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Complete
mondzorg 

voor u!
Dental Clinics Bilthoven

Tandartsengroepspraktijk
Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven

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

Kleintje 
op komst?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Bestel bij ons
de geboortekaartjes!

Statushouders op speeddate
voor baan

door Walter Eijndhoven

Donderdag 20 april organiseerde WeMatch in het Lichtruim in Bilthoven een speeddate voor 
statushouders (voormalig vluchtelingen) binnen gemeente De Bilt. Doel van de speeddates was 
om hen te matchen aan een bedrijf en aan de slag te kunnen. Gedurende tien weken werden zij 

voorbereid op een gesprek met diverse Biltse bedrijven. 

Wematch is een project dat sta-
tushouders traint en coacht in het 
proces van integratie en het vin-
den van een baan. 

Door middel van theatertrainin-
gen, persoonlijke begeleiding van 
een buddy, een speeddate met 
bedrijven en een individueel coa-
chingtraject ontwikkelen status-
houders hun talenten, zodat zij die 
optimaal kunnen inzetten bij het 
vinden van een nieuwe toekomst 
in De Bilt. 

Comfortzone
‘Wij hebben de statushouders tien 
trainingen gegeven middels diver-
se thema’s, rollenspellen en hen 
uit hun comfortzone gehaald ter 
voorbereiding op de speeddates 
van vandaag’, vertelt begeleidster 
Lilian Vis. Zij vervolgt: ‘Nu is het 
moment daar en moeten zij zich-
zelf verkopen aan de bedrijven’. 
Na een toespraak van wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen kon het 
evenement beginnen. 

Diverse werkgevers liepen langs 
de stands van de statushouders 
om te zien of een match tot stand 
kon komen, dit tot volle tevreden-
heid van Marius Keij, project-
leider bij de Regionale Sociale 
Dienst. Keij: ‘Veel statushouders 
verdwijnen uiteindelijk in de bij-
stand, iets dat wij natuurlijk niet 
graag zien gebeuren. 

Daarom is een evenement, zo-
als WeMatch nu organiseert, een 
goede poging om hen een baan 
aan te bieden’. Binnen de regio 
hebben nu zo’n 460 statushouders 
een uitkering en natuurlijk blijft 
het daar niet bij. Veel van deze 
statushouders hebben een gezin 
en na verloop van tijd reizen ge-
zinsleden hen na. Keij is tevreden 
met het project, maar als hier geen 
baan uit voortvloeit, is het wel be-
langrijk dat de statushouder wordt 
gevolgd door WeMatch of de ge-
meente. 

Iedere statushouder kreeg een 
eigen buddy, die hen begeleidde 

naar de speeddate. Eén van die 
buddies begeleidde Chandra uit 
Bhutan. De buddie hoorde van het 
project van WeMatch en gaf zich 
hiervoor direct op. Gelukkig voor 
Chandra had haar buddie al veel 
ervaring opgedaan met een Bos-
nisch gezin, zodat zij ten volle 
kon profiteren van zijn kennis en 
ervaring.

Initiatieven
Willeke Colenbrander, projectlei-
der bij WeMatch kijkt tevreden 
terug op de speeddate. Colen-
brander: ‘De speeddate zelf vond 
ik geslaagd in zoverre de status-
houders zich presenteerden en de 
groei die zij hebben doorgemaakt 
in tien trainingen.

Wat tegenviel was de werkelijke 
aanwezigheid van bedrijven’. Ko-
mende tijd gaat WeMatch zich dus 
beraden hoe het beter kan. Moeten 
zij de vorm aanpassen of moeten 
zij zich aansluiten bij al bestaande 
initiatieven, zoals netwerkbijeen-
komsten en beursvloer. 

‘Op zich zou dit heel goed bij 
WeMatch passen, omdat wij niet 
zozeer het wiel opnieuw willen 
uitvinden, alswel de nieuwko-
mers goed willen laten wortelen 
in het lokale gebeuren’, aldus 
Colenbrander. Op dit moment is 
nog niet bekend hoeveel matches 
uit de speeddate is gekomen, dat 
wordt nog nader onderzocht. Wel 
starten per 1 mei twee statushou-
ders met een baan, maar dit was 
al gerealiseerd voor de speeddate. 

Alle betrokkenen maken kennis met elkaar.

Fietsen langs 
historische plekken 

door Henk van de Bunt

Burgemeester Sjoerd Potters ‘opende’ zaterdag 22 april na een 
rondleiding door de tuin en moestuin van Eyckenstein in Maartensdijk 
tijdens het afsluitende drankje namens de beide jubilerende historische 
verenigingen de nieuwe ‘fietsroute-app’ van de jubilarissen in deze 
gemeente. 

De ‘app’ laat in 45 km. zien hoe vanaf ongeveer het jaar 1000 het veenland-
schap van de gemeente De Bilt zijn huidige vorm kreeg en hoe kernen als 
Groenekan, Maartensdijk en Westbroek zijn ontstaan. Opeens zijn sloten 
geen sloten meer maar men gaat ze zien als een onderdeel van een ingeni-
eus afwateringssysteem om turf te winnen en landbouw mogelijk te maken. 
Opeens wordt de straat, waar men gedachteloos overheen reed een histori-
sche plek, waar men nooit meer hetzelfde gevoel bij zal hebben. 

Zanddek
Behalve door het veengebied fietst men ook door het zandgebied van 
Hollandsche Rading en Bilthoven. Er wordt verteld hoe honderdduizen-
den jaren geleden de gletsjers van Scandinavië voor het zanddek zorgden 
waar men thans overheen fietst en waar men details kan ontdekken van 
bijzondere kerken, buitenhuizen, villa’s en landgoederen. Er is een lange 
route (ca. 45 km) en een korte versie van ong. 30 km. Deze kunnen worden 
gedownload op de eigen smart- of iPhone. Er zijn ook papieren versies 
beschikbaar; eveneens te downloaden vanaf de jubileumwebsite:
www.vanzoddetotpleisterplaats.nl. 

Na een rondleiding door tuin en de tegenover Eyckenstein gelegen 
moestuin worden door burgemeester Sjoerd Potters de ‘apps’ in werking 
gesteld. (foto Lex van Boetzelaer)
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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

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

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

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

30/04 • 10.30u - Ds. J. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/04 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer

30/04 • 18.30u - ds. A. Baas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
30/04 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

30/04 • 10.00u - de heer Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
30/04 • 10.30u - Voorgangers

Janine Noten en Astrid Veldhuis
Lectoren: Lidy Smeets en Frans-Willem 

v. d. Sande

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

30/04 • 10.15u + 16.30u - Ds. J. Wolf

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

30/04 • 10.00u - ds. T. Jacobs
30/04 • 19.00u - ds. B. Oosterom

Pr. Gem. Immanuelkerk
30/04 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
30/04 • 10.00u - Prop. A.I. van Soest, 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
30/04 • 10.00u - Communieviering, 

parochianen K. van Gestel en
J. van Gaans

V.E.G. De Bilt e.o.
30/04 • 10.00u - Spreker

Wim Hoogendijk

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

30/04 • 10.30u - Ds. G. M. Landman 

Herv. gemeente Groenekan 
30/04 • 15.30u - Prop. J. de Kruif

Herst. Herv. Kerk Groenekan
30/04 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra 
Viering + Dankzegging + Nabetrachting 

Heilig Avondmaal  
Onderwegkerk Blauwkapel

30/04 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/04 • Geen dienst; samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/04 • 10.00u - Prof. dr. J. Hoek
30/04 • 18.30u - Prof. dr. W. Balke

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

30/04 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat
G.J. Veldhuis

PKN - Ontmoetingskerk
30/04 • 09.30u - Oecumenische 

samendienst met Kapel Hollandsche 
Rading en St. Maartenskerk Maartensdijk

St. Maartenskerk
30/04 • 10.30u - Oecumenische viering 

in Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/04 • 10.00u - Ds. R.W. v.d. Wal
30/04 • 18.30u - Ds. E.A. Mouissie

PKN - Herv. Kerk
30/04 • 10.00u + 18.30u -

ds. M. van der Zwan

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

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

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Leven is eindig, liefde niet

Verslagen geven wij kennis van het overlijden van

G.W. van Dijk - Baatje
Truus

 
* 30 juni 1942   † 23 april 2017

Dankbaar voor wat ze als zorgzame moeder 
en lieve oma voor ons betekende, zal zij voor altijd 

in onze gedachten blijven

Weduwe van H.G. van Dijk † 1994
    
 Maartensdijk: Alie en Peter
  Linda en Sidney
  Eric

 Zeist:  Henri

 Maartensdijk:  Ron en Saskia
  Tessa
  Sanne

In navolging van haar laatste wens, 
zal ze in besloten kring worden begraven.

Correspondentieadres
A. van der Vaart - van Dijk 
Zwanebloem 5
3738 TK Maartensdijk

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 april wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 
om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 
papiercontainers en/of het goed ge-
bundelde papier tijdig aan de weg 
te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 29 april zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen 
te zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de con-
tainer op de vertrouwde plek neer 
te zetten.

Rondleiding op Ruigenhoek

Fort Ruigenhoek organiseert 
op zondag 30 april een rond-
leiding. Fort Ruigenhoek is in 
2016 gerestaureerd en zeker een 
bezoek waard. Verken het fort 
met de gids van Staatsbosbe-
heer, kom alles te weten over de 
geschiedenis en struin door de 
natuur rondom het fort. 

Adres: Ruigenhoekse Dijk t.o. 
125a, Groenekan. Aanvang: 
13.30 (tot 15.00). U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden maar 
kunt gewoon naar het fort komen, 
waar de gids bij het hek op u 
wacht. Kijk voor meer info op 
www.staatsbosbeheer.nl. Wilt u 
een groepsrondleiding boeken? 
Informeer ernaar via utrecht-
west@staatsbosbeheer.

Loslaten en laten gaan uit ons leven
Vasthouden in ons hart

Peter Linnenbank
* Maarn, 16 april 1948  † Maarn, 23 april 2017

Marij
Maartje en Koen
   Marijn en Midas
Linde en Mike
   Dymph en Foss
Broers en zussen
en verdere familie

Correspondentieadres:
Distelvinklaan 15
3951 WN Maarn

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 28 april 2017 van 
19.30 tot 20.15 uur in uitvaartcentrum Nijenheim, Kroostweg 33 
te Zeist.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 29 april 2017 om 17.30 uur 
in de aula van crematorium “Den en Rust”, Frans Halslaan 27 te 
Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Niet meer tastbaar,
maar voor altijd in ons hart.

Na het overlijden van

Jan de Graaf
mochten we vele blijken van belangstelling 

en medeleven ontvangen waarbij ook die van u.

We willen u hiervoor hartelijk bedanken, 
het heeft ons goed gedaan.

Uit aller naam:
Wim en Miennie de Graaf-Janssen
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Tentdienst Westbroek op 30 april
door Walter Eijndhoven

De eerste tentdienst in Westbroek vorig jaar was een enorm succes. Volgens geruchten zelfs 
het best bezochte evenement in het programma van de Oranjefeesten. Ook dit jaar staat de 

tentdienst weer op het programma. Het organisatiecomité legt de lat weer hoog.
Paul Egberts leidt de dienst, met als als thema: ‘Voor als je nog dorst hebt’.

Die eerste tentdienst vorig jaar was 
een overdonderend succes. Ergens 
tussen 350 en 400 bezoekers waren 
aanwezig. Iets dat de organisatie 
niet had verwacht. ‘Wij hoopten op 
200 bezoekers, maar vlak voor het 
begin van de dienst waren nog nau-
welijks bezoekers aanwezig. Een 
paar minuten voor aanvang begon 
de toestroom aan geïnteresseerden. 
Het hield niet op. In no-time zat op-
eens de hele tent propvol. Het gaf 
mij een gevoel van saamhorigheid, 
een verbonden zijn met iets ho-
gers’, vertelt organisatielid Corina 
Nagel. Nog steeds is zij onder de 
indruk van die eerste keer. 

Bierlucht
Mede-organisatieleden Adrie 
Bouwman en Peter van Dijk hopen 
natuurlijk dat de dienst weer net zo 

druk wordt bezocht als vorig jaar. 
‘De lat voor komende zondag ligt 
heel hoog. Het voorprogramma 
begint om 13.45 uur. Onze eigen 
Westbroekse band ‘Sparks of Joy’ 
zal dan van zich laten horen, waar-
na om 14.00 uur de dienst begint’, 
vertelt Van Dijk. 
De organisatieleden weten nog dat 
vorig jaar tijdens de tentdienst een 
zware bierlucht in en rond de tent 
hing. Jongeren vierden de avond er-
voor een groot feest en daar hoorde 
(natuurlijk) ook drank bij. Bouw-
man: ‘Wij waren bang dat de be-
zoekers iets zouden merken van die 
lucht en dat zij met een kegel zou-
den vertrekken. Gelukkig kwamen 
geen klachten binnen. Vanwege die 
bierlucht vorig jaar hebben wij nu 
als thema ‘Voor als je nog dorst 
hebt’.  

Opbrengst
Paul Egberts van ‘Paul en Lettie’s 
B&B’ leidt de dienst aanstaande 
zondag. Tussen de bedrijven door 
laten Peter van Dijk en Adrie 
Bouwman van zich horen als duo. 
‘Natuurlijk willen wij ook weer 
geld inzamelen voor het goede 
doel. Bij de ingang van de tent leg-
gen wij briefjes klaar om een per-
soonlijk gebed op te schrijven en 
in de gebedsvatten te deponeren. 
De opbrengst van de collecte van 
dit jaar gaat naar de aanleg van een 
waterput op het platteland van Ethi-
opië. Op deze manier blijven wij 
dichtbij ons thema ‘Voor als je nog 
dorst hebt’, vertelt Van Dijk. Het 
voorpramma start om 13.45 uur 
met Sparks of Joy, om 14.00 uur 
begint de dienst met Paul Egberts. 
Iedereen is van harte welkom. 

