermachines bij en zorgen 

ervoor dat de kofiekopjes elke dag 
weer schoon in de kast staan.

Overeenkomst

Om deze samenwerking kracht bij te 

zetten hebben Woonstichting SSW 

en de Stichting Reinaerde dit vast-

gelegd in een overeenkomst. Deze 

overeenkomst is ontstaan vanuit de 

gedachte en opvatting dat het be-

langrijk is mee te doen in de maat-

schappij. Het hebben van werk geeft 

betekenis en invulling. Het service-

team biedt hun die gelegenheid en 

daarmee wil SSW invulling geven 

aan de betrokken rol die zij vervult 

in de gemeente. (Sander Wuis SSW)

Samenwerking Reinaerde
voor Het Lichtruim 

Op donderdag 1 mei is een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Reinaerde

getekend voor de inzet van een servicegroep in Het Lichtruim in Bilthoven.

Gelankeerd door twee cliënten van de Reinaerde servicegroep Het 
Lichtruim verrichten Ad van Zijl namens SSW en Ella van Lingen van 

Stichting Reinaerde de oficiële plichtplegingen. 

SDO naar Slot Zuylen
De Stichting Dag voor de Ouderen (SDO) brengt op 

dinsdagmiddag 20 mei een bezoek aan Slot Zuylen: een kasteel 

bij het dorpje Oud-Zuilen nabij de stad Utrecht. Het ligt vanuit 

Utrecht gezien aan het begin van de Vechtstreek. 

Het slot ligt in een parkje van anderhalve hectare met een 120 meter 

lange rijks-monumentale slangenmuur. Bij het kasteel behoren verder 

nog grachten met aparte rijksmonumenten: kademuren, een duiker, 

brug, poortgebouw, hoektoren, koetshuis, tuinmanswoning, slotboerde-

rij, houtopslag- en wagenschuur, speelhuisje, ijzeren hekwerk en een 

moestuin. Een van de bekendste bewoners van het slot was Belle van 

Zuylen (1740-1805), een van de eerste geëmancipeerde vrouwen van 

Nederland.

Slot Zuylen (adres: Tournooiveld 1, 3611 AS Oud Zuilen) is vanwege 

de vele trapjes niet rolstoel of rollator toegankelijk. De kosten zijn 5 

euro per persoon. Bij aanmelding van tenminste 15 personen minimaal 

krijgt de groep een gids. Maximale grootte van de groep 20 personen.

Aanmelden hiervoor kan telefonisch bij mevr. Henny Ockhuijsen (De 

Bilt), tel.030 2202458, mevr. Jo Buitenhuis (Maartensdijk), tel. 0346 

212390 of mevr. Bep Franken (Westbroek), tel. 0346 282002. 

Met scootmobiel in het verkeer

Op woensdag 11 juni wordt er door Veilig Verkeer Nederland, 

afdeling De Bilt, in samenwerking met gemeente De Bilt, een 

trainingsmiddag voor scootmobielgebruikers georganiseerd. De 

cursus zal plaatsvinden in het H.F. Witte Centrum aan het Henri 

Dunantplein 4 in De Bilt van 13.00 tot ca. 16.15 uur.

Deelnemen aan de training wordt aanbevolen voor iedere gebruiker van 

een scootmobiel; zowel de beginnende als de ervaren scootmobielers. De 

cursus bevat naast theorielessen verkeer en beheersing van de scootmo-

biel praktijktoetsen onder begeleiding van een instructeur en een evaluatie 

en uitreiking van een bewijs van deelname en een naslagwerk. Uiteraard 

wordt voor de inwendige mens goed gezorgd. Voor deze leerzame middag 

wordt aan een deelnemer vijf euro als bijdrage gevraagd. 

Aanmelden 

Aanmelden kan schriftelijk, persoonlijk of telefonisch bij secretaris: 

N.C.M. Reitsma- de Jong, Sperwerlaan 11, 3738 EH Maartensdijk. Tel. 

0346 213658, e-mail vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl onder vermelding 

van naam en voorletter(s), man/vrouw, postadres, tel.nr en evt. e-mail 

adres. De aanmelding sluit op 2 juni of zodra het maximum aantal deel-

nemers is bereikt.

Orkestleden van de Koninklijke 

Biltse Harmonie hadden bijzonder 

lekkere en vooral ook mooi opge-

maakte high tea hapjes gebakken 

welke op etagères waren uitge-

stald op de feestelijk gedekte tafels 

waaraan het publiek genoot van het 

Moederdagconcert. Dit keer werd 

het concert verzorgd door een luit-, 
klarinet- en slagwerkensemble van 

de KBH. 

De opbrengst van dit Moederdag-

concert is voor de concertreis naar 

New York in maart 2015, waar het 

orkest van de KBH genodigd is 

op te treden in Carnegie Hall. Het 

High Tea Moederdagconcert was 

de eerste activiteit om zelf geld in te 

zamelen. In het najaar organiseert 

de KBH ten gunste van de New 

York-reis een beneiet dinerconcert, 
een oliebollenactie en een whisky-

proeverij. 

Het klarinetensemble van de KBH tijdens het High Tea Moederdag-

concert. (foto: Wilma Brouwer)

High Tea Moederdagconcert 

Ergotherapie en dementie
Op dinsdag 20 mei a.s. vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt. 

De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in 

Bilthoven. Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempe-

lige ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun 

familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Het thema van deze 

avond is: ‘Ergotherapie en dementie’. Gastspreker voor deze avond is 

mevrouw Elma Grashoff. 

Het Alzheimer Café wordt iedere derde dinsdag van de maand georga-

niseerd. Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar. De toegang is altijd gratis. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. Voor vervoers- en andere vragen over 

het Alzheimer Café: Willemien Hak, tel. 030 2203490 of met Bea van 

Doeland, tel. 030 2219022.
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RUNDERENTRECOTE 
Van ons bekende rundvlees. Huis gerijpt. Boterzacht, 

bakken als biefstuk 100 gram 2,15

PROCUREUR LAPJES 
Voor in de pan of op de barbecue. 

Gemarineerd of naturel? 100 gram 1,00

ZUIGLAMSBOUT ROLLADE 
Voor de liefhebbers: lekker gekruid & gezouten; 

voor een feestje aan tafel 100 gram 1,95

KALFS KOTELET 
Voor de kenners. Iets aparts; van de lende gesneden; 

heerlijke traktatie  100 gram 2,45

RUNDER KOGELBIEFSTUKSATE 
Gemarineerd & gekruid. 

Heerlijk mals voor de barbecue of in de pan 100 gram 1,95

KIPGRILLBURGERS 
Uit onze panklaarhoek: 100% kippenvlees met kruiden, 

kort te bakken 100 gram 1,25

Tip: ma 19 t/m woensdag 22 mei: 

Roomschnitzels
3 stuks voor 3,

30

Drumsticks
100 gram 0,65

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 12 mei t/m zaterdag 17 mei 2014. Zetfouten voorbehouden.

Servicecentrum

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

Heet  u zelf een idee voor een betere buurt of 
een leuke aci viteit? Loop gerust eens binnen 
bij een servicecentrum bij u in de buurt. Dan 
kijken we samen hoe we iets op touw kunnen 
zet en. U neemt het inii ai ef en wij bieden 
ondersteuning waar dat nodig is. 

Android cursus voor Samsung tablets

Servicecentrum Maartensdijk verzorgt nog 
ali jd tablet cursussen voor Samsung tablets. 
U leert de tablet te bedienen, werken met in-
ternet, email ontvangen en versturen + werken 
met Skype. Voor informai e over wanneer de 
volgende cursus van start gaat kunt u bellen 
met tel:0346 - 21 41 61. Adres: Maertensplein 
96 Postcode: 3738 GR Maartensdijk.

Cursus Twitter voor senioren 

Op woensdagmiddag 21, 28 mei en 4 juni van 
14.00 – 16.00 uur in de Bibliotheek Bilthoven. 
In deze driedelige cursus leert u; Een Twitterac-
count aanmaken, Twitterberichten (tweets) ma-
ken en versturen, re-tweeten, mensen volgen en 
terugvolgen, zoeken op Twitter en gevaren van 
Twitter. Als u de cursus heeft gevolgd, weet u wat 
Twitter is en kunt u er zelfstandig mee omgaan. 
Kosten € 45,- / leden Idea € 30,- 

Cursus Word 

Leer tekstverwerken met Word. Elke dinsdagmid-
dag van 14.00 - 16.00 uur. Kosten € 100,00 / 
80,00 leden Idea. Meer informatie en aanmelden: 
bibliotheek.ideacultuur.nl, 030-6986573 
of activiteiten@ideacultuur.nl. 

Cursus LinkedIn 

Op zoek naar een nieuwe baan? Dan is deze 
cursus iets voor u. Data: 17, 24 en 31 mei van 
13.00 - 15.00 uur. Kosten: € 45,00 / € 30,00 
leden Idea. Meer informatie en aanmelden: 
bibliotheek.ideacultuur.nl, 030-6986573 
of activiteiten@ideacultuur.nl 

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Schwarzwalderham 
met galia meloen € 10.00

Avocado 
met Hollandse garnalen € 10,00

Lamskoteletjes met asperges € 17,50

Gebakken scholilets 
met remouladesaus € 15,00

Geserveerd met: gepofte nieuwe malta 

aardappel, verse frieten, groenten en salade

Week specials 

Nieuwstraat 100 – 3732 DP De Bilt   Tel. 030-220 2994

G. van der Meyden
Ambachtelijke Schoenmakerij

Al meer dan 30 jaar uw schoenmaker

Tevens gecertificeerd schoenreparateur:

Nieuwstraat 100 - 3732 DP De Bilt  Tel. 030 220 2994

  

Ook voor uw origineel
genaaide zolen gaat u naar

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

Fauteuils op maat, Relax fauteuils 

en Sta-op-fauteuils en heeft meer 

dan 80 jaar meubelervaring. Wij bieden 

kwaliteit, service  en betrouwbaarheid. 

Bezoek onze winkel en showroom met  ca. 

100 modellen. Prijzen v.a. 495,00 euro

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

Kies duurzaam, 
kies voor ons groene boek. 

Meer dan 3.000 producten met 

een milieuvriendelijke claim.
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Garvinea

Garvinea

Diverse kleuren. 

Potmaat 17 cm. Per stuk

van 5,99Dvoor

3,99
A.s. zondag open!

wk 20. Geldig van 15-05 t/m 21-05. OP=OP

In het winkelhart van Maartensdijk 

kon je al voor veel bij Van Rossum 

terecht, bijvoorbeeld in de parfu-

meriehoek met veel (luxe) merken 

en een schoonheidssalon. 

Jannie van Rossum: ‘Wij willen 

ons graag proileren als een advies-

winkel. Wij zijn ook gecertiiceerd 
als Erkend Specialist in Zelfzorg, 

zoals vermeld op het raamvignet. 

Wij volgen ook geregeld bijscho-

lingscursussen om adequaat in te 

kunnen spelen op de almaar veran-

derende wensen van de klant. Dat 

doen we overigens met plezier om 

onze adviesfunctie optimaal te kun-

nen invullen’.

