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Samen naar 
de tandarts!

Dental Clinics Bilthoven
Tandartsengroepspraktijk

Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven
Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl

Van Zodde tot Pleisterplaats
door Henk van de Bunt

Zaterdag 25 maart werd in de Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust het startsein gegeven 
van de lustrumactiviteiten van de beide historische verenigingen, die de gemeente De Bilt rijk 

is. De Historische Vereniging Maartensdijk (HVNM) bestaat 30 jaar en de 
Historische Kring D’ Oude School (HK) viert haar vijfde lustrum. 

Op de jubileumwebsite www.van-
zoddetotpleisterplaats.nl stellen 
de jubilarissen de vraag: ‘Vergrij-
zen we en hebben oudere mensen 
belangstelling voor de lokale ge-
schiedenis? Hebben we behoefte 
aan zingeving en halen we die uit 
de historie van onze directe omge-
ving? We weten het nog niet, maar 
de toenemende belangstelling voor 
de geschiedenis van de plek waar 
we wonen heeft er onder andere toe 
bijgedragen dat de historische ver-
enigingen van De Bilt en Maartens-
dijk de handen in elkaar geslagen 
hebben om hun beider jubileum in 
2017 groots te vieren onder de titel 
‘Van Zodde tot Pleisterplaats’. Een 

titel waarmee we willen aangeven 
dat we in dit jubileumjaar de histo-
rie van ons bijzondere woongebied 
graag onder uw aandacht brengen’. 

Ouderen
Tijdens de bijeenkomst werd de 
Canon van Maartensdijk en De 
Bilt in aansluiting op de landelijke 
Canon van de geschiedenis, gepre-
senteerd en aangeboden aan de ge-
meente in de persoon van de wet-
houder van cultuur Hans Mieras. 
Gespreksleider en historicus Anne 
Doedens informeerde uitgebreid 
over het Digitaal Museum De Bilt. 
Leerlingen van het Groenhorst Col-
lege uit Maartensdijk vertoonden 

een korte film die zij o.l.v. hun do-
centen maakten over het ontstaan 
van Oostbroek. Enkele oud- burge-
meesters namen samen met burge-
meester Verkerk plaats in een forum 
waarin zij in gesprek gingen over 
culturele historische wetenswaar-
digheden uit de periode, dat zij de 
gemeente dienden als burgervader.

Jongeren
Voorzitter Paul Meuwese verwel-
komde speciaal alle ‘jonge dames 
en jonge heren’ en noemde het 
heel speciaal, dat zij op deze ope-
ningsbijeenkomst waren. Hij doel-
de daarbij op de jongeren van het 
Groenhorst College, die bijdroegen 

aan een mooie film. Meuwese deed 
dit als voorzitter van de jubileum-
commissie van de HVM (Maar-
tensdijk) en de HK (De Bilt). Zo-
wel Meuwese al spreekstalmeester 
Anne Doedens complimenteerden 
de groep jongeren: ‘Mooi, de ma-
nier om jonge mensen met moderne 
middelen de liefde voor het verle-
den bij te brengen’. Achttien leer-
lingen van het Groenhorst College 
in Maartensdijk vervaardigden een 
film over de geschiedenis van het 
Bilts Hoogkruis. Vragen als: wat is 
dat Bilts Hoogkruis eigenlijk en wat 
is de geschiedenis hiervan kwamen 
aan de orde tijdens een masterclass, 
gegeven door Gert Landman van 
Stichting Bilts Hoogkruis. Bege-
leidster Monique Neppelenbroek: 
‘Wij moesten wel achttien leerlin-
gen zover krijgen om mee te doen. 
Zonder ook maar enige ervaring in 
editen, regisseren en schrijven van 
het script gingen allen enthousiast 
aan de slag, met een mooie film als 
resultaat’.

Activiteiten
Meuwese vervolgde: ‘Vandaag 
vindt de aftrap van de activiteiten 
plaats; activiteiten door het hele 
jaar heen. Het voert nu te ver alle 
projecten te gaan benoemen. Toch 
breng ik nu even onder uw aandacht 

de tentoonstellingen in elke kern, 
een project voor basisscholen, de 
viering van honderd jaar de naam 
Bilthoven. Daar komt ook een boek 
over uit. Houdt de berichten in de 
plaatselijke kranten in de gaten. 
Onze volgende activiteit na van-
daag start op 22 april op Landgoed 
Eyckestein. Dan is er een app be-
schikbaar waarmee men al fietsend 
langs prachtige plekken in deze ge-
meente komt. Deze zal ook op pa-
pier beschikbaar zijn. Behalve via 
krantenberichten en nieuwsbrieven 
wordt men ook geïnformeerd op 
de website www.vanzoddetotpleis-
terplaats.nl. De zodde, het trilveen 
in Westbroek tot de herbergen van-
ouds in pleisterplaats De Bilt’. 