Corina Nagel, Peter van Dijk en Adrie Bouwman hopen dat de tent weer propvol zit.

Bestemmingsplan bij gemeentehuis
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde 20 april het bestemmingsplan Soestdijkseweg-Zuid ter hoogte van het 
gemeentehuis vast. Door een aangenomen amendement ingediend door Pim van de Veerdonk 
(Beter De Bilt) werd daaraan toegevoegd: met uitzondering van de bushaltes en de geplande 

oversteek ter hoogte van Soestdijkseweg 165.

Daarnaast kregen twee amende-
menten ingediend door Menno 
Boer (SP) een meerderheid. Die 
houden in dat de haltes bij het 
gemeentehuis niet vrijliggend 
worden aangelegd maar dat bus-
sen stoppen op de rijbaan, en de 
aanleg van een voetpad vanaf de 
haltes richting het gemeentehuis. 

Doel van het bestemmingsplan is 
het realiseren van een hoogwaar-
dige, snelle en comfortabele open-
baar vervoerverbinding tussen 
station Bilthoven en Utrecht Sci-
ence Park De Uithof. Tevens het 
verbeteren van de doorstroming, 
bereikbaarheid, leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid door een betere 
benutting van de infrastructuur 
van de Soestdijkseweg-Zuid.

Discussie
Het werd een langdurige discussie 
waarin de meningen heel verschil-

lend waren. Krischan Hagedoorn 
(PvdA) vindt dat teveel aandacht 
is voor het autoverkeer. Werner 
de Groot (CDA) wil het plan snel 
vaststellen om subsidie binnen 
te krijgen Johan Slootweg (SGP) 
vindt snelheid ten koste gaan van 
een plan dat beter kan. 

Nico Jansen (CU) vraagt aan-
dacht voor het oversteken bij het 
gemeentehuis. Van de vier inge-
diende moties werden er twee, in-
gediend door Michiel van Weele 
(D66) en Kees Lelivelt (VVD), 
aangenomen. De ene vraagt om af 
te zien van het plaatsen van abri’s 
bij de halteplaatsen nabij Jagtlust 
en de andere om bij de inritten 
naar Jagtlust af te zien van een-
richtingsverkeer.

Onuitvoerbaar 
Wethouder Hans Mieras ziet in de 
discussie dat voor een groot deel 

van de raad de ruimtelijke impact 
die wordt voorgesteld groter is 
dan hun lief is. ’Ik proef dat bij 
velen de balans teveel is doorge-
slagen naar de verkeerswaarde en 
dat de ruimtelijke impact daar-
voor groot is. Maar dat maakt het 
geen slecht voorstel.’ Verder con-
stateert hij dat de denkrichtingen 
heel divers zijn. 

De wethouder stelt dat op toe-
komstige verkeersstromen wordt 
geanticipeerd door nu maatrege-
len voor te stellen waarbij de life 
science-as een rol speelt. Hij geeft 
aan dat hij de amendementen van 
de SP eerder als onuitvoerbaar 
heeft bestempeld. De wethouder 
zegt deze amendementen mee te-
rug te nemen naar het college en 
dat hij terugkomt naar de raad met 
wat het college besluit. Hij sluit 
niet uit dat hij blijft bij de conclu-
sie dat het onuitvoerbaar is. 

De bushalte met abri en invoegstrook nabij het RIVM die de raad bij het 
gemeentehuis niet wil. 

Beter De Bilt 
organiseert workshop

Woensdag 3 mei om 20.00 uur in café Van Miltenburg te Bilthoven, 
organiseert de fractie van Beter De Bilt een tweede workshop in 
een serie. De eerste ging over ‘hoe werkt de gemeente’ en ‘hoe 
daar mee om te gaan’. Deze tweede workshop gaat over wat 
burgers op de agenda van de gemeente willen hebben. 

In juni behandelt de gemeenteraad de kadernota waarin wordt be-
oordeeld wat voor de meerjarenbegroting van belang is. Dat is het 
moment om de wensen van burgers te presenteren. In maart volgend 
jaar zijn er al weer een gemeenteraadsverkiezingen. Dan moet de 
wensenlijst van burgers in een verkiezingsprogramma zijn verwerkt. 
Beter De Bilt sluit graag aan bij de ideeën van burgers. 

Verloop
De fractie van Beter De Bilt brengt een aantal korte stellingen en 
programmapunten naar voren en vraagt de deelnemers door elek-
tronische stemming aan te geven welk belang zij hechten aan on-
derwerpen in het gemeentebeleid. Het gaat bijvoorbeeld over ver-
keersveiligheid, woningbouw, aantrekkelijke winkelgebieden, 
vergunningen, onderhoud van het buitengebied en voorzieningen 
dicht bij huis. 

Deelnemers kunnen zelf ook een onderwerp naar voren brengen om 
een mening te peilen. Belangrijk is om de eigen mobiele telefoon 
mee te nemen. Dat is het elektronische stemapparaat. Stemmen wor-
den rechtstreeks op een beeldscherm geprojecteerd. Maar ook zon-
der telefoon zijn burgers en ondernemers welkom. 

Mening gevraagd 
De lokale PvdA De Bilt is gestart met een inwonerpanel. Hiermee wil 
zij regelmatig belangrijke vraagstukken voorleggen waarover de ge-
meenteraad een besluit moet nemen. Eerder stelde de PvdA vragen over 
het afvalbeleid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘Wij vinden het belangrijk om inwo-
ners te betrekken bij gemeentelijke beslissingen. Wij roepen daarom 
mensen om mee te doen met ons inwonerpanel en via onze website 
vragen te beantwoorden.’

De PvdA De Bilt stelt deze keer vragen over de openingstijden van 
de balie in het gemeentehuis en de milieustraat. Ook gaat het over de 
informatievoorziening van de gemeente. Van Esterik: ‘Wij vinden dat 
er te weinig discussie is de dienstverlening aan de burgers. Openingstij-
den zijn daar een aspect van. Denk alleen maar aan de avondopenstel-
ling. Deze zijn in De Bilt echt nog ouderwets te noemen.’

Geïnteresseerden kunnen anoniem via het onderwerp ‘3e enquête inwo-
nerpanel’ op www.debilt.pvda.nl meedenken over deze onderwerpen.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

Sucadelapjes

Scharrel kipfilet
Gemarineerd of naturel

Kipdij saté

Filetlapjes
Gemarineerd of naturel

Hamburgers

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

Reclame geldig vanaf 
vrijdag 28 april
t/m woensdag 3 mei

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

SALADE-TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworst salade
Kip-kerrie salade
Filet americain

Gebakken boterhamworst 
Gegrilde fricandeau
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.50

6 HALEN= 
5 BETALEN

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

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.50VILLA NELLA 

KRUIDENKAAS

HUISMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 1.98

Noten & pinda's

Super zacht en lekker makkelijk!

SPARERIBS 
Yakitori of Piri-Piri

LET OP! 
DONDERDAG 
27 APRIL ZIJN WIJ 
GESLOTEN I.V.M. 
KONINGSDAG!

PINDA’S2
STUKS 7.-

2
STUKS 5.-

DEENSE BROODJES

SMULBOLLEN

Lekker voor het weekend!

Aangepaste openingstijden!

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, verse worst, 
slavinken, rundervinken, etc…

500
GRAM 6.50

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

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

Geldig op vrijdag en zaterdag

HEERLIJKE

Frambozen of
Blauwe bessen

2 DOZEN 

3.50

HOLLANDSE

Trostomaten
500 GRAM 

0.79

VOLOP HOLLANDSE 

Asperges
Dagelijks Vers (GRATIS GESCHILD!)

Geldig op maandag 1/5 dinsdag 2/5 en woensdag 3/5

VERS GEWASSEN

Spinazie
ZAK 300 GRAM

0.79

VERS GESNEDEN

Meloenmix of
Ananas

2 BAKJES
NAAR KEUZE

2.99

Italiaanse
gehaktschotel

100 GRAM 

0.99

De echte Italiaanse
Osso-Buco
MET RIJST EN
COURGETTE SPAGHETTI

100 GRAM

1.49

Varkenshaas
IN CHAMPIGNONROOMSAUS 
MET GEBAKKEN AARDAPPELS

100 GRAM

0.99

Asperge Lasagne
100 GRAM

1.25

Zaterdag verse Sushi

Geldig op vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op vrijdag en zaterdag

ONS BEKENDE

Fruittaartje 9.95

Geldig op vrijdag en zaterdag

ALLE 40 SOORTEN

Tomaatjes
500 GRAM 

1.98

VANWEGE KONINGSDAG DONDERDAG GESLOTEN



Biltse Kunstkring 
BeeKk bestaat 20 jaar

door Walter Eijndhoven

Woensdag 19 april vierde de Biltse Kunstkring BeeKk haar 20 
jarig bestaan in Café Miltenburg in Bilthoven met een feestelijke 
bijeenkomst. Ter herinnering aan dit jubileum geeft de vereniging 

een boek uit waarin 69 leden zichzelf en hun werk voorstellen.
Het eerste boek werd overhandigd aan wethouder Hans Mieras. 

Om meer bekendheid te geven aan de diverse kuntvormen in gemeente 
De Bilt, is in 1997 Kunstkring BeeKk opgericht. Op dit moment zijn 
zo’n 100 kunstenaars lid van de vereniging. Niet alleen wordt aandacht 
besteed aan schilderkunst, maar ook aan grafiek, tekenen, fotografie, 
beeldhouwen, textiel, keramiek en edelsmeden. Ieder jaar laat de ver-
eniging van zich horen via de jaarlijkse kunstroute, BeeKkafee, een 
etentje met excursie, tentoonstellingen in het Lichtruim en de Traverse 
en via Facebook. 

Oprichting
Reeds in 1996 organiseerden kunstenaars uit De Bilt/ Bilthoven de eer-
ste kunstroute, nog voor de officiële oprichting een jaar later. In 1994 
werd reeds contact gezocht met kunstenaars. Om met hen in contact 
te blijven werd een kettingbrief vezonden. De ontvangers stuurden 
de brief weer door naar hen bekende kunstenaars. Zo werd de groep 
kunstenaars steeds groter. Eén van die oprichters was Armien Visser. 
Samen met Vera richtte zij uiteindelijk de Kunstkring op. Kunstenares 
Mieke Twerda was toen lid van de Texelsche Enige Echte Kunstkring. 
Zij stelde voor om de nieuwe vereniging BeeKk te noemen. En zo ge-
schiedde. De grote en kleine k staan voor professionele en amateur-
kunstenaars. ‘Ondanks onze vlie-
gende start dachten wij dat onze 
vereniging binnen drie jaar uiteen 
zou vallen. Gelukkig hadden wij 
het compleet mis’, vertelt Flox 
den Hartog Jager.

Smaak
Dit jaar bestaat de vereniging dus 
twintig jaar. Uit handen van Flox 
den Hartog Jager ontving wethou-
der Hans Mieras het eerste boek 
over de leden van BeeKk. Na de 
overhandiging van het boek volg-
de een lezing van Herman Tjep-
kema met als onderwerp ‘Over 
smaak valt niet te twisten, maar je 
kunt je smaak wel ontwikkelen’, 
aldus filosoof David Hume.
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advertentie

VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

€ 10,- per M2 
(vraag naar de voorwaarden)

Anderstaligen bezoeken 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 18 april brachten deelnemers aan de taallessen van Mens De Bilt een bezoek aan 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. Niet alleen een leuk uitje voor hen,

maar ook goed om hun woordenschat uit te breiden op het gebied van alles
wat te maken heeft met het leven op de boerderij. 

Tweemaal per week krijgen an-
derstaligen Nederlandse les van 
zo’n twaalf vrijwilligers bij Mens 
De Bilt aan de Prof.Dr. De Beije-
weg 2 in De Bilt. ‘Iedere dinsdag-
en donderdagochtend worden door 
vrijwilligers taallessen gegeven in 
Servicecentrum De Bilt’, vertelt 
Claire Vrijdag, coördinatrice van 
de Nederlandse taallessen. Zij ver-
volgt: ‘Bij ons is iedereen welkom 
om die o zo moeilijke Nederlandse 
taal te leren. Om het zo toeganke-
lijk mogelijk te houden, zijn onze 
lessen laagdrempelig; dus wan-
neerf je een keer geen zin hebt om 
langs te komen, geen probleem. 
Natuurlijk leert de een ook sneller 
een vreemde taal dan een ander, 
maar bij ons is iedereen welkom, 
van laag- tot hoogopgeleid’. 

Gesprekken
Bij Mens De Bilt gaat het niet al-
leen om taallessen, deelnemers 
moeten natuurlijk ook leren hoe 
de Nederlandse maatschappij in el-
kaar steekt en wat onze waarden en 
normen zijn. Vrijdag: ‘Ik vind het 
altijd weer bijzonder knap dat zij 
naar Nederland komen en hier een 
nieuw bestaan willen opbouwen. 