Nieuw

Het al ruime assortiment is on-

langs met een aantal producten 

uitgebreid. Zo is het Zwitserse 

verzorgingsproductenmerk ‘Louis 

Widmer’ opgenomen; een produc-

tenserie, die ook door dermatologen 

wordt geadviseerd. Ook nieuw zijn 

verschillende soorten thee naast 

een nieuw aantal zogenaamde. su-

perfoods, voedingssupplementen 

en vitaminen. Jannie van Rossum: 

‘Wij zijn een allround winkel. Ons 

vaste gediplomeerde team, be-

staande uit Agaath, Ineke, Jolanda 

en (voor de salon) Dianne, Karin 

en Manon kan informeren over elk 

product dat we verkopen. We or-

ganiseren wel vaker workshops en 

informatieavonden, maar gezien 

de vele nieuwe producten in ons 

assortiment nodigen we nu vrijdag 

23 mei onze bestaande en nieuwe 

klanten graag uit om zich weer ‘bij 

te laten praten’ en bijvoorbeeld een 

Smoothie te proeven.

Avond over nieuwe dingen
bij Van Rossum

door Henk van de Bunt

Vrijdag 23 mei van 19.00 tot 21.00 uur is het nouveautés-avond bij van Rossum aan het 

Maartensdijkse Maertensplein. Op deze avond, die in het teken zal staan van ‘nieuwigheden’ 

op het vlak van verzorging, mode en smaak, kan men ruiken, voelen, drinken of proeven van 

nieuwe producten in het al uitgebreide assortiment van drogisterij en parfumerie van Rossum.

Jolanda (l) en Ineke bij de superfoods van Mattison.

Een beetje aandacht, dat is wat ze 

ervoor terugvragen. Anneke Amer-

laan helpt graag op weg bij het 

kweken, verzorgen en stekken. Zo 

blijft je verse smaakvoorraad goed 

op peil. Smaakvrouw Anneke geeft 

dan handige tips bij het plukken, de 

lekkerste bereidingswijze en vertelt 

hoe je de oogst goed kunt bewaren. 

Kruiden uit stek zijn voor buiten 

bedoeld, waardoor zij ook sterker 

van smaak zijn. 

Assortiment

Anneke Amerlaan: ‘Het assorti-

ment bevat naast de bekende krui-

den zoals munt, ook unieke krui-

den; bijvoorbeeld paarse basilicum 

en verveine. Alle kruiden, die ver-

kocht zullen worden, komen ‘uit 

stek’ in plaats van zaad. Dit zorgt 

ervoor dat de plant kwalitatief een 

stuk sterker is en zeer geschikt is 

voor in de tuin of op het balkon. 

Paarse Basilicum smaakt sterker en 

is geschikt voor koude of warme 

gerechten. De takjes van Rozema-

rijn zijn prima te gebruiken bij het 

bereiden van lamsvlees, kip of wild 

en oregano is zeer geschikt voor 

het marineren van vlees en vis’. 

Ook over het gebruik van tijm weet 

zij het nodige te vertellen, evenals 

over citroenmelisse, Marokkaanse 

munt, pepermunt en verveine. Deze 

biologische kruiden, zijn ook zeer 

geschikt voor limonade of thee.

Kruiden ‘uit stek’ in trek
door Henk van de Bunt

Een eigen smaakterras, potten met kruiden die mooi én lekker zijn. Kruiden, gekweekt uit stek 

zijn biologisch en daardoor sterker dan een doorsnee plant uit het tuincentrum. Ze smaken 

beter én leveren een grotere oogst. Zaterdag 17 mei a.s. van 11.00 tot 15.00 uur is Anneke 

Amerlaan bij Landwaart aan het Maartensdijkse Maertensplein, om aan alles en iedereen te 

vertellen over ‘biologische kruiden uit stek’. 

Anneke Amerlaan verzorgde ook in 2013 een voorlichting bij Landwaart 

aan het Maartensdijkse Maertensplein.

Het winnende concept verbindt stu-

denten, die een bijbaan in hun ei-

gen vakgebied hebben, met – vaak 

oudere – computergebruikers om te 

helpen met internetverbindingen, 

trage computers opschonen, syn-

chroniseren van apparaten en vele 

andere, vaak computer-gerelateer-

de, zaken. 

Daarnaast geven ze ook veel les en 

uitleg aan mensen die het op prijs 

stellen om thuis op hun eigen com-

puter uitleg te krijgen van een stu-

dent. Zeven dagen in de week en 

ook ’s avonds.

Zevenhonderd

De organisatie Studentaanhuis.

nl is in vier jaar tijd uitgegroeid 

tot een van de grootste aanbieders 

van computerhulp en les aan huis 

in Nederland. Inmiddels heeft zij 

bijna zevenhonderd ICT-studenten 

aan het werk en wordt de dienst-

verlening ook aangeboden in En-

geland en Duitsland. Oprichter Jan 

Morriën vertelt dat de benadering 

en het aan huis krijgen van een 

student, die op de hoogte is van de 

laatste ICT-ontwikkelingen, vaak 

dé reden is dat mensen zich tot Stu-

dentaanhuis.nl wenden. Morriën: 

‘Ik ben trots op deze prestigieuze 

prijs, maar het mooiste is nog dat 

de duizenden recensies van onze 

klanten zo positief zijn. We lezen 

ze natuurlijk elke dag en dat geeft 

een enorme boost.’

Feestelijke opening 
Julianalaan

De werkzaamheden aan de Julianalaan in Bilthoven

zijn bijna klaar. De komende weken worden de 

laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Op 24 mei wordt

de winkelstraat feestelijk heropend. 

Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn er diverse activiteiten en wordt ook het 

Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan de winkeliers. Het exacte 

programma voor deze middag wordt binnenkort bekendgemaakt. 

Bilthoven Centrum komt in aanmerking voor het Keurmerk Veilig  

Ondernemen (KVO) vanwege een goede samenwerking tussen de 

Winkeliersvereniging, de gemeente De Bilt, politie, brandweer en de 

nieuwe beheerder van De Kwinkelier. 

Verkoopdag
aan de Planetenbaan

Zaterdag 17 mei organiseert dameskrans ‘Helpende 

Handen’ van de Ger. Gem. in Ned. haar jaarlijkse 

verkoop aan de Planetenbaan 635 te Bilthoven.

Van 10.00 tot 14.30 uur staan er kramen waar

allerhande dingen kunnen worden gekocht.

In het winterseizoen komt de dameskrans eens in de drie weken bij 

elkaar, onder andere. om creatieve dingen met elkaar maken, die dan 

in het voorjaar mede te koop worden aangeboden. Er zijn ook allerlei 

andere dingen: lingerie, ondergoed, kaarten, ambachtelijke cake, worst, 

en fruit. 

Ook dit jaar is er weer volop zomergoed en voor de inwendige mens 

kofie, broodjes hamburger en/of beenham, kwarkini’s en appelbeig-

nets. Ook de rommelmarkt is weer aanwezig en de auto kan worden 

gewassen en uitgezogen. 

Voor de jeugd zijn er spelletjes te doen,zoals stokvangen, blikwerpen, 

sjoelen, pijl en boog schieten, enz. De opbrengst van deze dag is voor 

de schulddelging van de kerk. 

Servicebedrijf van het jaar 2014 
Studentaanhuis.nl is uitgeroepen tot ‘Servicebedrijf van het jaar 2014’. In de relatief korte 

periode dat de organisatie bestaat is duidelijk geworden dat er – zeker ook bij ouderen – 

behoefte bestaat aan betaalbare computerhulp aan huis. De bijna zevenhonderd (ICT-) 

studenten en de mensen op het kantoor in De Bilt scoorden op alle fronten bijna het maximaal 

aantal punten om deze prijs voor het tweede jaar achter elkaar in de wacht te slepen. 
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1e Duurzame restaurantroute
Van 17 t/m 31 mei organiseert Duurzaamdebilt.nu de eerste duurzame  

restaurantroute in de gemeente De Bilt. Het iniiaief is een vervolg op de  
duurzaamheidsdag Nu14 op 17 mei. De organisaie simuleert duurzaam onder-
nemen en ondersteunt dit met inspirerende lokale iniiaieven. 

Bij deze eerste ediie van de 
duurzame restaurantroute doen 
vier restaurants mee: 

•  Van der Valk restaurant  
De Biltsche Hoek

• Restaurant De Wite Zwaan
• Brasserie Vink en
• Setlers restaurant & lounge

Voor een vaste menuprijs van 
€25,- presenteren de koks van 
deze restaurants hun visie op 
duurzaam eten & drinken. 

(H)eerlijk eten en drinken
Duurzaamdebilt.nu gaat twee 
maal per jaar de duurzame 
restaurantroute organiseren. 

Met dit nieuwe iniiaief worden 
ondernemers extra geprikkeld 
om na te denken over hun keu-

zes. Hoe rekening te houden met 
het efect op mens en milieu 
en welke lokale producenten 
kunnen in het aanbod betrokken 
worden? Maar ook de restau-

rantgasten worden op deze wijze 
meer betrokken bij duurzaam-

heid. De gepresenteerde menu’s 
zijn duurzaam samengesteld. 
Dit kan zijn met biologische, 
fairtrade, diervriendelijke, schar-
rel of streekproducten. Of een 
combinaie daarvan. De koks 
maken hierin hun eigen afwe-

gingen. Daarnaast wordt er een 
keuze geboden in biologische of 
fairtrade wijnen.

Voor meer informaie over de 
deelnemende restaurants en 
hun duurzame menu’s gaat u 
naar www.duurzaamdebilt.nu. 
Reserveren doet u rechtstreeks 
bij de restaurants. Duurzaamde-

bilt.nu is een iniiaief van Samen 
voor De Bilt, netwerkorganisaie 
voor maatschappelijk betrokken 
en verantwoord ondernemen. 
Duurzaamdebilt.nu verbindt, 
inspireert en simuleert lokale 
duurzaamheid.

Voorgerecht

Vergeten groenten met gerookte zalm 
en langzaam gegaarde kabeljauw

Hoofdgerecht

Kalfsentrecote met witte bonen,  
linzen, azukibonen en  
tomatenchutney

Nagerecht

Biologisch Nederlands kaasplateau  
met appel/perenstroop

Reserveren:

Restaurant De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1  DE BILT
030 - 2205811
e-mail 
reservations@biltschehoek.valk.com

Voorgerecht

Twee bereidingen van duur-
zame makreel.
 
Hoofdgerecht

Bavette van boeuf blonde met 
biologische bietenjus.
 

Nagerecht

Tuintje van passievrucht met 
fairtrade chocolade. 
 
Reserveren

Restaurant De Witte Zwaan
Dorpsstraat 8, De Bilt
030 2210125
info@witte-zwaan.nl

Voorgerecht

Salade met tempura scholilet en 
voorjaarsgroente
 
Hoofdgerecht

Scharrelkip supreme met krokant 
spek, kapucijners, piccalilly en 
nieuwe aardappeltjes
 
Nagerecht

Hangop van boerenyoghurt met 
rabarber en aardbeien ijs 
 
Reserveren

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102, Utrecht
030-2760925
info@brasserie-vink.nl

brasserie

ink

Foodiebag bij 
duurzame restaurants

Jaarlijks wordt er in Nederland 50 miljoen kilo voedsel 

weggegooid in de horeca. De Foodiebag is een nieuwe generatie 

doggybag en deze zorgt ervoor dat de gast op een elegante wijze 

en zonder gêne het overgebleven eten mee naar huis kan nemen.

Om ook voedselverspilling tegen te gaan tijdens de Duurzame Restaurant-

route stelt Duurzaamdebilt.nu Foodiebags beschikbaar aan de deelnemende 

restaurants. Zij worden op deze manier in de gelegenheid gesteld dit nieuwe 

concept uit te proberen bij hun gasten. 