Dat valt natuurlijk niet altijd mee 
voor hen. Tijdens gesprekken op 
ons Servicecentrum storten zij ook 
weleens in. Dan zijn onze vrijwil-
ligers er óók voor hen en staan wij 
hen bij in hun verdriet. Verder hel-
pen wij onze deelnemers met alles 
wat zij tegenkomen in het dagelijks 
leven, zoals boodschappen doen, 
een afspraak maken bij de huisarts, 

bellen, internetten, formulieren in-
vullen enzovoort, enzovoort’. 

Duitsland
De groep deelnemers die Mens De 
Bilt begeleidt, bestaat uit 18 à 19 
nationaliteiten. Zij komen niet al-
leen uit Syrië, Irak of Iran, maar 
ook uit China, Japan en allerlei 
Afrikaanse landen. ‘Eén vrouw 
van 84 komt uit Duitsland, zij heeft 
daar nu geen familie meer en wil 
dus graag terug naar Nederland, 
en wij hebben ook nog iemand uit 
Bosnië, die is ‘met de liefde mee-
gekomen’, zoals wij dat noemen. 
Zoals je ziet helpen wij dus niet 
alleen deelnemers uit het Midden-
Oosten en Afrika, maar ook uit Eu-
ropese landen als Bosnië en Duits-
land’.

Om de woordenschat uit te breiden voor ‘hun’ deelnemers bracht Mens De Bilt dinsdag 18 april een bezoek aan 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk zodat zij onze taal nog beter leren beheersen.

Route en beleid voor energieneutraliteit 
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 20 april de ‘Routekaart gemeente De Bilt energieneutraal 2030’ 
ongewijzigd vast.  Als uitgangspunten faciliteert de gemeente het transitieproces, stimuleert 

initiatieven en ontwikkelt daarvoor instrumentarium. Prioriteit wordt gegeven aan het 
besparen van energie, met als grootste gebruikersgroep de huishoudens.

Verder wil de gemeente stapsgewijs van het aardgas af. 

De gemeente geeft de voorkeur 
aan het plaatsen van zonnepanelen 
op daken boven veldopstellingen. 
Grootschalige opwekking van ener-
gie wordt alleen door de gemeente 
gefaciliteerd als het een bottom-up 
initiatief is, het draagvlak geniet, 
de opbrengst ten goede komt aan 
de gemeenschap en er sprake is 
van ruimte voor participatie. Johan 
Slootweg (SGP) noemt de ambities 
niet realistisch. Hij vindt wel goed 
dat initiatieven van onderaf moeten 
komen. 

In een amendement stelt hij voor 
het beslispunt dat de gemeente 
stapsgewijs van het aardgas afwil te 
schrappen. Het amendement wordt 
verworpen. Anne de Boer (Groen-
Links) wil met een amendement 
een punt toevoegen dat de gemeen-
te met haar werkwijze het goede 
voorbeeld gaat geven bij haar rol 
en het beheer van de gemeentelijke 

eigendommen. Ook dat amende-
ment wordt verworpen, evenals een 
amendement en Michiel van Weele 
(D66) over landschappelijke inpas-
sing van zonne- en windenergie.

Routekaart
Erik van Esterik (PvdA) vraagt zich 
af of we geen routekaart uitzetten 
die heel teleurstellend is voor men-
sen die er in 2030 over gaan. Hij 
zou graag meer ambitie gezien heb-
ben. Samen met de VVD dient hij 
een motie in om een portefolio voor 
particuliere woningbezitters te ont-
wikkelen. Werner de Groot (CDA)  
vindt de routekaart een goed mid-
del om te komen tot een energie-
neutraal De Bilt in 2030. Johan 
Stekelenburg (SP) constateert dat 
de wethouder vorig jaar zomer een 
routekaart heeft gepresenteerd die 
door verschillende partners is on-
dertekend. Hij vindt het niet netjes 
om een stuk dat vorig jaar is vast-

gesteld te gaan veranderen. Hij kan 
daarom niet akkoord gaan met alle 
moties en amendementen en gaat 
direct akkoord met de routekaart. 

Windmolens
Kees Lelivelt (VVD) wil geen 
windmolens in de gemeente. Hij 
hoopt dat de technologie en de 
waarheid ons inhaalt, waarbij het 
niet meer nodig zal zijn om dit over-
lastgevende en geldverslindende 
onrendabele idee uit te moeten voe-
ren. Han IJssennagger noemt route-
kaart veel te ambitieus. Nico Jansen 
(CU) pleit ervoor maatregelen die 
beproeft zijn te gebruiken. Wethou-
der Anne Brommersma schetst wat 
er al gedaan is maar men kwam tot 
de conclusie dat het teveel ad hoc 
is. De standpunten in de raad lopen 
erg uiteen. Zij concludeert dat het 
college een middenweg heeft geko-
zen. Alle ingediende amendemen-
ten en moties zijn verworpen. 

Zonnepanelen gaan helpen de doelstelling te bereiken.

Meer dan 80 belangstellenden waren aanwezig bij de uitreiking van het 
boek. Links vooraan zit wethouder Hans Mieras naast BeeKk-lid Abe 
Postema. 



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

WEEK 2Elke week wat aan de hand  t/m dinsdag 2 mei 

Groenten, kruiden en fruit uit eigen (moes)tuin heeft een enorme vlucht 
genomen. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen hebben we daar sterk in 
uitgebreid en is er zelfs een aparte Groenten & Kruiden serre bijgebouwd. Doet u 
mee? Een uitstekend idee, want alles wat u nodig heeft is NU in de aanbieding:
op álle groenten, fruit en kruiden, op groente- en kruidenzaden 
en óók op de bijbehorende grond en voeding 
                
                   een FORSE KASSAKORTING van ........ Tip 2

Tip 1

Mini moestuinbak, 75 x 75 
cm. Even in elkaar zetten, 
plantjes er in .... KLAAR!!
Nu slechts ...

Goede grond en de juiste 
bemesting doen wonderen. 
Vraag onze medewerkers 
wat u nodig heeft voor uw 
(moes)tuin.

25%

 Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035-6012883 • www.vaarderhoogt.nl Zondag open 12.00-17.00 u.

7,99
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 8 op 9 mei op het
traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

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

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

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

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

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

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

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

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

ZUIDERLICHT 
MET DE

SMAAK VAN 
DOWN UNDER

€ 1,95

ER IS WEER
MAANDBROOD

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

T/M ZATERDAG 29 APRIL
VEEL LEUKE AANBIEDINGEN

UIT ONZE FOLDER, BIJV:

KNEIPP ASSORTIMENT
1+1 GRATIS

MAX FACTOR
2e ARTIKEL 70% KORTING
14 MEI MOEDERDAG!

HAAL JOUW SELFIE ITEM OP BIJ ONS IN DE WINKEL

MAAK EEN LEUKE SELFIE EN DEEL DEZE OP 
DIODROGIST.NL/MOEDERDAG VOOR

KANS OP LEUKE PRIJZEN.



Groenekanse dorpsraad neemt 
afscheid van Nestor

Donderdag 20 april nam de dorpsraad van Groenekan afscheid van haar nestor, Wim van 
Schaik. Wim van Schaik (93) was welhaast vanaf de prehistorie van de dorpsraad betrokken 
bij dit instituut. Hoewel de exacte start van de raad enigszins in nevelen gehuld blijft lijkt een 
veilige aanname dat het begin in de huidige dorpsgeleide vorm ergens rond 2004 moet liggen.

Tijdens een geanimeerd etentje bij 
bistro Naast de Buren memoreert 
voorzitter Marius van den Bosch 
een hele rits aan activiteiten waar-
bij Wim als aanjager, motor en/of 
niet aflatende duwer een vaak door-
slaggevende rol heeft gespeeld. Uit 
die lange lijst een beperkte greep: 
de JOP aan de Kastanjelaan, de 
Visie van Groenekan, de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, fort Ruigen-
hoek, beheerplan Bos Voordaan 
en diverse verkeersmaatregelen 
op de Groenekanseweg. Wim van 
Schaik tackelde vaak stevig maar 
speelde nooit op de man. Hij duel-
leerde altijd op inhoud, met kennis 
van zaken, nauwgezet en zeer vast-
houdend, met passie, maar altijd 
kritisch constructief meewerkend. 

‘En als het niet over links lukte dan 
maar over rechts.’

Onderscheidingen
Wim heeft inmiddels zo’n beetje 
alle onderscheidingen die op ge-
meentelijk en lokaal niveau be-
schikbaar zijn in zijn prijzenkast 
staan. Dus moest de dorpsraad een 
nieuwe onderscheiding in het leven 
roepen. Dat is een rijk bewerkte 
sleutelring geworden waaraan de 
sleutels van Groenekan een plaats 
kunnen krijgen. Daarmee heeft deze 
raad en passant wellicht een nieuwe 
en in de toekomst ongetwijfeld fel 
begeerde Groenekanse onderschei-
ding in de markt gezet. Namens de 
hele dorpsraad bedankt de voorzit-
ter Wim voor zijn grote en niet af-
latende inzet voor de Groenekanse 
publieke zaak en Hella van Schaik 
voor de onmisbare stille kracht die 
dat mede mogelijk maakte.

(Frank Klok)
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Mee-eten in je buurt
Stichting Eet mee! organiseert in 
de week van 12 t/m 18 juni voor 
het zevende jaar het evenement 
Eet mee! In je buurt. Daarmee 
biedt men inwoners en organisa-
ties de mogelijkheid om met uit-
nodigingskaarten buurt- of plaats-
genoten uit te nodigen voor een 
hapje met een drankje, een lunch, 
een high tea of een etentje. Om 
hen beter te leren kennen en om 
er aan bij te dragen dat er meer 
binding in de buurt ontstaat.

Eet mee! In je buurt sluit aan 
bij de doelstelling van de cam-
pagne Hallo Buur!. Het Platform 
Respectvol Samenleven wil met 
deze campagne inwoners van 
de gemeente De Bilt stimuleren 
om samen met buurtgenoten iets 
te ondernemen, vanuit het idee 
dat verbinding en zorgzaamheid 

voortkomen uit contact. Leden 
van het platform kunnen daar ook 
een belangrijke bijdrage aan leve-
ren, zowel als persoon en als orga-
nisatie. Stichting Eet mee! haakt 
als lid van het Platform graag aan 
bij Hallo Buur! en wil vragen om 
mee te doen. Deelname is een 
mooie manier om invulling te ge-
ven aan de campagne.

Werkwijze
Hoe gaat het in zijn werk: je prikt 
een datum in de bovengenoemde 
week waarop je een activiteit wilt 
organiseren en bedenkt wat je wilt 
doen. Bij Stichting Eet Mee! kan 
men gratis uitnodigingskaarten 
opvragen voor uitdelen of ver-
spreiden. Voor organisaties is het 
mogelijk om tegen kostenvergoe-
ding enkele aanpassingen in de 
kaart te doen, zoals plaatsing van 

het logo. Je verspreidt de kaarten 
en je genodigden kunnen zich 
rechtstreeks bij jou aanmelden 
voor je lunch, high tea of andere 
eetactiviteit. Het enige wat je nog 
moet doen is het organiseren van 
de activiteit zelf. Eet mee! In je 
buurt staat garant voor mooie ont-
moetingen en meer cohesie.

Deelnemer
Veel inwoners deden de afgelo-
pen jaren al mee aan Eet mee! in 
je buurt en ook organisaties als de 
Gemeente De Bilt, de Werkplaats, 
de Immanuelkerk en Winkelcen-
trum Planetenbaan waren deelne-
mer. Stichting Eet mee! is geves-
tigd aan Molenkamp 48 in De Bilt 
en bereikbaar via 030 2213498 of 
publiciteit@eetmee.nl

(Marijke Heezen)

Vragen uit de raad van 20 april
door Guus Geebel

Menno Boer (SP) stelt vragen over 
de onderbezetting bij het vergun-
ningenloket voor ondernemers. 
Wethouder Hans Mieras stelt dat 
de ambtelijke organisatie onder 
druk staat en dat aan verbeteringen 
wordt gewerkt. ‘Het verlenen van 
vergunningen is altijd heel lastig. 
Een grote groep mensen vindt dat 
we daar te langzaam in zijn en een 
bijna even grote groep mensen 
vindt dat de gemeente er te laco-
niek in is. Dat maakt dat we er heel 
zorgvuldig naar kijken.’   

Kwinkelier
Johan Slootweg (SGP) vraagt hoe 
na aanvankelijk optimisme de 
voortgang bij de renovatie van De 
Kwinkelier stagneert. Hij vraagt de 

wethouder de raad desnoods in een 
besloten vergadering bij te praten 
over alles wat er speelt. Krischan 
Hagedoorn (PvdA) wil naar aan-
leiding van een brief van onderne-
mers die geen vertrouwen hebben, 
wat doen om het vertrouwen terug 
te winnen. Hij vraagt om een col-
legebrief met het standpunt van het 
college daarin en een oplossings-
richting. Jette Muijsson (Beter De 
Bilt) vraagt wat de status is van 
het grasveld achter De Kwinke-
lier. Wethouder Hans Mieras zegt 
dat het voornaamste wat ons op 
korte termijn te doen staat een be-
sluit te nemen is. ‘We zijn in zeer 
intensief overleg en voelen dat er 
iets moet gebeuren. Tegelijkertijd 
is voorzichtigheid geboden. De 

onderhandelingen lopen en daar 
is op dit moment niet veel over te 
zeggen. Op het moment dat er wat 
te melden is wil hij de raad graag 
informeren. Krischan Hagedoorn 
vraagt voor 1 juni om een brief 
van de wethouder. Die noemt deze 
datum redelijk. 

Milieustraat
Erik van Esterik (PvdA) stelt vra-
gen over de verruiming van ope-
ningstijden van de milieustraat. 
Wethouder Anne Brommersma 
antwoordt dat er enkele maanden 
uitstel is. De planning is om in 
september een peiling te houden 
en als uit het onderzoek komt dat 
het gewenst is, lijkt invoering op 1 
januari haalbaar.

Menno Boer (SP) is verontrust over de gang van zaken bij het 
vergunningenloket. 

Wim en Hella van Schaik tussen (oud-)dorpsraadsleden.

Buurt tovert poepveldje 
om tot moestuin

‘Hallo Buur’ is een initiatief van het 
Platform Respectvol samenleven. 
Samenleven en zorgen voor elkaar 
begint met contact. ‘Hallo Buur’ 
bespreekt in deze tweewekelijkse 
column telkens een inspirerend 
buurtinitiatief in De Bilt. Deze 
week: Moestuin De Raasdonders.

Het grasveldje voor hun deur was 
de bewoners van de wijk La Plata al lang een doorn in het oog. 
Kinderen konden er niet spelen vanwege de grote hoeveelheid 
hondenpoep en het stonk bovendien. Toen drie buurvrouwen in 
2015 hoorden dat de gemeente een Groenadoptieplan had, grepen 
ze hun kans. Ze wilden het poepveldje met de buurt adopteren en 
er een gezamenlijke moestuin van maken. Samen je eigen voedsel 
verbouwen als buurt: dat leek hen wel wat! 

Levendig straatbeeld
Ze dienden het plan in bij de gemeente. Die was meteen enthousiast 
over deze, in hun ogen, zinvolle invulling van gemeentelijk groen. 
Daarnaast geeft het een levendig straatbeeld en is een moestuin edu-
catief voor groot en klein. De gemeente leverde daarom ter onder-
steuning materialen voor de afscheiding, de buurtbewoners zorgden 
voor de bomen en planten. 

Kinderen
Tien gezinnen sloten zich aan en de buurt ging aan de slag. Het was 
-en is- flink aanpoten, want een moestuin aanleggen en onderhouden 
is niet niks. Maar wat een plezier hebben ze er van! En ineens gaan 
kinderen groente lekker vinden.

Praatje
Het heeft de buurt echt veel hechter gemaakt, vertelt initiatiefneem-
ster Martine Kreuger. “En wat zo mooi is: de moestuin is ook een 
aanleiding voor voorbijgangers om een praatje te maken. Mensen 
reageren er echt heel positief op”. Ze kan het iedereen aanraden die 
ook zo’n zieltogend poepveldje in zijn buurt heeft. En u kunt mooi 
bij de Raasdonders de kunst komen afkijken!

Bloeit er in uw buurt ook iets moois?
Neem contact op met: info@hallobuur.nl

Bewoners aan het werk in de Moestuin De Raasdonders aan de 
Zephyrusweg in De Bilt.
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30 wijnen proeven met bijpassende hapjes!
Na een succesvol jaar, viert Wijnhuis Zuid
Bilthoven haar eerste verjaardag!
 
Kom proeven, ruiken en ervaren tijdens onze 
eerste grote, brede proeverij op zaterdag
6 mei aanstaande in Wijnhuis Zuid Bilthoven. 

Wijnhuis Zuid heeft smaak hoog in het vaandel 
staan dus zal onze voorjaarsproeverij niet alleen 
bestaan uit ongeveer 30 open wijnen maar bij 
een aantal wijnen kunt u de magie van de
combinatie met bijpassende bites ervaren! 

Hierdoor krijgt de smaak van de wijn een extra 
dimensie én bovendien is het gewoon lekker!  
Loop langs de bite & sip ‘stations’ en geniet…

Voor 10 euro per persoon kunt u kennismaken 
met wel 30 verschillende wijnen: wit, rood, 
Frans, Italiaans, Duits, ..., krachtig, licht en
uiteraard een welkomstglas Cava. Voor de wijn 
die u na de proeverij koopt geldt een korting 
van 10%. Wacht niet te lang met boeken,
want het aantal plaatsen is beperkt!
 
Nog meer groot nieuws: onze huiswijn SUD 
is een feit; verkrijgbaar in rood, wit en rosé.  
Graag laten we u kennis maken met Sud door 
‘m natuurlijk te proeven én ter introductie geldt 
in de week van 1 mei tot 6 mei: elke tweede fles 
SUD gratis! Hierbij geldt wel een maximum van 
12 flessen per klant.
 
Mail voor boekingen en meer informatie:
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl
Reageer snel want het is zo 6 mei!

WIJNHUIS ZUID IS JARIG!

Julianalaan 4
3722 GP  Bilthoven
030 - 3072020
www.wijnhuiszuidbilthoven.nl
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

Openingstijden
Maandag: 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Zondag: gesloten

GROTE VOORJAARSPROEVERIJ
ZATERDAG 6 MEI 2017

15.00 - 18.00 uur

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KONINGSBURGERS

100% rundvlees v/d Utrechtse Heuvelrug. Heerlijk 

gekruid. Top op een broodje of bij de maaltijd
3 stuks 3,75

GEGRILDE SPARE RIBS

Gemak dient de mens. Gemarineerd en gegrild. Alléén 

opwarmen i/d oven op of de BBQ
100 gram 1,00

KIPFILET GORDONBLEU

Met o.a. kipfilet, ham & kaas. Lekker gepaneerd. 

Zachtjes bakken in ruim boter; ca. 15 min.
100 gram 1,45

RUNDER T-BONE STEAKS

Stoer stuk van de Utrechtse Heuvelrug, mag rosé van 

de BBQ of in de pan bereid worden
100 gram 1,85

SATÉ VLEES

Van de bovenbil gesneden, super mals, gekruid met 

ketjap, kruiden, sambal en ietsje knoflook
100 gram 1,25

RUNDER RIB LAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug. Met een randje en grof 

van draad; ouderwets sudderen 2½ tot 3 uur
500 gram 6,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

dinsdag 24 april t/m zaterdag 29 april. Zetfouten voorbehouden.

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

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

27 t/m 30 april CSI Lummen - België

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Ds. Evert van Leersum naar De Bilt 

De in Huizen woonachtige ds. Evert van Leer-
sum (57) neemt zondag 28 mei afscheid als 
predikant van de Bethelkerk in Barneveld. Hij 
werkt daar sinds 2000 voor de Protestantse 
Gemeente. Eind maart van dit jaar heeft hij een 
beroep naar De Biltse Immanuelkerk aangeno-
men. 

Van Leersum werkt voor 70 procent als predi-
kant in Barneveld. Daarnaast heeft hij speciale 
taken in toerusting en beleid, onder andere als 
medewerker van het Oase Magazine. Hij zal per 
1 juni van dit jaar voor 50 procent in De Bilt 
gaan werken, maar blijft met zijn vrouw, ds. 
Geertje de Vries, in Huizen wonen. Zij is daar 
dominee van de Goede Herder Gemeente. 

Avondvierdaagse De Bilt gaat toch door

Er komt dit jaar toch een Avondvierdaagse in De 
Bilt. In februari luidde Rutger van de Gevel in 
de pers de noodklok, omdat het jaarlijkse wan-
delfestijn wegens een gebrek aan vrijwilligers 
dreigde te verdwijnen. Van de Gevel was, samen 
met Paul Bruijs, de opvolger van het comité dat 
de Avondvierdaagse zeven jaar lang organiseer-
de, maar zocht nog minstens twee personen die 
wilde helpen. ‘We ontvingen na het nieuwsbe-
richt heel veel positieve reacties, ook van men-
sen die nooit eerder bij het evenement betrokken 
waren’, zegt Van de Gevel. ,’Niemand wilde 
dat de Avondvierdaagse zou verdwijnen’. Het 
organisatiecomité bestaat inmiddels uit tien 
personen, meer dan genoeg om het wandelfeest 
door te laten gaan. De Avondvierdaagse in De 
Bilt is van 6 tot 9 juni.

Lagu Jiwa in de Centrumkerk

Zondag 30 april verzorgt het Indisch koor Lagu Jiwa een concert in de Centrumkerk, Julianalaan 42 in 
Bilthoven. Het nog jonge koor is in 2015 opgericht en heeft ongeveer 15 leden uit de gemeente De Bilt 
en omgeving. Het koor wordt geleid door de Indische gitarist en zanger Louis Drabe. Dit is het eerste in 
de serie Koren op Zondag. De aanvang is 16.00 uur. Gerekend wordt op een vrijwillige bijdrage van de 
bezoekers. 
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advertentie

ACTIE
vAn 26 AprIl  

T/m 2 mEI

Fuchsia

Tolakkerweg 138
Hollandsche rading
www.karelhendriksen.nl

Diverse 
kleuren

2,99   
3 voor

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   6 15-03-17   23:03

De Lukkie Duck Race in de 
startblokken 

Op Koningsdag wordt het startschot gegeven voor de Lukkie Duck Race-promotiecampagne 
door wethouder Madeleine Bakker in zowel Bilthoven als Maartensdijk. Dan start de verkoop 

van badeendjes inclusief lot door winkeliers uit onze gemeente en door
Lions Club de Bilt-Bilthoven.

Het wordt op 1 juli een groots fami-
liefeest met muziek, eettentjes, een 
gezellige bar en kinderspelen. De 
Brandweer Maartensdijk zal aan-
wezig zijn om met de brandweer-
spuit en pompen om de duizenden 
eendjes in beweging te krijgen. 

Kleurrijk schouwspel
De Lukkie Duck Race wordt mo-
gelijk gemaakt door de bijdrage 
en inspanning van veel sponsoren. 
Om hun onmisbare bijdrage op lu-
dieke wijze onder de aandacht te 
brengen wordt als laatste race een 
bedrijfseendenrace georganiseerd. 
Dit is een race van grote gekleurde 
badeenden waarbij ieder bedrijf 
naar eigen inzicht zijn bedrijfseend 
mag pimpen en aankleden. Voor de 

winnaar wacht een barbecue festijn 
voor het personeel (aangeboden 
door Slagerij Zweistra). De op-
brengst van de Lukkie Duck Race 
komt ten goede aan twee goede 
doelen: extra geld voor de renova-
tie van het dorpshuis De Vierstee 
te Maartensdijk, en Fight for Sight, 
staaroperaties in Nepal. De eerste 
loten kunnen op Koningsdag wor-
den gekocht. De wethouder en het 
promotieteam komen met een gele 
reuzebadeend om 14.30 uur bij de 
Maartensdijkse voetbalclub SVM, 
en om 16.00 uur bij gemeentehuis 
Jagtlust.

Activeer uw loten
Om winnaar te kunnen worden, 
moet je eerst voor drie euro een 

lot kopen en dit op www.lukkie-
duckrace2017.nl activeren. Het lot 
wordt dan gekoppeld aan een race-
eend. Pas dan race je mee met je ei-
gen Lukkie Duck. Per lot krijg je er 
een gratis badeendje bij. Er zijn zes 
verschillende soorten badeendjes 
zodat je voor een setje kunt sparen. 
Wie een lot heeft gekocht, maakt 
kans op onder meer een e-bike ter 
waarde van 1750,- euro, gespon-
sord door de Rabobank en voor een 
aanzienlijk deel aangeboden door 
Bikeshop Loosdrecht, 25 bood-
schappenpakketten, elk ter waarde 
van 25,- euro en beschikbaar ge-
steld door de Jumbo in Maartens-
dijk, en twee volgroeide bomen, ter 
beschikking gesteld door Copijn uit 
Groenekan.

Elk half uur is er een spannende Lukkie Duck Race met winnaars van één 
van de vele mooie prijzen.

Op 1 juli zullen 4000 badeenden de strijd aanbinden in een 40 meter lang waterbassin op het Maertensplein in 
Maartensdijk.

Biltse Oranje- feestavond
Het Oranje comité De Bilt had voor woensdagavond 19 april een feestavond voor alle inwoners 

georganiseerd in de Opstandingskerk in De Bilt.

Voor de pauze werd er een optreden 
van het Utrechts Politie Mannenkoor 
Excelsior o.l.v. dirigent Michel de 
Valk met als vaste begeleidster op pi-
ano Marjan Fey. Het koor (bestaande 
uit ruim 30 leden) treedt niet alleen re-
gelmatig op in de regio maar door het 
hele land. Zij brachten een gevarieerd 
en afwisselend programma. Het pro-
gramma na de pauze wordt verzorgd 
door het Soester Knollenkoor Apollo 
o.l.v. accordeonist Jan Roels, onder-
steund door Hans van den Boogaard 
als tweede accordeonist en Peter van 
de Groep op drums. Het koor staat 
bekend om het oproepen van een ge-
zellige sfeer. Zij zingen voornamelijk 
Nederlandstalige en enkele Engelse- 
en/of Duitse liederen.

Sponsoren
De sponsoren Banketbakkerij Top’s 
Edelgebak, Zeevishandel de Bot-
ter en Kwaliteitsslagerij van Loo 
zorgden voor lekkere traktaties. Ter 
ondersteuning van het Oranjecomité 
vond er een verkoopactie plaats van 
tulpen in de pauze en aan het eind van 
de avond. [HvdB]

Burgemeester Sjoerd Potters verzorgde het openingswoord bij de 
feestavond van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven.

[foto Reyn Schuurman]

Koningsdag koud
kans op een bui en zon

Koningsdag verloopt koud met een middagtemperatuur van
10 tot 12 graden. Mocht de temperatuur onder 10,7 graden 

blijven in De Bilt dan is het de koudste koninklijke feestdag sinds 
1985. Het weerbeeld is afwisselend met zon en winterse buien. 