Hoe werkt het?

Het restaurant dekt de Foodiebag-lepelclip mee met het gewone bestek. Sa-

men met een klein uitlegkaartje ligt deze lepelclip naast het bord op tafel. 

Als de gast de maaltijd niet helemaal op heeft gekregen en de restanten 

graag mee naar huis wil kan de lepelclip aan het bord worden geschoven. 

De ober weet nu dat de restanten op dit bord voor de gast ingepakt mogen 

worden. Het eten wordt in de keuken verpakt in de Foodiebag, waarop de 

ober de datum noteert. De Foodiebag wordt afgesloten met de lepelclip, 

waaronder een visitekaartje van het restaurant wordt geschoven. Zo kan de 

gast op een stijlvolle praktische manier de restanten van de maaltijd mee 

naar huis nemen. Thuis aangekomen wordt de voedselcontainer in de koel-

kast geplaatst, zodat later die dag of de volgende dag, het eten alsnog kan 

worden genuttigd. De lepelclip die aan de Foodiebag zit, komt in ieder huis-

houden van pas als sluitclip. De duurzame restaurantroute loopt van 17 t/m 

31 mei. Voor meer info: www.duurzaamdebilt.nu

advertentie

Kom op de koff-E!

Tijdens ECOMO opstapdag

op 17 mei

Koop tijdens
de opstapdag een
Cortina ECOMO
en ontvang GRATIS
een NESCAFÉ 
Dolce Gusto Melody 3
t.w.v. €119,95

Pro� le Rene
Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 
Tel: 030-2200782
www.pro� lerene.nl
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Cees Lam, oud-wethouder van de 

gemeente Maartensdijk en een van 

de grondleggers van het centrum 

gaf een geschiedkundig overzicht, 

waarin de doelstelling goed tot zijn 

recht kwam. Hij vertelde dat in-

dertijd zowel de Gemeente als de 

Provincie het centrum mede gei-

nancierd hebben, omdat Dijckstate 

paste in het beleid. 

Mevr. Bertien Collette verwoordde 

vanuit haar vakdeskundigheid met 

betrekking tot preventie, dat pri-

maire preventie een ‘hot item’ is 

geworden na de invoering van de 

WMO: ‘Deze vorm van preven-

tie zal nu en zeker in de toekomst, 

enorme kostenbesparingen in de 

gezondheidszorg bewerkstelligen. 

Het creëren van ontmoetingscentra 

en gemeenschappelijke activiteiten 

zal het credo worden. 

Handtekeningen

Vervolgens overhandigde Freek 

Raatgever de burgemeester het pak-

ket handtekeningen waarbij hij de 

eveneens aanwezige raadsleden op-

riep om zich in te spannen om het tij 

te keren. ‘Dit is een zaak van maat-

schappelijk belang’, aldus Raatge-

ver. Er was daarna nog gelegenheid 

tot het stellen van vragen. De raads-

leden wilden graag weten welke 

alternatieven er zijn om elders een 

gezondheidscentrum te vestigen en 

wat het verschil is tussen de func-

ties van De Vierstee en Dijckstate. 

Er waren ook vragen over de com-

municatie met Cordaan. De vragen 

werden door de platformleden ade-

quaat beantwoord. Over de com-

municatie met Cordaan was men 

niet tevreden. Het feit, dat zonder 

mededeling vooraf een intentiever-

klaring met mogelijk nieuwe huur-

ders c.q. gebruikers was getekend, 

werd beoordeeld als een breuk in 

deze communicatie.

 

Bevolking

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

klaarde blij te zijn met het initiatief 

van het platform: ‘Het is van belang 

de mening van de bevolking te ken-

nen, zodat het gemeentelijke beleid 

daarop kan worden afgestemd’. 

Verscheidene raadsleden verklaar-

den na aloop dat er op niveau 
gediscussieerd was en dat zij een 

beter inzicht in de materie hadden 

gekregen.

Handtekeningenactie een groot succes
 

door Henk van de Bunt

Tijdens het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de raadscommissievergaderingen in gemeentehuis 

Jagtlust in Bilthoven op donderdag 8 mei, hebben vertegenwoordigers van het Platform Dijckstate 

spreektijd gekregen om het belang te onderstrepen van hun streven naar het in stand houden van het 

centrum aan het Maartensdijkse Maertensplein. Het Platform bood burgemeester Arjen Gerritsen 

1100 handtekeningen aan tot behoud van Ontmoetingscentrum Dijckstate.

Een aantal Platformvertegenwoordigers: Zittend Bertien Collette en 

Freek Raatgever en staand Anne Doedens en Cees Lam.

Europa is dichtbij in De Bilt. Op de 

rotonde van de Hessenweg - Looij-

dijk staat sinds 1998 een bronzen 

beeld dat ‘de roof van Europa’ 

uitbeeldt. Het kunstwerk is van de 

Biltse beeldhouwer Jits Bakker. 

Tijdens deze ludieke actie waar-

schuwde de Boer voor de roof van 

Europa door markt- en muntfanaten 

ten koste van mens en milieu.

Zuinig

‘Het Europese project heeft een 

ongekend lange periode van vrede 

in Europa gebracht’, aldus de Boer. 

‘Dat is iets waar we zuinig op moe-

ten zijn maar waaruit we ook in-

spiratie kunnen putten voor de toe-

komst van Europa’. 

Dat betekent volgens De Boer ove-

rigens niet dat er geen verbeterin-

gen mogelijk en zelfs noodzakelijk 

zijn. ‘Het Europese project is de 

afgelopen decennia (te) sterk ge-

domineerd door de economie van 

de korte termijn en door de euro. 

Onder dat inancieel-economisch 
geweld zijn mens en milieu op het 

tweede plan geraakt.’

Focus

Groen Links wil die eenzijdige fo-

cus bijstellen en mens en milieu 

(weer) centraal stellen in het Eu-

ropese denken en handelen. Een 

nieuwe economie is nodig die niet 

langer roofbouw pleegt op de toe-

komst en waarin niet alleen de 

omvang van de koek maar ook een 

rechtvaardigere verdeling belang-

rijke overwegingen bij beleidskeu-

zes vormen. (Frank Klok)

Minder markt, minder munt,
meer mens, meer milieu

Dat is kort samengevat de boodschap die Anne de Boer vrijdag 9 mei aan de Biltse kiezer meegaf.

Om die boodschap te verbeelden had GroenLinks het beeld uit de Griekse mythologie van ‘de Roof

van Europa’, op de rotondekruising Hessenweg-Looydijk, toepasselijk in een groene jas gestoken. 

GroenLinks bij de vergroende ‘Roof van Europa’.

In het kader van de discussie over de 

toekomst van de bibliotheekvoorzie-

ning vond op 18 september 2013 in 

Maartensdijk een Informatiebijeen-

komst plaats. Het College van Bur-

gemeester en Wethouders vindt het 

wenselijk om als vervolg op de in-

formatiefase verder te discussiëren 

over varianten voor de bibliotheek-

voorziening in Maartensdijk. Beke-

ken worden de mogelijkheden tot 

een bestelbibliotheek ‘Plus’ met fre-

quente wisselcollecties; een school-

bibliotheek, een schoolbibliotheek 

‘Plus’ (ook voor volwassenen die 

onvoldoende mobiel zijn om naar 

een andere vestiging te gaan) en 

eventuele andere varianten met een 

beperkt budgetbeslag. Voor een ob-

jectieve onderbouwing van de vari-

anten heeft het College de Rijksuni-

versiteit Groningen (hierna: RuG) 

opdracht gegeven voor onderzoek 

naar het huidige en toekomstige 

bibliotheekgebruik in de gemeente. 

De RuG voert het onderzoek uit in 

het kader van landelijk distributie-

onderzoek, het zogenoemd Dina-

log-onderzoek. De uitvoering van 

het onderzoek geschiedt in samen-

werking met het bibliotheekbestuur 

Idea. 

Voortgang

Via enkele contactmomenten krij-

gen ook de andere betrokkenen bij 

de discussie over de bibliotheek-

voorziening gelegenheid om mee te 

denken. Het onderzoek zal ook in-

zicht bieden in de verschuiving van 

kosten (naar de hoofdvestiging of 

naar meer interbibliothecair leen-

verkeer) in geval van beperking van 

de dienstverlening in Maartensdijk. 

Het vervolg van de discussie over 

de kosten in relatie tot de dienst-

verlening krijgt zo een goede basis. 

De kosten van het onderzoek wor-

den gedekt uit de post Onvoorzien. 

De verwachting is, dat de uitkom-

sten van het onderzoek in oktober 

2014 beschikbaar komen. Daarom 

verschoven worden naar de be-

handeling van de Kadernota 2016 

en wordt de tijdelijke subsidiëring 

van de bibliotheek ten bedrage van 

€ 86.000 met een jaar verlengd.

Onderzoek naar toekomst bibliotheekvoorziening

Nieuwe voorzitter BCB
De ondernemersvereniging Business Contact de Bilt 

(BCB) heeft na twaalf jaar een nieuwe voorzitter. 

Marcel Verhaar van Whisky en Wijnhandel Verhaar 

neemt het stokje over van Hans Haaksman.

De BCB is in 1991 opgericht door Herman Verkroost en Gerard de 

Jong. Beide oud-ondernemers zijn als ereleden nog steeds aan de club 

verbonden. Hans Haaksman nam in 2002 het voorzitterschap op zich. 

De normale periode voor het voorzitterschap is drie jaar. Dat het er 

uiteindelijk twaalf zijn geworden, geeft wel aan hoe betrokken Hans 

zijn taak heeft vervuld. Na drie keer door de leden te zijn herkozen, gaf 

Hans bij de laatste herverkiezing al aan dat hij graag zijn voorzitter-

schap wilde overdragen. Gezien de wens van het bestuur om ook voor 

verjonging te gaan, was Marcel Verhaar de beoogde opvolger.

Focus op lokaal

Hans ‘De BCB is een leuke club van betrokken ondernemers van wie 

velen elkaar al jaren kennen. Ik heb het voorzitterschap prima met mijn 

werkzaamheden kunnen combineren. Ongeveer tien keer per jaar hou-

den we een bijeenkomst bij een van de leden op het bedrijf.’ Marcel 

Verhaar vult aan dat onder zijn voorzitterschap daar niet veel aan zal 

worden gewijzigd. ‘De bijeenkomsten worden goed bezocht en dragen 

bij aan de onderlinge samenwerking. En met name op die onderlinge 

samenwerking wil ik me focussen. Lokale samenwerking verstevigt de 

lokale economie en daar worden we allemaal beter van. Ook het nieuwe 

gemeentebestuur heeft die lokale samenwerking op de agenda gezet. 

Samen met de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) zullen we dat van 

dichtbij volgen. Ook gaan we meer doen aan onze zichtbaarheid naar 

buiten. We willen regelmatig een nieuwsbrief uitsturen die onze leden 

op de hoogte brengt van wat er speelt. Op die manier denken we ook 

weer nieuwe leden aan te trekken. De BCB is er voor ondernemers uit 

alle kernen van de gemeente en om dat te benadrukken neem ik graag 

de kreet van de gemeente over ‘6 Kernen 1 BCB’.

Hans feliciteert Marcel met zijn benoeming. Het was die dag nog iets 

te vroeg maar dat er een goed glas wijn op gedronken wordt, kan bijna 

niet missen.
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Houdt u van de 
kleur blauw, 
gebruik dan  

POKON HORTENSIA 
BLAUWMAKER

We hebben een collectie prachtige Hortensia’s binnengekregen.  
Diverse soorten en kleuren. Supergezond, vol en met uitbundige bloei.  

We zijn er zo tevreden over, dat we er maar gelijk een  
HORTENSIAWEEK mee maken. Dat betekent dat u ze mee

 naar huis mag nemen voor 
een fors lagere prijs.

KASSAKORTING ......... 25%
Tips: Hortensia’s doen het goed in de halfschaduw.

Wilt u de bloemen later drogen, kies dan de Hortensia 
MASJA, die is daar uitermate geschikt voor.

En de buren zich maar 
afvragen hoe u uw 

planten zo mooi en vol krijgt. 
Siertuin-AZ van ECOstyle, 

nu van 33,95 voor 

24,95

Nu met een  
kassakorting van

25%
Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 20 mei

GEZOCHT  “MEDEWERKER”

Whisky– en Wijnhandel Verhaar is sinds 1972 gevestigd in Bilthoven en gespecialiseerd in 

Wijnen, Whisky en andere Destillaten en levert wereldwijd via de zaak en webshop aan 

zowel particulieren als bedrijven.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe leergierige, enthousiaste medewerker voor de 

donderdag, vrijdag en zaterdag voor minimaal 16 uur per week. In het bezit van een 

rijbewijs en diploma sociale hygiëne. Tevens kennis hebben van wijnen en whisky’s

Jouw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

- Verkoop van dranken

- Magazijn werkzaamheden

- Cliënten te woord staan

- Inpakwerk

- Bestellingen rijden 

Werktijden zijn in overleg tussen 09.00 tot 18.00 uur

Ben jij de nieuwe medewerker waar wij naar op zoek zijn, stuur dan een brief met je 

Curriculum Vitae voor 24 mei 2014 naar Whisky– en wijnhandel Verhaar t.a.v. 

Marcel Verhaar, Planetenbaan 2A 3721 LA Bilthoven 

of via de mail naar: info@whiskyshop.nl

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)
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Op het vertrouwde 1600 meter lan-

ge parcours worden de wedstrijden 

verreden. De start- en inishlocatie 
is op de Prins Bernhardlaan, tus-

sen de Patrijslaan en de Spechtlaan. 

De route leidt vervolgens de ren-

ners door de Prinses Marijkelaan,  

Koningin Julianalaan, Prinses 

Beatrixlaan, Prins Bernhardlaan, 

Prinses Marijkelaan en Fazant-

laan, Valklaan om weer op de Prins 

Bernhardlaan uit te komen.

Nieuwelingen

In plaats van de Sportklasse, die 

afgelopen jaren op het programma 

stond, is er dit jaar een wedstrijd 

voor de Nieuwelingen. In deze cate-

gorie rijden renners die geboren zijn 

in 1998 of 1999. De wedstrijd gaat 

over 31 ronden. Thijs Wolsink is een 

van de deelnemers. Het wielertalent 

uit Hengelo, die afgelopen winter 

Nederlands Kampioen veldrijden 

werd, rijdt ook op de weg sterk. Op 

Koningsdag won hij in Almelo. 

Spannend

Het belooft bij de amateurs een 

spannende wedstrijd te worden. 

Er staan diverse renners aan de 

start die de afgelopen jaren heb-

ben aangetoond goed overweg te 

kunnen met het bochtige parcours 

in Maartensdijk. Oud-winnaars Al-

lard Epping (2013), Pascal Schoots 

(2012) en Bob Jonkheer (2007) 

krijgen concurrentie van Lars Riet-

veld (vorig jaar 3e) en Marcel Witte 

(4e). Afgelopen weken hebben ook 

Emiel Borsboom en Richard Lou-

man aangetoond in vorm te zijn.

(Jan Westbroek)

44e Maartensdijkse Acht
De jaarlijkse wielerronde ‘Maartensdijkse Acht’ wordt aankomende zaterdag, 17 mei,

weer gereden. Op het programma staan wedstrijden voor de Nieuwelingen en Amateurs.

Om 17.00 uur klinkt het startschot voor de Nieuwelingen voor een wedstrijd over 50 kilometer. 

De Amateurs starten om 19.00 uur voor hun wedstrijd over 70 kilometer.

Komende zaterdag draaien de renners weer door de bochten tijdens 44e 

Maartensdijkse Acht.

Parkeerverbod

Als gevolg van bovengenoemde wielerronde zijn op zaterdag 17 mei 

a.s. tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen ten aanzien van de Prins 

Bernhardlaan, Prinses Marijkelaan, Koningin Julianalaan, Prinses 

Beatrixlaan, Fazantlaan en Valklaan, voor zover deze straten tot het 

parcours van de wielerronde behoren. In verband hiermee is het ver-

boden tussen 15.00 en 22.00 uur op genoemde wegen voertuigen te 

parkeren. De organisatie verzoekt u tijdig de straat autovrij te maken.

SVM E2, dat getraind wordt door 

het trainersduo Lorenzo van Zijl en 

Wessel Huigen, knokte zich in de 

tweede helft van het seizoen van de 

middenmoot naar een toppositie. Na 

de wedstrijd nam de trotse ploeg de 

felicitaties en kampioensbeker in 

ontvangst. Na aloop werd het kam-

pioenschap gevierd met een feestje 

in de SVM-kantine in Maartensdijk.

Het kampioensteam SVM met v.l.n.r. 

Casper Zandvliet, Sven Kok, Thies 

Willers, Bram van Lierop, Leonardo 

Maasse, Lucas Kweekel, Marco 

Hazekamp, Mathijs Westeneng en 

Robin Buitenhek (Marijn Paans 

ontbreekt op de foto).

SVM E2 Kampioen
Met nog één competitiewedstrijd voor de boeg is jeugdvoetbalteam SVM E2 onbereikbaar voor de 

concurrenten en dus is het team kampioen geworden in de vijfde klasse van de KNVB. De beslissende 

thuiswedstrijd tegen de E7 van Zwaluwen 1911 uit Utrecht werd zaterdag met 7-2 gewonnen.

Roefelen is een Vlaams woord en 

betekent zoveel als ‘snuffelen’ of 

‘ontdekken’. Tijdens de Roefeldag 

kunnen kinderen een kijkje nemen 

achter de schermen bij een bedrijf 

of instelling. 

Door mee te doen maken de kids 

kennis met de ‘grote-mensen-we-

reld’. De Roefeldag, die dit jaar op 

25 juni wordt gehouden, is er voor 

alle kinderen in de leeftijd van 8 

t/m 12 jaar die woonachtig zijn in 

de gemeente De Bilt. 

Schrijf je nu in

Vanaf deze week kunnen de in-

schrijfformulieren worden opge-

haald bij diverse basisscholen, 

servicecentrum ‘t Hoekie, de bi-

bliotheek, WVT en bij de publieks-

balie op het gemeentehuis. Je kunt 

het formulier ook downloaden via 

www.mensdebilt.nl. 

Let op: inschrijvingen moeten vóór 

28 mei opgestuurd zijn. De Roe-

feldag wordt georganiseerd door 

MENS De Bilt in samenwerking 

met de gemeente De Bilt. 

Meer informatie vindt u op  

www.mensdebilt.nl.

Inschrijving Roefeldag geopend
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud en wil je ook een keertje rondneuzen in

‘de-grote-mensen-wereld’? Wacht dan niet af en meld je nu aan - samen

met twee andere kinderen en een begeleider -voor de Roefeldag op 25 juni.

Er kunnen maximaal 300 kinderen aan deze dag deelnemen. 

Oranje kinderdisco WVT
De laatste kinderdisco van het jaar wordt, ter gelegenheid van de ver-

jaardag van koningin Maxima, geheel in oranje georganiseerd. De deu-

ren zijn zaterdag 17 mei open van 19.00 tot 21.30 uur bij WVT. Entree 

is 2 euro. Meer informatie op www.vvsowvt.nl of via tel. 030 2284973

Biltse Schoolsportdagen
In de periode van 20 tot en met 23 mei a.s. organiseert 

de gemeentelijke commissie voor de lichamelijke 

opvoeding de jaarlijkse sportdagen georganiseerd voor de 

leerlingen uit de 6e, 7e en 8e groepen van de basisscholen 

in de gemeente De Bilt. De sportdagen vinden plaats op 

sportpark Weltevreden in De Bilt.

De scholen zijn over drie dagen verdeeld:

•  Op dinsdag 20 mei zijn de deelnemers De Regenboog, 
De Rietakker, Het Zonnewiel, St. Theresiaschool 

en de Nijepoortschool aan de beurt.

•  Op donderdag 22 mei zijn dat de Van Dijckschool, 
de Julianaschool, de Montessorischool en de St. Michaëlschool. 

•  De reeks wordt op vrijdag 23 mei afgesloten door  
de Van Everdingen, de Groen van Prinstererschool, 

de Julianaschool, Wereldwijs en de Patioschool.

In totaal zullen ca. 1311 leerlingen deelnemen aan het atletiekprogram-

ma dat uit de volgende onderdelen bestaat: 400 m hardlopen, kleine 

bal werpen, hindernisbaan, verspringen en 60 m hardlopen. De groe-

pen 6 en 7 spelen drie slagbalwedstrijden, de groepen 8 spelen drie 

T-ball-wedstrijden. Aan het einde van elke dag wordt de Van Ewijck 

van De Bilt-estafette gelopen. De winnaars komen vrijdag 31 mei om 

circa. 15.00 uur tegen elkaar uit in de inale. Voor deze estafette worden 
jaarlijks prijzen beschikbaar gesteld door de Van Ewijck van De Bilt 

stichting. De sportdagen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 15.00 

uur. Publiek is van harte welkom.

Zijn ringslangen giftig

Ben jij koelbloedig genoeg om een slang vast te houden? Het Utrechts 

landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt een leuke 

en leerzame middag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Er wordt informa-

tie over ringslangen gegeven en daarna ga je het bos in. Bij terugkomst 

krijg je wat te drinken met wat lekkers en kun je nog wat knutselen en 

napraten.

Aanmelden kan alleen per e-mail tot zondag 18 mei: KinderNatuurAc-

tiviteiten@gmail.com. Maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder 

dan 4 aanmeldingen gaat de middag niet door. Kosten: 3,50 euro per 

kind; met U-pas of beschermerspas 2,50 euro.Locatie: Infocentrum 

Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt.

Lokale talentenjacht 
voor jeugdbands

Op zaterdag 5 juli komt er weer een poppodium in het centrum van Bilt-

hoven. Dit keer met een talentenjacht voor veelbelovende jeugdbands. 

Rotary Club De Bilt Bilthoven organiseert dit evenement dit jaar voor 

de tweede keer. In deze editie staat de jeugd centraal met een talenten-

jacht voor bewezen jeugdbands. De hoofdprijs is een opname in een 

professionele geluidsstudio.

Momenteel benadert de Rotary Club de lokale middelbare scholen in 

de gemeente De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk om aan te sluiten bij 

bestaande muziekinitiatieven en hun te vragen om per school de beste 

twee of drie bandjes te selecteren voor een optreden in de talentenjacht 

op 5 juli. Geïnteresseerden kunnen mailen naar poppodiumdebilt@hot-

mail.nl. Als de programmering bekend is, volgt er meer informatie.
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Ontdek duurzaamheid!

NU14: Zaterdag 17 mei, 10.00 – 16.00 uur

Julianalaan/Kwinkelier Bilthoven

Duurzame inspirai elezingen, bespaarideeën,
verkoopkramen, ervaringen, i ps & adviezen.