Koningsnacht maken vooral de kustprovincies kans op deze buien. In 
het binnenland is het droger en kan het afkoelen tot iets onder het vries-
punt. Dat is bijzonder: sinds 1949 kwam het maar zeven keer tot vorst 
tijdens Koninginne- of Koningsnacht.

Het weer kan met Koningsdag van jaar tot jaar flink verschillen. Soms 
pakt onze koninklijke feestdag uit met veel zonneschijn en zomerse 
temperaturen, terwijl we andere jaren beginnen met vorst en sneeuw. 
Ook verregende edities met lage maximumtemperaturen horen erbij. 
Hieronder een overzicht van de extremen van onze koninklijke feestda-
gen sinds 1949. Vorig jaar beleefden we de koudste koninklijke feest-
dag sinds 1985. Het werd in De Bilt slechts 10,7 graden. De koudste 
editie ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 gra-
den. Daarbij was de zon de hele dag niet te zien. De laagste minimum-
temperatuur noteerden we op Koninginnedag 1954 met -2,5 graden. Dit 
was dus de koudste Koninginne- of Koningsnacht. Sinds 1949 waren er 
zeven nachten met vorst.

Bron Weeronline 22-04-2017
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Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

250

299 499

299

Jumbollen
t/m donderdag 27 april 
doosje 4 stuks

Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 april 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Hollandse 
aardbeien
bak 500 gram

Hollandse
asperges
500 gram

Schouder-
karbonade
kilo

27 april
Koningsdag open

van 08.00 uur t/m 13.00 uur
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Geslaagde Meet-and-Greet
bij Agterberg

Bij het Biltse bedrijf Agterberg was het zaterdag 22 april een drukte van belang. Een groep van 
25 werkzoekenden kreeg via Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) de kans 
om kennis te maken met mogelijkheden die deze werkgever hen kan bieden. Met als doel: een 

directe match of een afspraak voor een sollicitatiegesprek. 

‘Achterberg is een fantastisch be-
drijf met vele kansen. Hier wordt 
een hand uitgestoken, grijp deze 
met twee handen aan!’ Met deze 
woorden opende wethouder Rost 
van Tonningen de bijeenkomst. Een 
meet-and-greet waar het gesprek 
voeren over werkkansen en werk-
zaamheden bij Agterberg centraal 
stond, in plaats van het uitwisselen 
van cv’s. 

Werklocatie 
Met een rondleiding door zijn be-
drijf toont Frank Agterberg hoe 
het er aan toe gaat bij hem op de 
werkvloer en voor welke werk-
zaamheden de organisatie nieuwe 
krachten kan gebruiken. Via korte 
gesprekken verkennen de deelne-
mende kandidaten of zij mogelijk 
de kandidaat zijn waar de organi-

satie naar op zoek is. En met suc-
ces: de eerste vervolggesprekken 
met reële kansen op een baan zijn 
voor meerdere werkzoekenden een 
feit. “Een eerste klik. Daar begint 
het altijd mee. Op een dag als van-
daag bieden we zowel werkgever 
als werkzoekenden de kans om die 
klik laagdrempelig en in informele 
sfeer te maken. De ervaring leert 
dat dit zowel door werkgevers als 
werkzoekenden als prettig wordt 
ervaren. Uiteindelijk draait het al-
lemaal om het maken van de juiste 
match voor beide partijen.” aldus 
RSD directeur David van Maanen.   

Verbinding
Iedereen die kan werken maar daar-
bij ondersteuning nodig heeft, valt 
sinds 1 januari 2015 onder de Par-
ticipatiewet. Deze wet heeft de Wet 

werk en bijstand (WWB), de Wet 
sociale werkvoorziening (WSW) 
en een groot deel van de Wet werk 
en arbeidsondersteuning jongge-
handicapten (Wajong) vervangen. 
Voor deze mensen spannen elf Blit-
se partijen zich gezamenlijk in via 
het convenant ‘De Bilt Verbindt’. 
De meet-and-greet is een initiatief 
vanuit dit kader. “Wij zijn trots op 
werkgevers als Agterberg, die hun 
maatschappelijke en lokale ver-
bondenheid tonen en zich inzetten 
voor onze kandidaten!” vertelt van 
Maanen. De RSD hoopt dat meer-
dere Biltse bedrijven het voorbeeld 
volgen. Want, zo citeerde Rost van 
Tonningen de Amerikaanse indus-
trieel Henry Ford: “Samenkomen is 
een begin; samen blijven is vooruit-
gang; samenwerken is succes.”

Wie volgt?
Door aansluiting bij ‘De Bilt Ver-
bindt’ kunnen Biltse bedrijven en 
ondernemers deel uitmaken van 
een netwerk van maatschappelijk 
betrokken ondernemers die graag 
hun ervaringen delen. Werkgevers 
die mee willen doen kunnen hier-
voor contact opnemen met Tanja 
Vis, accountmanager bedrijven van 
de gemeente De Bilt via t.vis@de-
bilt.nl of 030 - 228 95 19, of  Bi-
biana Drent van het Werkgeverser-
vicepunt van de RSD via bibiana.
drent@rsdkrh.nl of 06 13 21 75 72. 
Meer informatie is ook te vinden op 
http://debilt.nl/ondernemen/de-bilt-
verbindt en www.wgspkrh.nl.

Bij het Biltse bedrijf Agterberg kreeg zaterdag een groep van 25 
werkzoekenden de kans om kennis te maken met mogelijkheden die een 
werkgever hen kan bieden.

Uit de gemeenteraad van 20 april
door Guus Geebel

Sjoerd Potters verwelkomt in zijn eerste reguliere raadsvergadering als burgemeester van
De Bilt twee Gasten van de Raad. Lucas van Dijk is door Krischan Hagedoorn (PvdA) 

uitgenodigd en Karine Klyan door Frans Poot (D66).

Er is geen meerderheid om een motie 
ingediend door Menno Boer (SP) in 
stemming te brengen. De SP vraagt 
het college in de motie bij de for-
matieonderhandelingen voor een 
nieuwe regering het onderwerp A27/
A12 te agenderen en hierbij het Tra-
cébesluit van december 2016 niet als 
uitgangspunt te nemen. De raad be-
sluit unaniem de procedure voor het 
initiatiefvoorstel van Fractie Schla-
milch om cultuurgeld te besteden 
aan culturele activiteiten nu niet in 

behandeling te nemen. Dolf Smo-
lenaers (D66) stelt dat dit voorstel 
een aangenomen motie van de raad 
doorkruist die nog in uitvoering is. 
Hij stelt voor het voorstel van Schla-
milch, die afwezig is, voor advies 
door te zenden naar het college en dat 
advies samen met de rapportage die 
B en W de afgelopen commissie op 
de toezeggingenlijst heeft gezet naar 
de raad te laten komen. D66 vindt dat 
uit het veld zelf moet komen waar 
het geld aan besteed moet worden. 

In de raadsvergadering van 30 maart 
staakten de stemmen bij een motie 
ingediend door Krischan Hagedoorn 
(PvdA) om een overgangregeling 
voor de kwijtschelding van gemeen-
telijke belastingen te onderzoeken. 
De motie krijgt nu een meerderheid 
van de raad. Soestdijkseweg-Zuid/
Dorpsstraat. De raad stelt unaniem 
het bestemmingsplan ‘Kruising 
Soestdijkseweg-Zuid/Dorpsstraat’ 
vast. Doel is het realiseren van een 
hoogwaardige, snelle en comforta-
bele openbaar vervoerverbinding 
tussen station Bilthoven en Utrecht 
Science Park De Uithof en het ver-
beteren van de doorstroming, bereik-
baarheid, leefbaarheid en aantrek-
kelijkheid door een betere benutting 
van de infrastructuur van de Soest-
dijkseweg-Zuid. Michiel van Weele 
(D66) vraagt in een aangenomen mo-
tie om zo spoedig als verkeerstech-
nisch verantwoord is over te gaan op 
eenrichtingsverkeer op uitvalswegen 
in De Bilt, met de bijbehorende infra-
structurele maatregelen ter bevorde-
ring van de leefbaarheid, bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid in De Bilt. 
Twee moties ingediend door Fractie 
Schlamilch zijn verworpen.

Lucas van Dijk en Karine Klyan woonden als Gasten van de Raad de 
vergadering bij.

Blaulichttag in Coesfeld
door Henk van de Bunt

Op uitnodiging van das rotes Kreuz Coesfeld heeft het Rode Kruis 
afdeling De Bilt een bijdrage geleverd aan de blaulichttag in Coesfeld. 
Blaulichttag is georganiseerd om te laten zien wat de hulpdiensten in 

het gebied van en rondom krei Coesfeld allemaal kunnen doen. 

Reddingshonden, duikteams, brandweer en ondersteunende diensten. Zeer 
goed uitgeruste en getrainde diensten, vrijwilligers en beroepsmensen, al-
les onder een strak geregisseerde leiding. Tot op de puntjes georganiseerd. 

Met 10 vrijwilligers een elektrische rolstoel en een hulphond is men in 
Coesfeld geweest. De Biltenaren lieten zien hoe in Nederland de eerste 
hulp door het Rode Kruis gedaan wordt. Douwe Tijsma vertelt: ‘ Ons pre-
sentatie startte met een stikkende opa, in de ontstane paniek uit het oog 
verloren baby en kleuter. Baby en kleuter die vervolgens, na uit het water 
gevist te zijn, gereanimeerd moesten worden. Onze noodhulp-vrijwilligers 
startten met het toepassen van de eerste hulp en het alarmeren van 112. 
‘De nadruk bij de presentatie lag op de reanimatie van de baby, de kleuter 
en opa en het tijdig alarmeren van de hulpdiensten. Shine, de hulphond 
heeft laten zien hoe hij zijn baasje in haar elektrische rolstoel op allerlei 
manieren kan helpen. Creditkaart van de grond pakken, telefoon van de 
straat pakken, jas uit trekken. Een hond die - ondanks het prijskaartje wat 
er aan hangt en bijna 2 jaar opleiding - voor zijn baasje zijn gewicht in goud 
waard is’.

Ervaringen
Na afloop van de presentatie mocht het pu-
bliek zelf oefenen met de reanimatiepop-
pen. Verder was het een dag om hernieuwd 
kennis te maken met de Rode Kruis-colle-
ga’s in Coesfeld, ervaringen en kennis uit 
te wisselen en een brandweerploeg , met 
blusvoertuig, uit Bilthoven te ontmoeten. 

Rode Kruis De Bilt laat in Coesfeld
wat ze kunnen.

Pools bezoek tijdens 
Koningsdag

door Henk van de Bunt

Stichting Razem onderhoudt namens de gemeente De Bilt 
de contacten met de partnergemeente Mieścisko in Polen en 
organiseert uitwisselingen tussen de inwoners van beide gemeentes. 
De stichting ontving zondag 23 april een groep van 30 gasten uit 
de Poolse zustergemeente Mieścisko. De groep blijft tot en met 
donderdag 27 april in De Bilt en maakt ook Koningsdag in De Bilt 
mee.

Joke Nederhof vertelt namens Stichting Razem: ‘Maandag blijven we 
eerst in De Bilt met koffie in het gemeentehuis, een bezoek aan de 
molen Geesina (Groenekan) en een lunch in het gemeentehuis met bur-
gemeester Sjoerd Potters. Daarna wordt Spakenburg bezocht. Dinsdag 
brengen we een bezoek aan Amsterdam en woensdag staat de Keuken-
hof in Lisse op het programma. Dan zijn we rond 19.00 uur te gast bij 
WVT, waar we de dag afsluiten met een echte Hollandse pannenkoe-
kenmaaltijd’.

Koningsdag
Joke vervolgt: ‘Donderdag, Koningsdag, gaat de groep wandelen over 
de Hessenweg in De Bilt, waar de kindervrijmarkt is en de KBH en de 
Brandweerharmonie hun muzikale rondgang doen. Daarna bezoeken 
we het feest bij Jagtlust met de spelletjes en het Oranjeconcours. Er is 
ons vrij entree en een parkeerplek voor de bus aangeboden. Vrijdagoch-
tend nemen we al weer afscheid van onze gasten’.

De Poolse gasten samen met Stichting Razem op het bordes van 
Jagtlust. (foto Reyn Schuurman)
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• Heb je affiniteit met ouderen?
• Ben je flexibel inzetbaar?
• Woon je in een van 

deze gemeentes?
• Dan zoeken wij jou! 

Ook voor studenten
is dit een ideale bij- vakantiebaan!

Als huishoudelijk medewerker verricht 
je schoonmaakwerk bij onze cliënten 
thuis. Je draagt zorg voor een schone en 
opgeruimde woonomgeving van onze 
cliënt. Je bent integer, hygiënisch, en kan 

zelfstandig werken. Ervaring is een pré, 
maar geen vereiste. Wij bieden je een 
aantrekkelijke baan in een prettige en 
open collegiale werksfeer.

De werkdagen zijn van maandag tot en 
met vrijdag, werktijden in overleg.
(variabele contracten vanaf 3 uur per 
week). De functie wordt gewaardeerd 
in FWG 10, cao VVT, De Bilthuysen kent 
een eindejaarsuitkering en een
aantrekkelijke werkkostenregeling.