Luister, vraag, leer en deel. Mis het niet!
NU14 wordt  mede mogel i jk  gemaakt  door :

Duurzaamheid, ook in bedrijfspand
Rabobank heet  duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan, en dat geldt ook 
voor haar huisvesi ng. Sinds 2013 is Rabobank Utrechtse Heuvelrug gevesi gd in het 
compleet verbouwde pand aan de Utrechtseweg 25 in Zeist. Dit hoofdkantoor is 
energiezuinig en duurzaam. Het pand heet  energieklasse A. Dit is de hoogst haalbare 
score binnen de energielabelklassen. Dit is o.a. gerealiseerd door het dak, de vloer 
en de gevel beter te isoleren, het glas te vervangen door HR++ glas, energiezuinige 
armaturen aan te brengen, een duurzame warmtepomp te installeren en vaste 
zonwering aan te brengen. www.rabobank.nl/uhr

Duurzame woonomgeving
Woonsi chi ng SSW besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Recent voorbeeld 
is de realisai e van muli funci oneel centrum Het Lichtruim. Dit gebouw is o.a. 
voorzien van Warmte-Koude-Opslag (WKO). Ook bij de renovai e van het Van 
Heemstrakwari er zijn vele energiebesparende maatregelen toegepast. Verder is er 
veel aandacht voor sociale en culturele waarden. Deze behoren immers ook tot 
duurzaamheid. Een duurzame woonomgeving komt er niet vanzelf. Daar moet je 
samen aan werken. www.ssw.nl

Biologisch en lokaal voedsel
NU14 is voor Ekoplaza een mooie gelegenheid om het fi liaal aan de Julianalaan nog 
duidelijker op de kaart te zet en. Jan Peter Oosterloo, eigenaar: “Voedsel is een 
belangrijk duurzaamheidsthema, dus ondersteuning van NU14 ligt voor de hand. 
Daarnaast werk ik ook met lokale leveranciers zoals de tuinderijen ’n Groene Kans 
en Eijckenstein.” Ekoplaza is er dus niet alleen voor consumenten die bewust kiezen 
maar kiest zelf ook bewust voor lokale samenwerking. www.ekoplazabilthoven.nl

Flexibel en groen werken
Leyensehof-Flex is onderdeel van het groene bedrijvenpark Leyensehof. Groene 
stroom, afvalscheiding, energiezuinige cv-ketels en oplaadpalen voor elektrische 
fi etsen en auto’s. Recent zijn er ruim 300 zonnepanelen geplaatst. Bij Leyensehof-
Flex huur je een werkplek of kantoorruimtes op maat, voor korte of langere i jd. 
Grai s WIFI en koffi  e. Spreek- en vergaderkamers tegen meerprijs beschikbaar. Het 
nieuwe werken start bij ons! www.leyensehof.nl

Netwerk en inspirai ebron
Samen voor De Bilt is dé netwerkorganisai e ter bevordering van betrokken- en 
maatschappelijk ondernemen. Wij helpen bedrijven en organisai es om hun 
duurzame ambii es te realiseren. Met inspirai eplaf orm www.duurzaamdebilt.nu
maken wij duurzaamheid zichtbaar. Om de lokale economie verder op weg te 
helpen organiseren wij duurzame evenementen, bijeenkomsten en projecten. 
www.samenvoordebilt.nl

Kom kennismaken met duurzame producten zoals elektrische auto’s en fi etsen,
zonnepanelen, kunst, isolai e, eten, drinken, kleding,

(kinder)workshops, repaircafé, gezondheid, fairtrade en veel meer!

meer info: www.duurzaamdebilt.nu
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De dag begint om 10.00 uur met een 

aantal inspirerende lezingen. Vanaf 

11.00 uur is de duurzaamheidsmarkt 

geopend en kunt u producten kopen 

of bekijken en u oriënteren op de 

laatste trends. Wat zijn de voorde-

len van bamboe, hennep of vlas in 

kleding? Hoe kan ik duurzaam mijn 

gras maaien en waarom is het slim 

om mijn vloer te isoleren? Vraag en 

ontdek wat duurzaamheid voor u 

kan betekenen. Voor uw portemon-

nee en uw omgeving. Op het grote 

terras wordt het (h)eerlijk genieten 

van hapjes en drankjes met een mu-

zikale omlijsting van DJ Michel 

Godefroy. Proef daar ook even een 

ijsje dat koud blijft met zonlicht of 

een kopje van de meest duurzame 

kofie van Nederland. Vers bereid 
door een echte barista.

Schoenen schilderen 

In de Kwinkelier is het Repaircafé 

aanwezig. Neem uw kapotte  appa-

raten mee of ga er kijken naar de 

expositie van kunst met afval. Voor 

de kleintjes worden in de Theater-

koffer bijzondere verhalen verteld 

of ze gaan schoenen beschilderen. 

Vanuit de Kwinkelier loopt u zo het 

grasveldveld op waar een groot deel 

van de markt zich bevindt. Volg 

een mini-clinic gezond bewegen 

of informeer naar de mogelijkhe-

den voor subsidie op regentonnen. 

Proef van biologische en fairtrade 

producten. Loop nog even door 

naar het veldje naast de Julianakerk 

en stap in de wereld van mobili-

teit. Elektrische en hybride auto’s 

bekijken, uw auto aanmelden voor 

autodelen of een leuke ietsroute 
ontdekken? Het kan allemaal. 

Mis het niet! Voor meer info:  

www.duurzaamdebilt.nl 

Zo leuk is duurzaamheid
Zaterdag 17 mei gaat de eerste editie van NU14 van start. Het centrum van Bilthoven

wordt op vele plaatsen omgetoverd tot een bruisend duurzaamheidsfestijn. Vanuit de

hele gemeente presenteren bedrijven en organisaties zich aan de inwoners.

Allerlei plaatselijke initiatieven in 

de gemeente De Bilt zijn de laatste 

tijd gericht op het bereiken van een 

steeds duurzamer leefomgeving. 

Denk aan de Wereldwinkel, De Bilt 

Fairtrade Gemeente en BENG. SOS 
De Bilt is er van overtuigd, dat duur-

zaamheid in onze gemeenschap niet 

zinvol is, als we ook niet streven 

naar duurzaamheid elders en dan 

met name in ontwikkelingslanden. 

Markt

Voor dit project heeft SOS De Bilt 
ervoor gekozen om samen te wer-

ken met Hivos, een internationaal 

werkende organisatie voor ontwik-

kelingssamenwerking op humanis-

tische grondslag. Zaterdag 17 mei 

zijn ze met een kraam aanwezig op 

de Duurzaamheidsmarkt aan de Ju-

lianalaan en vindt de oficiële start 
van dit nieuwe projectwerk plaats. 

In de komende maanden wordt con-

tact gezocht met scholen, bedrij-

ven en instellingen om hun werk 

op Sumba onder de aandacht te 
brengen. Men wil het eiland 100% 

duurzaam maken met een project-

vorm die voorbeeld wil zijn voor de 

wereld. Bevolking, regering, plaat-

selijk bestuur en energiemaatschap-

pijen zetten samen de schouders 

onder dit project waarbij alleen nog 

energie opgewekt wordt door mid-

del van wind, water, zon en biogas.

Stichting start
steun Sumba 100% duurzaam

Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores, Timor. Ouderen herkennen hierin het 

rijtje, zoals ze dat bij topograie in de aardrijkskundeles over Indonesië vroeger moesten leren. 
Stichting Ontwikkelings Samenwerking (SOS) De Bilt brengt Sumba in beeld middels steun aan 

projectwerk op dit eiland gericht op 100% duurzaamheid. 

De stand van Stichting Ontwikkelings Samenwerking De Bilt is goed 

herkenbaar aan de beachlag met deze foto.

Een jaar geleden verscheen ‘de 

prins van Filettino’ over een Itali-

aanse burgemeester, die een andere 

route kiest en zich los scheurt van 

Italië. De Euro wordt afgeschaft 

en Europa en andere inanciële in-

stellingen verliezen hun grip op dit 

bergdorpje. De zelf benoemde Prins 

stijgt boven zichzelf uit en met ge-

durfde ideeën verandert hij een uit-

zichtloos dorpje tot een trots prins-

dom met een nieuwe visie op geld, 

verantwoordelijkheid, zaken doen, 

solidariteit en kleinschaligheid. De 

inwoners van Filettino hebben hun 

dorp daadwerkelijk omgevormd tot 

een zelfstandig Prinsdom binnen 

Italië.

Transition Towns De Bilt werkt 

aan het bewustzijnsproces om tot 

verandering te komen en samen de 

handen uit de mouwen te steken om 

onze denk- en leefwijze door mid-

del van daden te veranderen. Dit 

gebeurt door allerlei groepen die 

zich o.a. richten op energie, water, 

voedsel, vervoer, economie en geld. 

De lezing is op 13 mei om 20.00 

uur in de Bilthovense Boekhandel, 

Julianalaan 1 te Bilthoven. Entree: 

5 euro. S.v.p. vooraf aanmelden: 
030-2281014 of info@bilthovense-

boekhandel.nl

Lezing Geert Kimpen
Aan de vooravond van de Dag van de Duurzaamheid organiseert de Bilthovense Boekhandel i.s.m. 

Transition Towns De Bilt een lezing van Geert Kimpen over een andere kijk op geld en economie.

BENG!café over 
energieonderzoek 

BENG! organiseerde donderdag 8 mei het tweede BENG!café in 
het H.F. Wittecentrum in De Bilt. De studenten van de Universiteit 
Utrecht (v.l.n.r.) Bas Agerbeek en Veikko Schepel vertelden aan o.a. 
BENG!-voorzitter Martijn de Loor en de overige aanwezigen, wat hun 
energieonderzoek voor bewoners van De Bilt (Weltevreden, Westbroek 
en Bilthoven Noord) heeft opgeleverd. (foto Reyn Schuurman).

Hippe e-bikes bij 
Proile René

Proile René organiseert op17 mei een ‘opstap’-dag. Wil je stijlvol en 
comfortabel van huis naar je werk, kinderdagverblijf of het terras, dan 

zijn de elektrische ietsen van ECOMO iets voor jou. Naast de trendy 
uitstraling lijkt de e-bike erg op een ‘gewone’ iets, omdat de accu en 
bekabeling op mooie wijze zijn geïntegreerd. Tijdens de ‘opstap’-dag 

heb je de mogelijkheid om een trendy elektrische iets van Cortina 
ECOMO te testen. Wanneer je overgaat tot aankoop van een van deze 
hippe e-bikes, krijg je bovendien een NESCAFÉ Dolce Gusto kofie-

zetapparaat ter waarde van 119,95 euro cadeau. Tijd om de e-bike te 

ervaren. Je bent van harte welkom op de Hessenweg 131 in De Bilt 

voor een testrit.

Repair Café
in de Kwinkelier

Zaterdag 17 mei is er in het kader van het duurzame evenement NU14, 
door Transition Town De Bilt in samenwerking met Wijkvereniging 

WVT een klein Repair Café georganiseerd in winkelcentrum de Kwin-

kelier. Het evenement vindt plaats in Bilthoven en duurt van 11.00 tot 

15.00 uur. Hier kan men terecht om kapotte spullen met hulp te repa-

reren. Voor de kinderen is er een knutseltafel waar zij met deskundige 

hulp, van recycle-materiaal sieraden kunnen maken. Aan de muren 

van het Repair Café exposeert kunstenares Karin Baumans, die afval- 
materiaal omtovert in prachtige vogels. Zie www.karinbaumans.nl

Korte mouwen-rit
Zondag 18 mei a.s. organiseert de BMV een mooie toertocht, bekend 

onder de naam ‘korte mouwen-rit’. De motorrijders verzamelen om 

10.00 uur bij de Qwibus, Hessenweg 169 te De Bilt, vanwaar om 10.30 

uur de rijders vertrekken voor hun toertocht. Onderweg is er uiteraard 

weer een pauzeplaats, waar wat gegeten en gedronken kan worden.

Er wordt gereden in twee groepen: een sportieve groep en een toeris-

tische groep, elke groep heeft een voorrijder. Liefhebbers die in bezit 

zijn van een motor, worden uitgenodigd hun schroom van zich af te 

zetten en te ondervinden hoe gezellig het kan zijn bij deze plaatselijke 

motorclub. Voor meer info zie www.bmvmotor.nl.

Van het ‘werk’ van rotondevandalen

moeten veel mensen echt balen

kon de held die dat lapt

maar eens worden gesnapt

om de schade op hem te verhalen

Guus Geebel Limerick



Nootjes
PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112 

FIETSKAR Winther Dolphin. 

Voldoende ruimte voor 

maximaal twee kinderen. 

€ 150,-.Tel. 035-8200359 / 

06-16641083

SBO spitmachine 90cm breed. 

€45,-. Tel. 030-2626798

Rieten hondenmand 

100x70x25cm. € 10,-. Tel. 

06-52386150

Pijpen brevier voor allen 

die de kunst van het roken 

beminnen 1979. € 20,-. 

Benzineaansteker. € 10,-. 

Ouderwets 1,5 loodje uit jaren 

30. € 10,-. Tel. 06 44420668

Zeer mooi eikenhouten 

medaillekastje met glas uit 

jaren 30. Afm. 41x33x13cm. 

€ 45,-. Oude houten tol uit 

jaren 50. € 8,-. Echte ketting-

pons merk `Renold`. € 15,-. 

Tel. 06 44420668

Broodtrommel crème kleur 

uit jaren 30. € 15,-. Rood 

koperen shag doos. € 20,-. 

Gele ronde koperen pruim-

tabak doos. € 10,-. Tel. 

06-44420668

2 nieuwe gekleurde dek-

bedovertrekken voor 1-pers. 

€ 20,-. 25 echt zilveren stads-

wapentjes (bedeltjes). € 35,-. 

Als nieuw sportief waterdicht 

jack roze-wit-blauw streep. 

Maat M. € 25,-. Tel. 030-

2202996

Campingkast hang/leg. 

Z.g.a.n. Merk `CC Defa`. 

€ 50,-. Tel. 06-13543147

Gratis af te halen tourcaravan 

`Bergland 395`. 10 nieuwe 

afvalcontainers à 120l, zonder 

deksel. Tel. 030-2626798

Donker blauw leren relax 

zitmeubel, handmatig verstel-

baar. € 45,-. Tel. 030-2285613

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Eenvoudige bungalow tent, 

plm. 3x3m met slaapcabine. 

Makkelijk op te zetten. € 25,-. 

Tel. 06-26650651

Rol nieuwe vloerbedekking, 

breed 110 cm., mooie kwali-

teit. € 10,-. Mooie eiken kap-

stok met houtsnijwerk, mid-

den spiegel, koperen haken, 

zijkant leeuwenkoppen (jaren 

30). € 25,-. Nieuw groot 

inklapbaar projectie scherm 

€ 25,-. Tel. 030 2205540

Mooie plafondventilator met 

3 spotjes. Zijn onafhankelijk 

te richten, heeft 5 bladen, 

heeft 3 verschillende snelhe-

den en kan zowel links als 

rechtsom draaien. Dus bla-

zen of zuigen. € 49,50. Tel. 

06-22175528

Eikenhouten schommel-

stoel met losse kussens in 

goede staat. € 40,-. Tafel gril- 

bakplaat 50x30cm. € 15,-. 

Nieuwe picknickmand voor 

4 pers. met inhoud. € 5,-. Tel. 

035-8200359 / 06-16641083

1 pers. luchtbed (merk 

Intex), nieuw in doos. 

Afm.76x193x22. € 8,-. 1 

pers. luchtbed met hoofd-

kussen en bergruimte (merk 

Campinggaz), nieuw in 

doos. Afm. 73x188x22. 

€ 10,-. Nieuwe oplaadbare 

Campinggaz luchtpomp (zgn 

quickpump) + toebehoren en 

draagtas. Twee functies: snel 

opblazen/resp. leeglopen. 

Ook geschikt voor andere 

opblaasproducten. € 15,-. Tel. 

0346-282302

Bruin met witte koeienhuid 

voor op de vloer. I.z.g.st. 

€ 49,50. Tel. 030-6960389.

Nieuwe linksdraaiend paneel 

deur opdek. Afm. 200,x93cm. 

€ 49,50. Tel. 030 6960389

Twinny load fietsendrager op 

trekhaak. € 49,-. Tel. 0346-

212569

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Sony draagbare DVD-

speler’s z.g.a.n. 1x kleur wit 

en 1x kleur zwart. € 50,-. Tel. 

0346-213778 of per mail : 

avanschaik@dv-mail.nl

Te koop gevraagd

Oude RACE/TOUR/

SPORTFIETS om op te knap-

pen uit jaren 70-80-90 voor 

student. Tel. 06-83235321

Activiteiten

Zaterdag 17 mei 

GARAGEVERKOOP Burg. 

Huydecoperweg 7,12 en 16 in 

Westbroek, van 10 tot 15 uur

Dineaux Nederland is 

gespecialiseerd in sport en 

bewegingsactiviteiten voor 

kinderen in de basisschool 

leeftijd. Na de mei vakan-

tie start Dineaux met een 

Sportmix voor alle kinderen 

in Bilthoven en omgeving! 

Zin in 10 weken elke les 

een andere sport? De spor-

ten bestaan uit hockey, ten-

nis, voetbal, judo en nog vele 

andere. Schrijf je dan snel in 

bij www.dineaux.eu!

Fietsen/ brommers

ELEKTRISCHE FIETS merk 

´SpartaComfort Dix. Als 

nieuw, bj. 2011. € 650,-. Tel. 

06-22638840

Solide DAMESFIETS met 

3 versnellingen. € 30,-. Tel. 

0346-212209

Personeel gevraagd

Whisky- en wijnhandel 

Verhaar zoekt een leergierige 

en enthousiaste medewerker. 

Zie pag. 14

TUINHULP voor 4 uur per 

week in Bilthoven. Gras 

maaien, borders en bestrating 

bijhouden. Graag enige erva-

ring. Tel, 06-55185251

Personeel aangeboden

G e p e n s i o n e e r d e 

VERZORGENDE B2A voor 

2 à 3 dagdelen in de week 

(evt. avond) voor licht ver-

zorgende werkzaamheden en/

of gezelschap. I.b.v. auto. Tel. 

0346 281722/ 06-41573907
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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.)

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

24 mei barbecue voor heel Westbroek en iedereen die er 

een binding mee heeft. De opbrengst gaat volledig naar het 

goede doel: Team Westdijk die op 9 juni de Month Ventoux 

gaan beklimmen voor Nationaal MS fonds. Locatie: Dr. 

Welfferweg 110 in Westbroek. Kosten: pers. < 5 jaar gratis, 

pers. 5 t/m 10 jr € 7,50 en pers. > 11 jaar € 15,-, Drankjes 

€ 1,50 per stuk. Opgeven via Nel Versteeg 0346 213692 of 

k.versteeg@hetnet.nl 

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. vrijdag/

zaterdag verkoop voor al uw fruit-, loof-, en sierbomen, ook 

weer groenteplantjes, coniferen, o.a. beuken(haag), 60/80 € 

0,85. Taxus 40/50 € 4,-. Laurier 50/60 € 3,-. Thuja brabant 

(conifeer) 180/200 15,-. Verder meststoffen/potgrond etc. 

En...voor al uw snoei en zaag en tuinwerkzaamheden. Zie 

www.vanvliettuinservice.nl. Tel. 06-54751296

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18

Tel. 0346-212267. Lentetijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

Hobby/fuchsiakwekerij Marc Manders, Pr. Marijkelaan 

23 M'dijk. Tel. 06-10600903. De tuin is achterom bereik-

baar. Te koop zijn fuchsia's en eenjarige zomerbloeiers. 

Openingstijden 2014: Vr. 9 en 16 mei van 19.00 - 21.00 uur, 

zat. 10, 17 en 24 mei van 9.00 - 15.00 uur, di. 27 mei en 3 

juni van 9.00 - 11.45 uur. Bent u op een ander tijdstip in de 

gelegenheid, dan kunt u telefonisch een afspraak maken om 

toch een kijkje te kunnen nemen bij mijn fuchsia's!

Muziekles Maartensdijk. Pianoles en blokfluitles, theorie en 

algemene muzikale vorming voor kinderen en volwassenen in 

Maartensdijk. Er zijn lessen voor beginners, maar ook voor 

gevorderde spelers of voor wie na lange tijd weer wil gaan 

spelen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde en 

Ervaren GASTOUDER 

Westbroek heeft nog plaats 

voor een aantal kindjes, op 

de ma, di. & do.dag, leef-

tijd 0-4jr. Evt. naschoolse 

opvang in Westbroek voor 

schoolgaande kinderen. Voor 

meer vrijblijvende info: 

06-53510824

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Nieuw in Bilthoven 

Schoonheidssalon SENSIZ 

BEAUTY. Voor al uw 

schoonheidsbehandelingen. 

Planetenbaan 9 in Bilthoven 

In het winkelcentrum bij 

Hairstudio Britt. Info: 

www.sensizbeauty.nl. Tel. 

06-81562164. Dit nootje is 

€ 2,50 waard. Te besteden 

vanaf € 35,- 

Gezellig, Goed en Gastvrij 

Geknipt bij BETTY’S 

CORNER! Alle ingrediënten 

om een afspraak te maken! 

Elke woensdag en vrijdag in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

KAPPER HANS! Dinsdag 

seniorendag dus maar 

€ 10,00. Voor info. 212455.

1e keus ZONWERINGDOEK 

€ 26,- per m2. www.tibelly.

nl. De markiezenmaker 

(Groenekan). Tel. 06-26604779. 

Reparaties rolluiken en zon-

weringen. Aanbieding knik-

arm zonwering

ervaren docenten. Gratis en vrijblijvend een proefles, of meer 

informatie over lestijden en tarieven? Neem contact op via 

Muzieklesmaartensdijk@hotmail.nl

Cursussen/ trainingen

ZOMERCURSUS Muziek op Schoot in juni- Den Dolder 

en De Bilt Muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van 8 

mnd - 4 jaar met een (groot)ouder of begeleider. Samen ple-

zier met muziek. Zingen, dansen en spelen. 4 lessen. € 30,= 

of € 37,50, afh. van de lesduur. Bevoegd docent: Caroline 

Schaap. Den Dolder: maandag 2-6, kdv Bosrijk, Hertenln 

West 38A. De Bilt: vrijdag 6-6, Duiventil, Jasmijnstr. 6. 

info@muzieklesbilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl

Duurzame manier van bewegen = Pilates. want met Pilates 

wordt u bewust van uw houding en maakt u een sterker en 

flexibeler lichaam. Voor nu en in de toekomst heeft u daar 

profijt van. Pilates is interessant voor mensen met geen tot 

veel sportervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke 

woensdag gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan 

voor een gratis proefles. Voor meer informatie/vragen: 06- 30 

44 34 85 of surf naar www.drbm.nl. 