Heb je belangstelling voor deze functie 

dan kan je je motivatiebrief met CV 
voor 3 mei a.s. mailen naar:
vacature@debilthuysen.nl. Bij gebleken 
geschiktheid ontmoeten wij elkaar dan 
op de sollicitatiemiddag (13.00 uur) op 
10 mei 2017, waar we met elke
kandidaat een speeddate houden en 
eventueel gelijk een arbeidsovereen-
komst kunnen afsluiten.

* Bij aanname vragen wij een Verklaring
Omtrent Gedrag te overleggen.

Ook bellen wij standaard
een referentie na.

Wij zoeken voor De Bilthuysen collega’s voor de functie van

Medewerker hulp bij het huishouden WMO
In de Bilt-Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan en Hollandsche Rading 

Jaarverslag Wmo Advies Raad
door Marijke Drieenhuizen

Wethouder Anne Brommersma heeft afgelopen week het Jaarverslag 2016 van de Wmo 
Advies Raad De Bilt ontvangen uit handen van voorzitter Hans Voogt. 

De Wmo Advies Raad De Bilt heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders het afgelopen jaar elf 
keer over zaken geadviseerd, die over maatschappe-
lijke ondersteuning of over jeugd gaan. 

Omvormen
Op initiatief van de wethouder wordt onderzocht of 
de raad omgevormd kan gaan worden tot een brede 
sociale raad. Anne Brommersma: ‘Ik hoop dat dit 
het laatste jaarverslag is van de Wmo Advies Raad 
De Bilt en dat het College volgend jaar het jaarver-
slag ontvangt van de Brede Sociale Raad’. 

Op website www.wmoadviesraaddebilt.nl zijn de 
uitgebrachte adviezen en de gemeentelijke reacties 
daarop te vinden.

Hans Voogt overhandigt het jaarverslag.

Denk mee over Westbroek
 

Het Dorpsberaad Westbroek heeft met de gemeente De Bilt overleg gehad over de 
voortgang van een aantal langlopende thema’s en de gezamenlijk werkwijze.

Hierbij is besproken om de recente aanpak van de wateroverlast in
de Nieuwbouw als voorbeeld te nemen. 

Inwoners, gemeente en het waterschap hebben 
hier gezamenlijk een plan van aanpak voor ge-
maakt, waar snel tot resultaat is gekomen. 

Dit sluit aan bij het beleid van de gemeente dat zij 
op een andere manier wil samenwerken met haar 
inwoners. 

Dorpsberaad
Het Dorpsberaad heeft samen met de gemeente 
een aantal andere vraagstukken benoemd. Het eer-
ste thema is: verkeersveiligheid/sluipverkeer. Wil 
je meedenken over dit onderwerp dan kan dat op 
maandag 29 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur in het 
Dorpshuis in Westbroek. Je kunt je aanmelden via 
info@dorpsberaadwestbroek.nl. 

Zwaaien en groeten naar buren
geeft buurten veel meer allure
bij vreugde en verdriet
en zie je ze lang niet
dan kun je een e-mailtje sturen

Guus Geebel Limerick

Ongeslagen kampioenen

Zaterdag 22 april is de JO11-7 van FC De Bilt in de 6e klasse na een 
zwaarbevochten 7-4 overwinning op DOVO kampioen geworden. Met nog 
een wedstrijd te gaan, is het ongeslagen team niet meer te achterhalen door 
de nummer 2.

(Marieke Zwartjes)
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Diploma’s Jeugd EHBO uitgereikt 
Woensdag 19 april heeft het Rode Kruis afd. De Bilt aan dertien jongeren een Jeugd EHBO 

diploma uitgereikt. Een seizoen lang kwamen de jongeren naar Toutenburg (Kievitlaan 
Maartensdijk) voor het aanleren van EHBO-vaardigheden.

Naast het behandelen van wonden, 
breuken en kleine letsels werd er 
ook veel tijd besteed aan mensen, 
die bewustzijnsverlies hebben. De 
cursisten leerden de stabiele zijlig-
ging, reanimeren en omgaan met de 
AED en kennis van het menselijk 
lichaam.

Examen
Om te toetsen of de EHBO-ers in 
spé klaar waren om examen te doen 
vond er een praktijkoefening plaats 
bij Veldhuizen Ook deden de jonge-
ren nog een theorie-examen, alvo-
rens zij een uur lang op hun prak-
tijkvaardigheden werden getoetst. 
Gelukkig voldeed iedereen aan de 
gestelde eisen. Woensdag vond tij-
dens een feestelijke bijeenkomst de 
diploma-uitreiking plaats.

(Annelies van Heeringen)

Gerlinde van Asselt, Nathaniël Aalberts, Jan Boshuis, Hermen Slootweg, 
Annelieke Terlouw, Eveline van Schenkhof, Marit Takke, Sjan van Maanen, 
Edward van Woudenberg, Roseline van den Berg, Esly van Veldhuizen, 
Theo van Asselt en Anne van Renswoude met hun diploma.

Koningsspelen bij TZ
Vrijdag 21 april waren er in Maartensdijk op de korfbalvelden van Tweemaal Zes de Koningsspelen. 

Dit jaarlijks terugkerend festijn is er voor de alle basisschoolkinderen door het hele land.

In Maartendijk was er voor de 
groepen 1 en 2 van de Martin Lu-
ther King, de Kievit, ’t Kompas 
en de Bosbergschool een spel-
letjesochtend op de TZ-velden. 
Het was gezellig druk. Er waren 
maar liefst 150 kinderen, die mee 
deden aan 17 verschillende spel-
letjes. Alle spelletjes stonden in 
het teken van de Koning zoals: het 
Koningslijnen spel, de ring van 
de Koning, Konings schatkist en 
tafeldekken voor de Koning. Het 
was een geslaagde ochtend en alle 
kinderen kregen een oorkonde 
mee naar huis.

(Hester Ploeg)Tafeldekken voor de Koning op de velden van TZ. (foto Paul Meerstadt)

Meijenhagen kiest voor zon
Op het dak van het clubgebouw van tennisvereniging Meijenhagen zijn vorige week 

ruim 40 zonnepanelen geplaatst, waarmee de club ongeveer een derde deel van het eigen 
elektriciteitsverbruik op gaat wekken. 

Het plaatsen ervan is naast een 
eigen investering mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit 
de landelijke regeling ‘Energiebe-
sparing en duurzame energie voor 
sportaccommodaties’. Het project 

is verder uitgewerkt door Energie 
Netwerk in samenwerking met 
energiecoöperatie BENG! Hans 
Burghouts van Energie Netwerk 
én lid van Meijenhagen ‘Dit is 
een belangrijke stap, die past in 

het streven van Meijenhagen naar 
verduurzaming. We onderzoeken 
ook de mogelijkheden voor LED-
verlichting van de banen’.

(Henk Zandvliet)

Op het dak van het clubgebouw zijn zonnepanelen geplaatst.

Uitslag Wedvlucht 
De duiven van de leden van Postduivenvereniging De Bilt kwamen dit 
weekeinde terug van een wedvlucht vanuit Lessines (gelegen in de Bel-
gische provincie Henegouwen). De gemiddelde afstand naar de thuis-
situatie was rond de 180 km. De uitslag was: 1 Michel van Putten; 2, 4, 
5 en 9 Combinatie van Grol en Zn.; 3, 6 en 7 Ron van Veggel en Zn.; 8 
Combinatie Turk en van Zels en 10 Peter van Bunnik. 

Natuurspeeltuin bij
‘t Jagershuis

Op een koude, maar gelukkig droge woensdagmiddag was de feestelijke 
opening van de speeltuin bij familierestaurant ‘t Jagershuis, te Lage 
Vuursche. Er was een schminker en ballonnenclown. De kinderen 
hebben genoten van een knutselworkshop en natuurlijk de nieuwe 
speeltuin. (Luke Verkerk)

Laatste Koningsspelen 
voor groep acht

Deze voetballers uit basisschool groep 8 van de Martin Luther 
Kingschool uit Maartensdijk deden voor het laatst in hun loopbaan 
mee aan de Koningsspelen op de velden van SVM. Zij verlaten over 
een paar maanden de school, om elders hun carrière te vervolgen. Zij 
overhandigden de school na afloop van het toernooi een mooie bal. 
(Bram Hund)  

Blowing in the Wind
Blowing in the wind organiseert vrijdag 28 april om 20.00 uur in Het 
Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven het derde concert van dit jaar. 
Er zijn naast een voorprogramma van de Biltse Muziekschool twee 
nieuwe acts binnen het genre van akoestische luistermuziek/singer-
songwriters: Judy Blank en Lesley Baker. 

Judy Blank kreeg in 2013 voor het eerst landelijke bekendheid in het 
programma van Giel Beelen, De Beste Singer-Songwriter van Neder-
land. Ze komt naar De Bilt met nieuwe liedjes en haar piano: liedjes 
over Louisiana, Nashville, Lake Arthur en New Orleans, gemaakt op 
haar reis door de USA.

Lesley Baker speelde ooit blokfluit op de muziekschool; daarna werd 
de gitaar zijn instrument. Hij speelde met zijn band al op 3FM en Radio 
538; bij Blowing in de Wind zingt hij zijn songs met de gitaar als be-
geleiding. Hij wordt vergeleken met Damien Rice. Informatie: Bertus 
Voortman, 06 533 10 720
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank kunnen 

artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u een accept-email 
waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Vouwfiets merk: Ranger. 
i.v.m. opruiming €20,-. Tel. 
06-53116563

Ingelijst geborduurd schilderij. 
Dorpsgezicht (plein) met vijver 
en wat dieren 50x37 cm €10,-. 
Tel. 030-2202996

Puzzels ‘Europe box landen’5x 
1000 pcs in doos €12,50 Tel. 
030-2202996

5 handgebreide kindertruitjes 
o.a. nijntje – beer – panda – 
poes in alle kleuren per stuk 
€5,-. Tel. 030-2202996

Grote aluminium b.k. koeken-
pan Ø 28 cm €7,50 Tel. 030-
2202996

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

Poppenkast en poppen + vin-
gerpopjes €10,-. Tel. 0346-
243758

Dubbel CD van country 
woman. Ziet er nog netjes uit 
€5,-. Tel. 0346-243758

Salontafel met lade teak kolo-
niaal 120 x 80 x 50 €35,-. Tel. 
0346-212150

Rode maxicosy handig voor 
kleine kinderen. Ziet er netjes 
uit €10,-. Tel. 0346-243758

Gratis af te halen 8 lamp 
(buizen) zonnebank. Tel. 030-
2892315

2 bistrostoeltjes inklapbaar. 
Houtwerk nette staat. €15,-. 
Samen Tel. 06-16276013

Dik hout bamboe verstel-
bare ligstoel €17,50 Tel. 
06-16276013

Lichtgewicht ABS attache-
koffer zgan. Veel opberg-
ruimte. Lichtgrijs €25,-. Tel. 
06-16276013

Grote buiten zikzak grijs 
met gele blokken, tekst 
Yellow Lounge €20,-. Tel. 
06-16276013

Ijsmachine + receptboekjes. 
Koelelement in de vriezer en 
volgende dag ijs maken. €15,-
. Tel. 06-16276013

Tefal 2 in 1, fonduen en gour-
metten met compact elek-
trisch apparaat. Als nieuw 
€19,-. Tel. 06-16641083

Compleet nieuw gourmetstel 
met 4 spritus branders voor 
buitengebruik (b.v. op cam-
ping) €10,-. Tel. 06-16641083

Nieuwe toeletverhoger €25,-. 
Tel. 0346-211930

Douche stoel €50,-. Tel. 
0346-211930

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Wie wil 2 uur per week op 
dinsdag een TUIN in De Bilt 
onderhouden? Gras maaien, 
border etc. Max. €12,50 p.u. 
Tel. 06-17270055

Stal Arends in Maartensdijk 
is op zoek naar een 
INVALKRACHT vanaf mei 
t/m augustus. Dagen en uren 
in overleg. Ervaring met paar-
den is een pre. Bel voor meer 
info Cora Arends 06 54 75 35 
16 (i.v.m. slecht bereik in bui-
tengebied, spreek een bood-
schap in bij geen gehoor)

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

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

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis 06-34892915

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

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

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

Te huur ruime GARAGEBOX 
Julianalaan Bilthoven, 115 
pm info 035-6560764 of 
06-24760212.