Plezier met muziek bij Samenspel. Dreumesen/ peuters 

kunnen zich opgeven met hun (groot)ouders voor een cursus 

Muziek op Schoot. Op donderdag van 10.00- 11.00 en 11.30-

12.30. Ook biedt Samenspel een cursus muziek voor kinderen 

met autistische kenmerken! Op woensdag 16.00-16.45-don-

derdag 16.30-17.30 -vrijdag 13.00-14.00. Deze cursussen 

worden begeleid door Willemijn van der Heijden (muziek-

therapeut en groepsleerkracht) Tel. 06-43467113 / w.vd.

heijden@kpnmail.nl / www.samenspelmuziek.nl 

Zie pag. 10 voor de Mens De Bilt en Idea cursussen

U wilt iets 

'effe' kwijt
Dat kan! Deze rubriek 

staat open voor lezers 

van De Vierklank en 

kan ingezet worden om 

opmerkelijke zaken 

onder brede aandacht 

te brengen. Er wordt 

niet gescholden, per-

soonlijke zaken zijn 

niet welkom en het 

is ook niet de bedoe-

ling dat er oeverloze 

discussies in de krant 

ontstaan. Stukken die-

nen in Word per mail 

ingezonden te worden 

naar info@vierklank.

nl en mogen niet meer 

dan 500 woorden be-

vatten. De redactie 

behoudt zich - zonder 

opgave van reden - het 

recht voor om niet tot 

plaatsing over te gaan.
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advertentie

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

In de eerste helft slaagde TZ er niet 

in het niveauverschil in scores uit te 

drukken. Wellicht was het de span-

ning, maar ook de slechte weersom-

standigheden speelden een rol. De 

kampioenskandidaat startte stroef, 

aanvallend werden er te weinig 

kansen gecreëerd. ZKV kon daar 

ook niet veel tegenover stellen, 

hoewel de tactiek die de Zaandam-

mers bedacht hadden het Tweemaal 

Zes niet gemakkelijk maakte. Bij 

5-5 konden de korfballers de droge 

kleedkamer opzoeken.

Controle

Na de korfwisseling was TZ de bo-

venliggende partij. ZKV scoorde 

weliswaar 5-6, maar dat zou later 

de laatste stuiptrekking van de be-

zoekers blijken. Solide spelend en 

de kansen zorgvuldig benuttend, 

pakte de ploeg van Eric Geijten-

beek langzaam maar zeker de con-

trole. In die fase speelde Lianne 

Meijers een hoofdrol. De getalen-

teerde aanvalster prikte er in totaal 

vier in, vooral ook op belangrijke 

momenten. Het talrijke publiek 

zag dat spits Maarten van Brenk 

zaterdag ook weer scherp was. Hij 

scoorde zeven maal. 

Hoofdklasse

Door de winst verzekerde Twee-

maal Zes zich voor het eerst in de 

geschiedenis van een plaats in de 

hoofdklasse van de veldcompetitie. 

In de zaal kwam de ploeg al eerder 

uit op dit niveau. Een niveau waar 

TZ zeker mee zal kunnen komen, 

zeker nu de selectie door de komst 

van enkele nieuwe spelers vooral 

in de breedte sterker zal worden. 

Oefenmeester Eric Geijtenbeek, die 

volgend seizoen aan de ploeg ver-

bonden blijft, ziet het hoofdklasse-

avontuur dan ook met vertrouwen 

tegemoet.

Titel en promotie voor Tweemaal Zes
Eigenlijk kon het al niet meer fout gaan. Met nog drie wedstrijden te gaan,

had de Maartensdijkse overgangsklasser aan twee punten genoeg voor het kampioenschap. 

Zaterdag liet Tweemaal Zes er geen twijfel over bestaan, concurrent ZKV werd

uiteindelijk met duidelijke cijfers naar huis gestuurd.

Feest bij TZ.(foto Marco Spelten).

DOS pakt na rust de winst
Na een reis van 1 uur en 45 minuten zaten de Westbroekers 

bijna in Duitsland. Tegenstander Top heeft haar thuisbasis 

in Vroomshoop. In herfstachtige omstandigheden nam DOS 

gelukkig belangrijke punten mee huiswaarts.

De wedstrijd kende een moeizaam begin voor DOS, dat deze week wat 

wijzigingen had aangebracht in de vakopstelling. Pas na acht minuten 

werd het eerste doelpunt gescoord na een 1-0 achterstand. In het ver-

dere verloop van de eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht 

qua scoreverloop, al was het vaak Top dat als eerste scoorde. DOS was 

onvoldoende oplettend in de korfzone en de thuisploeg maakte hier 

handig gebruik van. Aanvallend creëerde DOS tegen het fysieke Top 

wel diverse kansen, maar het schot miste onvoldoende precisie. Halver-

wege leidde Top met 7-6.

Nadat DOS de rust met een kleine 7-6 achterstand was ingegaan had 

men elkaar in de kleedkamer nog eens goed aangekeken. Tegen deze 

ploeg lagen er voldoende kansen om de overwinning binnen te halen. 

De woorden werden ook daden, want binnen twee minuten had DOS 

al drie keer gescoord en dit gaf de ploeg zo’n boost aan zelfvertrouwen 

dat zij over Top heen walste.

Verdedigend werd er ook weer met lef en vertrouwen op de ballijnen 

verdedigd en veel passes werden onderschept. Aanvallend was de fo-

cus volledig op het schot en de afronding van de kansen gericht. Maar 

liefst 19 doelpunten liet DOS in de tweede helft noteren!. Voor Top 

was er geen houden meer aan en enkele heren reageerden zich af op 

de scheidsrechter en tegenstander. Het maakte DOS allemaal niet uit. 

Het spel leek weer op dat van het kampioensteam van vorig jaar waarin 

met veel zelfvertrouwen werd ge-

speeld. In de belangrijke slotfase 

van de competitie is de ploeg zo 

op het juiste moment in vorm. 

DOS eindigde de wedstrijd met 

een vak dat geheel uit A-1 junio-

ren bestond. Coach Berry van den 

Broek wisselde dit vak in waarin 

met name Lisanne Groot zich 

binnen de minuut onderscheidde 

met twee fraaie doelpunten. De 

teller kwam tot stilstand bij de 

mooie uitslag van 12-25.

Door de overwinning is DOS ge-

stegen naar een gedeelde vierde po-

sitie op de ranglijst. Volgende week 

is er weer een uitwedstrijd. Nu een 

stuk dichterbij, want in Amersfoort 

is nummer twee van de ranglijst 

MIA om 15.30 uur de gastheer.

Al in de eerste minuten kreeg SVM 

fraaie kansen op de 1-0 en meer, 

maar de bal ging er gewoon niet in. 

Kenmerkend voor de laatste com-

petitiewedstrijden: kansen creëren 

gaat goed, maar scoren niet. SVM 

speelde fris en combineerde goed. 

Pas in de 44ste minuut scoorde 

Kevin van Dronkelaar de zeer ver-

diende 1-0 door aanspelen van Rick 

Lith. In de 46e  minuut  kwam er 

nog een prachtig schot op de paal 

van Bas Temme. 

Na de thee knokte SVM om meer 

doelpunten te scoren, maar dat lukte 

gewoon steeds net niet.Langzaam 

maar zeker werd het spel romme-

liger en onrustiger. SVM geloofde 

het wel en toende scoorde DHSC 

door slordig verdedigen de niet 

verdiende gelijkmaker. Met nog 

ruim een kwartier te spelen stroopte 

SVM de mouwen op en Diederick 

Hafkemeijer maakte fraai de 2-1, 

maar even zo snel scoorde DHSC 

de 2-2. SVM speelde alles of niets 

maar gescoord werd er niet meer. FC 

Driebergen speelde overigens gelijk. 

SVM kan zich richten op de nacom-

petitie: een tweeluik tegen OSM 

(Maarssen) beslist over het behoud 

van het 3e-klasseschap. De eerste 

wedstrijd is al aanstaande zaterdag.

 SVM in de nacompetitie
Het lag zeker niet aan de tegenstander afgelopen zaterdag. DHSC uit Utrecht bood de gastheren 

voldoende mogelijkheden om een goed resultaat neer te zetten. SVM had bij een 3-0 winst

en verlies van FC Driebergen bij Elinkwijk de kans om de nacompetitie te ontlopen. 

SVM-trainer Wout van Dronkelaar 

(nr. 6889) en Nanne de Vries 

(6887), die voor De Vierklank 

regelmatig foto’s maakt van 

voetbalwedstrijden, behoorden 

dit weekeinde tot de deelnemers 

van de marathon in Praag en 

liepen beiden hun 12e marathon. 

Kapper Hans Stevens was als 

coach mee afgereisd. 75% van de 

9500 deelnemers kwam uit meer 

dan 90 verschillende landen. De 

deelnemers begonnen en eindigden 

op het oude stadsplein en de route 

voerde door het hart van de stad en 

de verschillende wijken. (foto Adrie 

de Vries).

Voordaan eerste winnaar
Afgelopen zondag werd in de stromende regen de eerste wedstrijd van 

de Play Off’s gespeeld tussen SCHC (Bilthoven) en Voordaan (Groene-

kan), met winst voor de Groenekanse club, 1-2. Zaterdag a.s. om 15.00 

uur wordt het vervolg op deze derby gespeeld, maar dan in Bos Voor-

daan. Wanneer Voordaan wint, mag deze Hoofdklasser HC Den Bosch 

uitdagen om een plek in de Hoofdklasse op te eisen. Mocht zaterdag 

SCHC winnen, dan zal er een beslissende derde wedstrijd volgen tus-

sen de beide Biltse grootmachten op zondag 25 mei om 15.00 uur bij 

Voordaan. 

Hans Claassen sleept Voordaan naar de 0-1 tegen SCHC. (foto www.

guidovanderburg.com)

Voor FC De Bilt stond er niets meer 

op het spel, maar voor NiTA was 

het nog heel belangrijk om recht-

streekse degradatie te voorkomen. 

NiTA deed er alles aan, maar zoals 

het een echte kampioen betaamt, 

deed FC De Bilt gewoon wat het 

moest doen en won vrij eenvoudig 

met 2-0. Beide doelpunten werden 

gemaakt door Bobby Reijerse. FC 

De Bilt kan zich gaan voorbereiden 

op het nieuwe seizoen waarin het in 

de tweede klasse zal uitkomen. 

FC De Bilt wint weer

Mike Versloot heeft twee seizoenen 

bij FC De Bilt in de spits gestaan 

en heeft 71 competitiedoelpunten 

gemaakt. VVA ‘71 uit Achterberg 

heeft Mike voor het komende seizoen 

ingelijfd. (Foto Henk Willemsen).
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

V.a. 16 mei "Groenekans Molenmenu" € 25,-

Woe.
14-05 Gekonfijte eendenbout, 

flensje met brie
of

Mediterrane visschotel

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
15-05
Vrij.

16-05
Woe.
21-05

Gevulde kwartel 
met portsaus

of
Gebakken zeewolf filet 
met Hollandaise saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
22-05
Vrij.

23-05

Iedereen herkent een koekoek, me-

rel of tjiftjaf aan de roep of zang. 

Maar hebt u wel eens een roerdomp, 

waterral of snor gehoord? Dat is 

een ervaring om nooit te vergeten. 

De Vogelbescherming Nederland 

en Sovon Vogelonderzoek orga-

niseren in elke provincie vogelex-

cursies, wandelingen, workshops 

en andere vogelactiviteiten, onder 

leiding van enthousiaste en deskun-

dige gidsen. Iedereen kan meedoen 

en vrijwel alle activiteiten op www.

vogelweek.nl zijn gratis.

Visueel

In het Noorderpark nabij Tienhoven 

organiseert Biltenaar Wigle Braak-

sma voor de Vogelwacht Utrecht 

een avondwandeling speciaal ge-

richt op de geluiden van moerasvo-

gels langs het Tienhovensch kanaal. 

Tijdens deze tocht maakt men kans 

op het horen van roep en zang van 

bijzondere vogels als roerdomp, 

purperreiger, waterral, snor, bos-

uil en blauwborst. De excursie is 

speciaal bestemd voor mensen met 

een visuele handicap (blinden en 

slechtzienden) en vindt plaats op 

woensdag 21 mei van 19.00 tot 

22.00 uur. Wigle Braaksma: ‘Aan-

leiding om met name deze doel-

groep te selecteren is een verzoek 

van een slechtziende oud-collega, 

die geïnteresseerd is in vogels en 

meer wilde weten van vogelgelui-

den. Na een eerste excursie in 2012 

ben ik in 2013 nogmaals met hem 

en drie andere mensen met een vi-

suele beperking een wandelexcur-

sie gaan begeleiden in Tienhoven. 

Omdat ik veel kennis van de roep 

of zang van wilde vogels heb, vind 

ik het erg leuk om mijn kennis over 

te dragen aan mensen met een vi-

suele beperking die veelal over een 

goed ontwikkelde gehoorfunctie 

beschikken.’

Voorbereiding 

Om de doelgroep te informeren 

over deze excursie en nadere in-

formatie te verkrijgen over hun 

ervaringen en wensen inzake na-

tuurbeleving en vogelexcursies, 

heeft Braaksma contact gezocht 

met diverse organisaties (Barti-

meus, Visio, Oogvereniging en 

NVBS). Om bekendheid eraan te 

geven is de excursie ook geplaatst 

op de www.vogelweek.nl in het ka-

der van de Nationale Vogelweek.  

Het Tienhovensch kanaal is (met 

auto) gemakkelijk bereikbaar. De 

excursieroute is autovrij, goed en 

veilig te bewandelen en vogelrijk 

door de aanwezigheid van moeras, 

petgaten, bosjes, grasland en open 

water. De kans op het succesvol 

beluisteren van ijzondere vogel-

soorten is op de gekozen excursie-

route groter dan langs bijvoorbeeld 

de Korssesteeg of het Bert Bospad. 

Braaksma: ‘Ik bezoek het gebied 

zelf als Sovon-vrijwilliger reeds 

vanaf 1994 voor maandelijkse (wa-

ter-)vogeltellingen. Zowel begelei-

ders als visueel beperkten raad ik 

aan voldoende warme kleding en 

een regenpak mee te nemen. Omdat 

er tijdens de excursie geen gelegen-

heid is om eten en drinken aan te 

schaffen, adviseer ik vooraf te eten 

of zelf iets te eten en drinken mee 

te nemen. Opnameapparatuur kan 

desgewenst worden meegenomen.

Natura2000gebied? 

Een Natura2000 gebied is een on-

derdeel van het Europese netwerk 

van beschermde natuurgebieden op 

het grondgebied van de lidstaten 

van de Europese Unie. Dit natuur-

gebieden-netwerk vormt de basis 

van het EU-beleid voor behoud en 

herstel van biodiversiteit. In de Na-

tura2000 gebieden worden zowel 

habitats als soorten (lora en fauna) 
extra beschermd. Een deel van het 

Noorderpark (waaronder de Oos-

telijke Binnenpolder Tienhoven) is 

aangewezen als Natura2000 gebied 

vanwege aanwezige broedvogels 

als purperreiger, zwarte stern en 

grote karekiet.

Aanmelden voor deze gratis ex-

cursie kan via www.vogelweek.nl, 

waarna men een bevestigingsmail 

met plaats en tijdstip van vertrek 

ontvangt. 

Moerasvogelgeluiden
door Henk van de Bunt

Op17 mei barst de Nationale Vogelweek in heel Nederland weer los. De Nederlandse natuur

is dan op z’n mooist. Ook in deze regio kan men met enthousiaste gidsen op pad om vogels

te ontdekken. Op 21 mei a.s. is er een moerasvogelexcursie langs het Tienhovenskanaal.

De activiteit vindt plaats in een vogelrijk Natura2000 gebied en is speciaal gericht op mensen 

met interesse voor vogels en een visuele beperking.

Wigle Braaksma: ‘Tijdens deze tocht maakt men kans op het horen van 

roep en zang van bijzondere vogels’. 

Wat zij met haar bestuur heeft be-

reikt, is inderdaad een klus ge-

weest: taai volhouden bij - soms 

moeilijk communicerende - over-

heden, studies van rechtszaken 

met bezoeken aan rechtbanken en 

de Raad van State, een lastig trai-

nerend bewonersclubje van een 

paar huishoudens, het zogenoemde 

Kloosterpark-West (‘veel tegen-

werking met veel rechtszaken’) en 

heel veel interne vergaderingen, 

die Marjoke altijd in keurige banen 

heeft geleid.

‘Maar’, zegt ze, ‘we hebben ook 

heel veel hulp gekregen. Onze me-

debewoner Dick Hamhuis is van 

onschatbare waarde geweest . Hij 

wist van de hoed en de rand met 

betrekking tot de Openbare Ruim-

te. Zijn optredens bij rechtszaken 

waren steeds ongeloolijk knap; 
hij was alert en to the point. Dat 

heeft ons ook veel advocaatkosten 

bespaard. En ik wil toch ook graag 

twee overheidspersonen bedanken: 

de provinciale projectleider van de 

Utrechtseweg, Ben van de Putte-

laar, en onze wijkcontactambtenaar 

Annemieke Vos. Die communi-

ceerden goed. Ze reageerden altijd 

op tijd, hielden zich aan afspraken 

en – dat is het belangrijkste – ze 

leefden zich in in onze problemen 

en zochten naar oplossingen’. 

Pittig

Marjoke woont al 35 jaar in het 

Kloosterpark met partner Gert. 

Twee van de drie dochters zijn in 

de wijk geboren. Van die 35 jaar is 

ze vanaf 2002 voorzitter geweest, 

maar eigenlijk is haar verblijf vanaf 

haar komst gekoppeld geweest aan 

de bewonersvereniging. Met haar 

man Gert is ze rond 1980 betrok-

ken geweest bij de actie voor veilig 

verkeer, wat heeft geresulteerd in 

de nog steeds aanwezige parkeer-

banden.

Ze heeft ook van meet af aan een 

actieve rol gespeeld bij de totstand-

koming van het buurtblad Kloos en 

voordat ze voorzitter werd, heeft ze 

ook nog een aantal jaren gefuncti-

oneerd als bestuurslid. Ze zegt: ‘Ik 

kijk met voldoening terug. Het was 

niet altijd gemakkelijk, vooral als 

er sprake was van slecht commu-

nicatief gedrag bij overheden. Daar 

kon ik slecht tegen. Ik vind dat er 

momenteel een goed bestuur is dat 

geconfronteerd zal worden met pit-

tige klussen. Dat is het gegeven van 

onze mooi gelegen wijk: in het hart 

van Nederland met een ingewikkel-

de verkeerssituatie met aldoor maar 

nieuwe plannen (de Life Science 

As, het snelietspad, de plannen 
voor een betere tunnel) en met nog 

veel open ruimte eromheen, waar 

velen op azen’.

Autoluw

Marjoke heeft met haar bestuur ook 

heel veel aandacht moeten schen-

ken aan het door Europatuin inge-

vulde gedeelte van de omliggende 

open ruimte. De eerste eigenaar 

van het failliete bedrijf heeft zelfs 

het weiland willen benutten als 

parkeerruimte. Wat gaat daarmee 

in de toekomst gebeuren? Marjoke 

gaat de gevaren, die de wijk ook in 

de toekomst zullen bedreigen wat 

meer op afstand volgen. Voorlopig 

zal ze doorgaan Kloos te redige-

ren. Maar nu Gert met pensioen is, 

hoopt ze met hem samen ijne din-

gen te doen. Er zal vast nog meer 

gereisd worden. Bovendien kunnen 

de kleinkinderen veilig de straat op 

in het nu autoluwe Kloosterpark. 

Rocco Wammes heeft het stokje 

van haar overgenomen.

(Guus de Bakker)

Voorzitter bewonersvereniging treedt af

Marjoke Rijksen is begin maart gestopt met het voorzitterschap van de bewonersvereniging 

van het Kloosterpark. Ze is duidelijk tevreden. ‘De belangrijkste klus is geklaard: geen talrijk 

en zwaar verkeer meer door de wijk; het KNMI-verkeer gaat via de Utrechtseweg’.

Marjoke Rijksen treedt af. ‘De klus 

is geklaard’. (foto: Frank van den 

Ham)

Koeiendans op de boerderij

De koeien staan weer te trappelen om naar buiten te gaan. Men kan 

daar bij zijn op zaterdag 17 mei tijdens de open dag op boerderij Nieuw 

Bureveld. Om 11.00 uur gaan de deuren open voor de koeiendans. Dit is 

het mooiste gezicht in het voorjaar, want koeien dansen maar één keer 

per jaar. De open dag op de boerderij is van 10.00 tot 16.00 uur met al-

lemaal leuke activiteiten. Ga bakken met bakker Niels, neem een kijkje 

in de moestuin. Landwinkel De Hooierij is open en heeft vers vlees. 

Doe mee aan een workshop en voor de kinderen is er een springkussen.

De toegang is gratis. De boerderij is gelegen aan de Universiteitsweg 1 

in De Bilt.

Oranjerie Eyckenstein geopend
De Oranjerie van Landgoed Eyckenstein opent met ingang van 20 mei 

a.s. tot en met medio oktober iedere dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur 

haar deuren. Er is heerlijke verse kruidenthee te drinken en er is ook 

kruidig gebak uit Agnes’ Kruidentuin. Er zijn diverse streekproducten 

te koop, zoals verse bloemen en er kan een kijkje worden genomen in 

de ernaast gelegen moes- en kruidentuin. Daarnaast is er een doorlo-

pende expositie van kunstzinnige houten voorwerpen uit het bos, zo-

als sieraden, tafeltjes en lampen. Het adres is Dorpsweg 264 achter in 

Maartensdijk.

Wandeling in Panbos

Op zondag 18 mei organiseert Het Utrechts Landschap een natuur-

wandeling over het natuurgebied Het Panbos. De gids vertelt over de 

ontwikkelingen van de afgelopen 

jaren in dit natuurgebied. Aan 

de orde komen het realiseren 

van meer heidegebieden op de 

Utrechtse Heuvelrug en de in-

vloed daarvan op de ontwikke-

ling van lora en fauna. 

De wandeling begint om 14.00 

uur en duurt ongeveer anderhalf 

uur. Vooraf aanmelden is niet  

nodig. Deelname is gratis. 

Het startpunt van de wandeling is 

bij de parkeerplaats aan de Jozef 

Israëlslaan in Bosch en Duin.