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

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

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

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

Op ’t bankje
Het is best lekker weer en er zijn al best veel mensen op de 
been op deze lenteochtend. Een wat ouder echtpaar komt 
rustig aanwandelen en de man en vrouw lijken geen haast te hebben. ‘Zo, laten we u 
eens gezelschap komen houden’, zegt de man als ze ter hoogte van het bankje zijn. 
Ik groet ze vriendelijk en hoor al meteen dat ze inderdaad als het weer het toelaat 
graag een wandeling maken. Ze blijken dit jaar vijftig jaar getrouwd te zijn. ’Ja 
we trouwden in mei, vlak nadat Willem-Alexander werd geboren’, zegt de vrouw. 
‘Die geboorte van de Koning lijkt nog maar kort geleden, maar het voelt alsof ik al 
honderd jaar met jou getrouwd ben’, zegt de man lachend. Ze kent de humor van 
haar man en lacht rustig mee. ‘Toen ik vijftig werd hadden ze overal in de buurt 
op bomen een foto  geplakt met felgekleurde ballonnen eromheen. Max 50 stond 
erop en als het nou een mooie foto geweest was, maar het was ook nog een slechte 
fotokopie. Ik zag er in ieder geval ouder op uit dan ik nu ben’, zegt hij glimlachend. 
‘Hoewel ik er niets aan kon doen, want de kinderen hadden het gedaan, kreeg ik wel 
commentaar van verschillende kanten. Zo van, waarom moeten jullie zo nodig ver-
kondigen dat je een privéfeestje hebt. Dat is toch geen gezicht op die mooie bomen. 
Gelukkig werden ze een dag later weer weggehaald.’ De vrouw vond het toch wel 
leuk. Vooral de Abraham in de tuin. Toen ze twee jaar later zelf vijftig werd stond 
er een grote Sara voor de deur en daar was ze niet echt blij mee. ‘Gelukkig hadden 
ze toen wel een betere foto opgehangen.’ Ze vertelt dat ze bij haar zus Loes in de 
buurt ook allemaal foto’s met Loes 50 opgehangen hadden. ‘Een grapjas heeft toen 
van de 5 een 6 gemaakt en toen stond er dus Loes 60. Ze kon er gelukkig wel om 
lachen.’ Ze is wel benieuwd of ze voor de Koning ook een Abraham in de paleistuin 
gaan zetten. ‘Een Abraham met een kroon lijkt me wel een mooi gezicht. Ik zie 
Máxima er wel voor aan dat te gaan doen. Over vier jaar is ze zelf aan de beurt. We 
gingen vroeger met de kinderen wel eens naar het defilé in Soestdijk toen de prinsen 
nog klein waren. Willem-Alexander deed toen nog wel eens vervelend tegen de 
fotografen. Ze vindt Koningsdag nu ook wel leuk, maar om naar Tilburg te gaan 
ziet ze niet zitten. ‘Het is ook niet gemakkelijk om er dichtbij te komen met al die 
veiligheidsmaatregelen die kennelijk nodig zijn.’ Toen Koningin Beatrix in Utrecht 
was op 30 april is ze wel gaan kijken. Het jaar weet ze niet meer precies. ‘Maar we 
konden er toen wel heel dicht bijkomen. We hangen wel de vlag uit want dat vind ik 
er wel bijhoren. Natuurlijk kijk ik wel met een paar buurvrouwen naar de televisie 
met een oranjebittertje en oranje tompouces. Max gaat eerst met de kleinkinderen 
naar de vrijmarkt. Daarna gaan ze kijken waar er spelletjes zijn want er is weer van 
alles te doen voor kinderen. Het is te hopen dat het weer een beetje meewerkt.’ De 
man hoort het allemaal zwijgend aan. Hij vertelt dat hij jarenlang actief geweest is 
bij het organiseren van de Oranjefeesten, maar dat doet hij niet meer. ‘De dokter zei 
dat ik wat rustiger aan moest doen en dat doe ik dan maar. Kom Willy, we gaan weer 
een stukje lopen.’ Opgewekt vervolgen ze hun weg.

Maerten

Fietsroute naar Amersfoort

De Fietsclub bestaat uit fietsliefhebbers, die dag-
tochten maken in de omgeving van Maartensdijk. 
Dinsdag 2 mei is er een route naar Amersfoort, 
met een stadsrondvaart daarin opgenomen. De 
start is om 9.45 uur met een kopje koffie/thee in 
de ‘Ontmoetingsruimte’ van het Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 Maartensdijk. Om 
+ 10.00 uur gaat de tocht beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Voor meer informatie en/of aanmel-
dingen: Servicecentrum Maartensdijk, tel: 0346 
214161 of servicecentrummaartensdijk@mens-
debilt.nl 

Zomers klaverjassen

De woensdagmiddag is gereserveerd voor het 
klaverjassen. Onder leiding van Gijs de Heer en 
Jan van Tricht kan men met ingang van woensdag 
3 mei tot woensdag 30 augustus weer Zomerkla-
verjassen. Servicecentrum Maartensdijk, Maer-
tensplein 96 te Maartensdijk. Info 0346 214161 
of wservicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl. 
De aanvang is om 14.00 uur en de kosten zijn 3 
euro per keer. 

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson, partners en 
belangstellenden zijn welkom op maandag 1 mei 
in het Parkinson Café Bilthoven in de Koperzaal 
van zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 
3, Bilthoven. Parkinsonpatiënten kunnen baat 
hebben bij Qigong, dat oefeningen bevat waarbij 
het lichaam een belangrijke sleutel vormt voor de 
ontwikkeling naar een ontspannen leven Emile 
Weesie, een ervaren Qigong-docent, leert daarbij 
hoe spierstijfheid, coördinatie, balans en flexi-
biliteit kan worden verbeterd. De bijeenkomst is 
van 14.30 tot 16.00 uur; de zaal is open vanaf 
14.00 uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Inlichtingen bij Harm Schol-
ten, tel. 030-6564406, harm@scholten.nu, www.
parkinsoncafebilthoven.nl

Repair café Hollandsche Rading

Zaterdag 29 april van 10.00 tot 14.00 uur is er 
weer een Repair Café in het Dorpshuis in Holland-
sche Rading. Naast de gebruikelijke activiteiten 
(het repareren van alles wat stuk is, maar nog best 
hersteld kan worden) is er deze keer extra aan-
dacht voor de tuin: - het in orde maken van tuin-
gereedschap, een ruilbeurs van plantjes, stekken, 
zaden, ideeën, enz. Tevens is er de mogelijkheid 
overbodige spullen te verkopen tijdens het Repair 
Café. Daarbij is er Leut: gratis koffie met gebak 
en gezelligheid.

Concert van het Bilthovens Kamerkoor 

Zondag 7 mei geeft het Bilthovens Kamerkoor 
het jaarlijkse concert in de O.L.V.- kerk aan de 
Gregoriuslaan 8 in Bilthoven. Aanvang 16.00 uur. 
Het wordt een programma met koor- en instru-
mentale muziek van Engelse componisten o.a. 
Elgar, Gauntlet, Händel en Dowland. Het thema 
is liefde en humor. Kaarten zijn in voorverkoop 
en voor aanvang aan de kerk verkrijgbaar en te 
bestellen op telefoonnummer 030 2291692, via 
info@bilthovenskamerkoor.nl.en natuurlijk bij de 
koorleden. Zie ook www.bilthovenskamerkoor.nl
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TZ op tijd bij de les
Afgelopen zaterdag stond er een belangrijke wedstrijd op het programma voor TZ. In de strijd 
tegen degradatie werd er gespeeld tegen concurrent KVA in een zogenaamd ‘vierpunten’ duel.

Bij winst werd het gat op de rang-
lijst vijf punten en bij verlies zou 
KVA naderen tot op één punt. 
Beide ploegen hadden in de eerste 
twee duels verloren net als Unitas 
dat op de laatste plaats stond. Het 
duel in Amstelveen werd nog ge-
speeld op een veld van de oude af-
metingen. Als er één ding duidelijk 
is geworden is dat de verkleining 
van de velden een zegen is voor 
het veldkorfbal.

De doelpunten waren zeer duur in 
de beginfase van het duel. Zowel 
KVA als TZ hadden moeite om de 
korf te vinden. TZ creëerde meer 
kansen dan KVA maar elke over-
tuiging ontbrak in de afronding. 
KVA nam wat minder kansen maar 
het schot was beter verzorgd. Na 
een 3 - 1 werd en nog 3 - 3 maar 

daarna scoorde TZ nog maar één 
keer in de tweede helft. Bij het 
rustsignaal stond het 8 – 4 voor 
KVA. Acht tegendoelpunten is pri-
ma, maar slechts vier keer scoren 
is veel te weinig om aanspraak te 
maken op de overwinning.

Dit was uiteraard het belangrijkste 
bespreekpunt in de rust. Om duels 
te gaan winnen in de hoofdklasse 
moest TZ met veel meer overtui-
ging gaan spelen. Zodat er meer 
eigen duels gewonnen zouden 
worden, er meer support zou zijn 
voor de teamgenoten en het schot 
beter verzorgd zou worden. Met 
deze ingrediënten lukte het TZ om 
de wedstrijd in de tweede helft om 
te buigen. Stapje voor stapje kwam 
de ploeg van Iwan Hazendonk 
dichterbij. Toen het 9 - 9 geworden 

kwam KVA nog éénmaal op voor-
sprong met 10 - 9. Daarna scoorde 
TZ nog acht keer en KVA kwam 
nog maar twee keer tot scoren. Bij 
12 - 17 floot de scheidsrechter af.

Twee hele belangrijke punten voor 
TZ. Helemaal omdat na de wed-
strijd bleek dat Unitas gewonnen 
had van koploper Wageningen. TZ 
staat nu met nog vier duels te gaan 
vijf punten voor op KVA en vier 
op Unitas. Naast de twee punten 
zette TZ ook een belangrijke knop 
om in de rust. Na een eerste helft 
met slechts vier doelpunten werd 
er in de twee helft dertien keer ge-
scoord. Met die tweede helft kan 
TZ verder en kan men de laatste 
benodigde punten behalen. Het 
volgende duel is op 6 mei tegen 
Wageningen.

Irene dames naar promotiewedstrijden
Vrijdag 21 april speelde Irene Da-
mes 1 hun laatste wedstrijd tegen 
Wilhelmina Dames 1 in Amers-
foort. De tribune zat vol en de span-
ning was te snijden bij de Irene-da-
mes. Irene moest met 3-1 winnen 
om zeker te zijn van het mogen spe-
len van promotiewedstrijden voor 
promotie naar de derde divisie.

Vanaf het begin zat Irene gelijk 
goed in de wedstrijd. De passing 
lag goed waardoor spelverdeel-
ster Sandra Jongerius de aanvallers 
goed kon aanspelen. Inge de Boer 
scoorde mooie ballen op het mid-
den en blokkerend zat Irene er goed 
bij. De eerste set won Irene met 25-
14. De tweede set ging Irene goed 
door, alleen had Wilhelmina een 

goede service waardoor de pass niet 
liep bij Irene. Irene stond gelijk wat 
punten achter en liep achter de fei-
ten aan. Deze set verloor Irene met 
25-15.

Scherp
De derde set stond Irene weer 
scherp in het veld. Halverwege de 
set werd Iris Vos gewisseld op de 
buiten-positie en sloeg de ballen 
er hard in. Melinde Maarseveen 
werd achterin gewisseld voor Iris 
waardoor er een sterke verdediging 
achterin het veld stond. Irene zat 
in de flow en won deze set mak-
kelijk met 25-9. De vierde set werd 
Marit Pasterkamp in gewisseld op 
midden, Marit begon gelijk sterk 
aan het net en stond goed te blok-

keren. De pass liep goed in deze 
set en de aanvallers konden goed 
worden aangespeeld. Sharon Koele 
scoorde mooie geplaatste ballen en 
de libero Margit Meijer stond goed 
te passen achterin. Het werd op het 
einde van de set toch nog spannend, 
Wilhelmina kwam goed terug maar 
toch was Irene sterker en won de 
vierde set met 25-20. Doordat Irene 
met lef speelde en ook dankzij een 
ijzersterke service wonnen zij met 
3-1 van Wilhelmina. Irene speelt 
op 6 mei een tweetal wedstrijden 
om promotie naar de 3e divisie te 
verdienen; de 1ste wedstrijd begint 
om 13.30u en de 2de om 14.45u in 
sporthal Aetsveld in Weesp.

(Hanneke Groenendijk)

SVM in het zicht van de veilige haven
Zonder de licht geblesseerde Derk 
de Brauw gaf SVM al in de eer-
ste minuten haar visitekaartje af 
aan de verdediging van FC Drie-
bergen. Het belang voor de Maar-
tensdijkers was winnen; voor FC 
Driebergen was dat niet verliezen. 
De geelblauwe Maartensdijkers 
gaven weinig ruimte weg tegen de 
kopsterke aanval van de gastheren. 
Aanvoerder Diederik Hafkemeyer 
benutte een toegekende strafschop 
niet en de Maartensdijkers haalden 
nadien opgelucht adem, dat de rust 

met de brilstand 0-0 werd gehaald. 
In de 2e helft een feller en korter 
dekkend SVM, dat op jacht ging 
naar de voorsprong. Met Sjoerd 
Burgers voor de licht geblesseerde 
Djoey Engel had het middenveld 
aan verdedigende kracht gewon-
nen. Al in de 46ste minuut dacht 
SVM op de 0-1 te komen, maar de 
goed keepende Driebergse doel-
verdediger stopte het harde schot 
van Björn Engel. Driebergen liet 
enkele minuten later zien hoe het 
wel moest en scoorde met een be-

keken kopbal de 1-0. Het leek wel 
of deze achterstand het SVM-team 
motiveerde om een stapje extra te 
doen. Slechts enkele minuten later 
scoorde Marcel Melissen de ver-
diende gelijkmaker. SVM ging vol 
voor de winst. In de 53ste minuut 
was Mike de Kok weer eens on-
grijpbaar en scoorde na goed door-
zetten van kilometervreter Erno 
Steenbrink de 1-2. De Driebergen 
goalie bleef nog even een sta in 
de weg, maar moest na een klein 
kwartier spelen toch de 1-3 van 
Diederik Hafkemeyer toestaan.

Meer
SVM wilde en kreeg meer en een 
kwartier voor het laatste fluitsig-
naal scoorde Mike de Kok weer 
en stelde de winst veilig :1-4. FC 
Driebergen sputterde wel nog wat 
tegen en kwam nog terug op 2-4. 
SVM had de pech dat de Drieber-
gen doelman zijn team behoedde 
op een grotere achterstand. Mike 
de Kok scoorde vlak voor tijd nog 
de 2-5. SVM pakte weer belang-
rijke punten en is bijna in het zicht 
van de veilige haven. Zaterdag 
wacht thuis de volgende uitdaging 
tegen middenmoter Focus ’07 uit 
Culemborg. 

Wisselende beleving van SVM-ers bij een toegekende vrije schop.
(foto Nanne de Vries)

FC De Bilt deelt
een veeg uit

Rode lantaarndrager Nieuwland kwam vanuit Amersfoort 
zonder al te veel illusies naar De Bilt. Hoewel de degradatie 

officieel nog niet een feit is, hadden de Nieuwlandse spelers zich 
voor deze wedstrijd wel al helemaal in het zwart gestoken. 

Toch was het krachtsverschil in de eerste 20 minuten niet zo groot. 
Beide teams waren een keer gevaarlijk met een afstandsschot. Jef-
frey Dijksman schoot net naast en aan de andere kant verwerkte kee-
per Jaime Hansen met een mooie redding een goed schot tot corner. 
Nadat Jeffrey Dijksman geblesseerd was uitgevallen en vervangen 
door John Hityahubessy, wist FC De Bilt in de 22e minuut de score 
te openen. Mike Versloot stuurde vanaf eigen helft Bart Kuijpers de 
diepte in; Bart had een vrije doorgang richting de keeper. Bart was 
niet uit op eigen succes, maar legde de bal keurig opzij naar Tom 
Karst, die de 1-0 binnentikte. 

Na dit doelpunt bleef FC De Bilt duidelijk de sterkste ploeg. Kans-
jes waren er voor Joey de Ruyter en Mike Versloot. In de 40e minuut 
kwam Vincent van Bueren met een prima actie goed door en zijn 
voorzet werd afgerond door Tom Karst. Met een 2-0 stand gingen 
de teams samen met arbiter Tol de rust in. In de rust leek Nieuwland 
zich erbij neergelegd te hebben dat ze volgend seizoen derde klasse 
gaan spelen. Ze stelden hun spelniveau naar beneden bij en daar 
profiteerden de sterke Biltse spitsen optimaal van, want binnen 5 
minuten scoorden Tom Karst en Mike Versloot beiden een doelpunt. 
Nieuwland scoorde ook nog tegen (4-1). Ook na de 4-1 bleef FC 
De Bilt kans op kans krijgen. De score bleef gestaag oplopen. Mike 
stelde Tom in staat zijn vierde doelpunt te scoren en Mike scoorde 
zelf zijn tweede (alleen op de keeper) en derde (mooie pass Glenn 
Linnebank). Na de 6-1 kreeg Tom zijn publiekswissel en kwam San-
der van den Berg in het veld. Dat ook Sander een goede spits is, 
liet hij al gauw zien door op aangeven van Mike de 8-1 op het sco-
reboard aan te tekenen. Dit was ook de eindstand. Met deze goede 
overwinning blijft FC De Bilt knap tweede. DHSC maakte geen fout 
en heeft nog maar 1 punt nodig om kampioen te worden.

(Wim van de Kappelle). 

Salvodames veroordeeld 
tot degradatiewedstrijd

Het is de Salvodames niet gelukt om de dreigende 
degradatiewedstrijd te ontlopen. Hoewel de dames zeer goed 

speelden kreeg het de als vierde geëindigde tegenstander Alfa Leos 
in Leusden niet op de knieën en verloor met 3-2. Door dit resultaat 

kan de negende en veilige positie niet meer bereikt worden. De 
dames moeten nog een keer aan de bak voor lijfsbehoud.

Salvo startte uitstekend. Door de afwezigheid van Nienke van de 
Burg moest Anique Diepeveen op de middenpositie spelen. Stefanie 
van Ginkel nam haar plaats in op de buitenpositie. Door agressief 
aanvalsspel werd de tegenstander verrast. Dit leidde tot een paar 
punten voorsprong die helaas aan het einde van de 1e set ongedaan 
gemaakt werden door Alfa Leos dat nipt de set won met 25-23. 
Salvo trok de lijn van agressief en brutaal volleybal door en kreeg 
ook verdedigend meer grip op de tegenstander. Een mooie service-
serie van Anique Diepeveen gaf de Maartensdijkse dames een riante 
voorsprong die niet meer werd weggegeven. De 2e set werd gewon-
nen met 17-25. De 3e set gaf ongeveer hetzelfde beeld. Salvo was in 
staat om het dwingende spel te blijven spelen.

De tegenstander had grote moeite met vooral het fantastisch ver-
dedigende werk van Salvo dat de meest moeilijke ballen wist terug 
te brengen. Deze inzet leidde mede door een prachtige serviceserie 
van Rianne Diepeveen wederom tot setwinst in de 3e set met 20-25. 
Ook in de 4e set ging het lang gelijk op. Salvo wist zelfs drie punten 
voorsprong te nemen maar toen ging de vermoeidheid parten spelen. 
De voorsprong werd afgegeven en de set werd ingeleverd met 25-
19. De 5e set moest de beslissing brengen. Daarin ging Salvo weer 
prima van start. Er werd zelfs een voorsprong bereikt van 5-10. Toen 
begon de tegenstander heel moeilijk te serveren en daar had Salvo 
geen voldoende antwoord op. 

De angst om fouten te maken sloop in de ploeg en daarmee verdween 
de agressiviteit uit het spel. De tegenstander nam het initiatief weer 
over en speelde de set uit met 15-12. Door dit resultaat moet Salvo 
op 6 mei om 10.00 uur in sporthal Aetsveld in Weesp een degrada-
tiewedstrijd spelen tegen Unicornus uit Bunschoten. Nog een keer 
zal alles uit de kast gehaald moeten worden om een plaats in de 1e 
klasse veilig te stellen voor het volgend seizoen. 



Burgemeester bezoekt 
Korenmolen Geesina

door Henk van de Bunt

Zaterdag 21 april was burgemeester Sjoerd Potters op bezoek bij 
de molen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk, net op tijd voordat

de grote restauratie gaat starten. 

Peter Paternotte (bestuurslid van de Stichting Geesina) vertelt: ‘Even-
als zijn voorgangers is de burgemeester lid geworden van het Comité 
van Aanbeveling van de molen Geesina en deze dag werd aangegre-
pen om met het voltallige Comité de molen te bezoeken. De andere 
leden zijn de heren Diepenhorst (oud-burgemeester van Maartensdijk) 
en Copijn (Copijn boomkwekerijen te Groenekan). Namens de Geesina 
waren voorzitter Frits Jansen en enkele andere bestuursleden van de 
gelijknamige stichting aanwezig en uiteraard de beide molenaars die 
verantwoordelijk zijn voor het daadwerkelijk ´draaien´ van de molen’.

Fondsen
De molenaars gaven tijdens een uitvoerige rondleiding uitleg over de 
historie en het functioneren van de molen en uiteraard kwam ook de a.s. 
restauratie aan de orde, waarbij de scheuren in het metselwerk getoond 
werden. De verwerving van de nodige fondsen daarvoor is al een heel 
eind op streek maar de thans lopende ´stenenactie´, waarbij in Groene-
kan huis aan huis support wordt gevraagd door met een bescheiden be-
drag de aankoop van nieuwe stenen te sponsoren kan nog wel een duwtje 
gebruiken. Peter Paternotte: ‘De molenstichting is daarbij blij met de 
steun van het Comité en dankte de burgemeester dan ook hartelijk voor 
zijn bereidheid daarin zitting te nemen en snel op bezoek te komen’. 

Ingrid Friesema en Gijs 
Hasselbach, samen met 
burgemeester Sjoerd Potters op 
de omloop van de Geesina.
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Lentemarkt voor goed doel
Werkgroep Roemenië van de Hersteld Hervormde Kerk in Maartensdijk organiseert,

in samenwerking met zorgboerderij Nieuw Toutenburg , een Lentemarkt op
zaterdag 13 mei van 10.00 tot 15.30 uur.

Het voorjaar zien en beleven en te-
gelijk een goed doel steunen is die 
zaterdag mogelijk op het terrein 
van zorgboerderij Nieuw Touten-
burg (Dorpsweg 85) in Maartens-
dijk. De pasgeboren lammetjes 
en de vele andere dieren zijn van 
dichtbij te bekijken. Voor de kinde-
ren is er genoeg te doen. Zo staat 
er een springkussen, kan er een ritje 

worden gemaakt met een huifkar 
en op de pony’s. Verder kunnen de 
kinderen leren hoe ze een koe moe-
ten melken en kunnen ze een koe 
van dichtbij bekijken. 

Zorgboerderij
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
biedt kleinschalige dagbesteding 
aan mensen met een verstande-

lijke beperking of psychische 
problemen, waarbij huiselijkheid 
en gezelligheid voorop staan. De 
zorgboerderij richt zich vooral op 
groenteteelt, teelt van zacht fruit 
en veehouderij. De cliënten van de 
zorgboerderij bakken echte ‘knie-
pertjes’ (zoete, dunne wafel). Ook 
worden er o.a. verse roombrood-
jes verkocht en zijn er broodjes 

hamburger, verse patat en diverse 
snacks. Op de Lentemarkt presen-
teren zich diverse bedrijven uit de 
wijde omtrek. Er is van alles te 
koop, zelfs tweedehands boeken. 
Verder is het mogelijk om op de 
markt lege flessen (of de bonnetjes 
hiervan) in te leveren.

Bestemming 
De opbrengst van deze dag komt - 
mede dankzij sponsoren - ten goede 
aan de noodhulp van stichting HCR 
in Bacau (Roemenië). Dit project 

is in 1995 opgericht om school- en 
gezinsverlating te voorkomen. De 
doelen van het project zijn: kin-
deren binnen het gezin houden, 
zorgen dat kinderen naar school 
blijven gaan, (re-)integratie van 
kinderen of jongeren in hun school, 
opname van kinderen in tehuizen 
tegengaan en voorkomen van het 
uiteenvallen van gezinnen. Jaarlijks 
nemen aan het sociale project meer 
dan 1000 mensen deel.

(Jan Vonk Noordegraaf)

Op de lentemarkt valt er uiteraard jongvee te bewonderen.

Eerste Buurderij van provincie 
Utrecht opent haar deuren

Vrijdag 21 april ging de allereerste Buurderij van de provincie Utrecht van start.
Boeren & Buren is een netwerk voor rechtstreeks verkoop, waarbij er direct contact is tussen 

de Boer en de leden (de Buren). Hiermee creëren de initiatiefnemers korte ketens voor de 
verkoop van lokale seizoenproducten. 

Tijdens de wekelijkse Buurderij bij 
het Dorpshuis in Hollandsche Ra-
ding kunnen de Buren met de Boe-
ren kennismaken, en hun produc-
ten rechtstreeks ontvangen: ‘Het 
is fantastisch om lokale Boeren en 
Buren direct met elkaar in contact 
te brengen’, vertellen Buurderij-
verantwoordelijken Joyce Wollaars 
en Anne Verhulp. ‘Op deze manier 
leren mensen meer over waar voed-
sel vandaan komt, en dragen we een 
steentje bij aan de duurzaamheid 
van wat er op ons bord ligt’.

Bestellen
De leden van de Buurderij kunnen 
iedere week via de webwinkel hun 
bestelling online doorgeven. Er is 
een breed assortiment aan verse 
groente en fruit, vlees, brood, zui-
vel, en bijzondere specials zoals 
truffelmayonaise. Alle producten 
komen uit een straal van gemiddeld 
18 kilometer, veel dichterbij dan de 
duizenden kilometers die producten 
normaal naar een supermarkt afleg-
gen. Op vrijdagavond van 17.00 
tot 19.00 uur kunnen de Buren hun 

bestelling afhalen, en tegelijkertijd 
een praatje maken met de voedsel-
producenten. Door de keten kort te 
houden komt 80% van de omzet bij 
de producent terecht. Daarbij gaat 
er geen graantje verloren; omdat 
de bestellingen van tevoren online 
worden doorgegeven, hoeft de Boer 
alleen mee te nemen wat verkocht 
is.

Eigen dorp
De opening op 21 april was ge-
slaagd. Veel Buren kwamen langs 
om hun bestelling op te halen en 
een praatje met de Boeren te ma-
ken. Ook Buren, die deze keer geen 
bestelling hadden gedaan kwamen 
een kijkje nemen en waren erg en-
thousiast. De boeren hebben het ook 
enorm naar hun zin gehad. Naast de 
voordelen voor de duurzaamheid 
en bewustwording over voedsel, 
biedt de Buurderij sinds lange tijd 
weer de mogelijkheid boodschap-
pen te doen in het eigen dorp; in 
dit geval Hollandsche Rading. Al 
jaren zijn er geen winkels meer in 
Hollandsche Rading, waardoor de 
bewoners altijd het dorp moeten 
verlaten om boodschappen te doen. 
Inschrijven voor Boeren & Buren 
kost niets en is geheel vrijblijvend. 

Contactgegevens
 buurderijhr@gmail.com en/of 
Anne Verhulp, tel 06 51831370

Boeren en Buren ontmoeten elkaar in Hollandsche Rading.
[foto Henk van de Bunt]

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
26-04

&
Vr.

28-04

Rib-eye v.d. grill met 
knoflooksaus

of
Gebakken forel met

amandelboter
of

Zoete aardappel met
dadel en roquefortsaus

€ 10,-

Woe.
03-05
Do.

04-05
Vr.

05-05

Eendenborstfilet met 
sinaasappelsaus

of
Roodbaarsfilet met 

Hollandaisesaus
of

Spaanse olijventaart

€ 11,-

Let op! i.v.m. Koningsdag 27 april gesloten
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