Genieten
Gespreksleider Anne Doedens ge-
noot met alle aanwezigen van de 
sessie met de vier (oud-) burge-
meesters: ‘Ik stelde ze de vraag 
waar ze met Amerikanen naar toe 
wilden als ze die moesten rond-
leiden in de gemeente en wat ze - 
zonder hem gezien te hebben - in 
de verschillende canons wilden 
zien. Oud burgemeester Fons Panis 
(1973 - 1987) sprak over het Noor-
derpark en het nieuwbouwwijkje 
in Westbroek (onder zijn bewind 
onder architectuur gebouwd) en de 
kerk, toren en schilderingen van 
Westbroek.

Lees verder op pag 3

De duim van spreekstalmeester Anne 
Doedens gaat terecht omhoog voor de 
Groenhorst-jongeren en coordinator 
Monique Neppelenbroek.

Jubileum feestje op 
gemeentehuis

Vrijdag 24 maart vierden Nederland en India hun 70 jarig jubileum van 
diplomatieke relaties. Op het gemeentehuis werden de ambassadeur 
van India en de voorzitter van de India Foundation ontvangen door de 
burgemeester van De Bilt. Tien danseressen vermaakten de genodig-
den: de voorzitter van de India Foundation met echtgenote, de ambas-
sadeur van India met echtgenote, burgemeester Verkerk en zijn vrouw 
en de gemeentesecretaris. [foto Walter Eijndhoven]

Aandacht voor (v.l.n.r.) burgemeester Verkerk van zijn oud-collega’s 
Panis, Tchernoff en Diepenhorst.
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

02/04 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
02/04 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer

02/04 • 18.30u - Prop. drs. G.A. van Ginkel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
02/04 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

02/04 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
02/04 • 10.30u - pastor A. van Kempen 

m.m.v. koor Harry’s Inspiration

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

02/04 • 10.15u - Ds. P. Schelling
02/04 • 16.30u - Ds. B.C. Buitendijk

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

02/04 • 10.00u - Ds. M. v.d. Poel
02/04 • 19.00u - Ds. H.A. Post

Pr. Gem. Immanuelkerk
02/04 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
02/04 • 10.00u - Ds. D. Neven 

Samendienst met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
02/04 • 10.00 uur - Woord- en 
Communieviering, J. Houben

V.E.G. De Bilt e.o.
02/04 • 10.30u - Spreker Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

02/04 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg 

Herv. gemeente Blauwkapel 
02/04 • 15.30u - Prop. drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk
02/04 • 10.00u - Ds. W. van Vlastuin
02/04 • 18.30u - Ds. R. van de Kamp

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

02/04 • 11.00u - Ds. R. Alkema
02/04 • 19.00u - Vesper 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

02/04 • 10.00u - ds. C.N. van Dis
02/04 • 18.30u - ds. W.P. Vermeulen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

02/04 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra
05/04 • 19.30u - ds. Th. L. Zwartbol

PKN - Ontmoetingskerk
02/04 • 09.30u - ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
02/04 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/04 • 10.00u - Dhr. A. van Hilten
02/04 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop 

PKN - Herv. Kerk
02/04 • 10.00u - ds. A. Stijf

02/04 • 18.30u - ds. M. van der Zwan
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Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 1 april haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

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

NPV jaarvergadering

De NPV is de Nederlandse 
Patiënten Vereniging in Maar-
tensdijk die met vrijwilligers 
mantelzorg verleent in Maar-
tensdijk, Groenekan, Westbroek 
en Maartensdijk.Op donder-
dag 30 maart houdt de NPV 
haar jaarlijkse jaarvergadering 
met aansluitend een lezing te 
verzorgen over; ‘Omgaan met 
elkaar (zowel binnen als buiten 
het huwelijk); over communica-
tie gesproken’. De avond begint 
om 20.00 uur in Hervormd Cen-
trum, Dorpsweg 42B in Maar-
tensdijk. Iedereen (lid of geen-
lid) is van harte uitgenodigd 
deze avond bij te wonen. 

Film in De Woudkapel

Op donderdagavond 30 maart 
om 19.30 uur vertoont de Woud-
kapel de in Cannes bekroonde 
film I Daniel Blake van regis-
seur Ken Loach. Deze recente 
nog in filmhuizen op het pro-
gramma staande film ontroert 
en laat zien hoe onze samen-
leving door sommigen ervaren 
wordt. Een prachtige reële film, 
met veel empathie gefilmd. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 31 maart kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjas-
sen begint om 20.00 uur en 
meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u 
een lot kopen. Voor aanmelden: 
0346 212366 of 06 51832063.

Biltse Proms 

Op dit promsconcert vrijdag 
31 maart voor jong en oud in 
het H.F. Witte Centrum in De 
Bilt speelt het Groot Harmo-

nieorkest van de KBH en sole-
ren Bastiaan Sparnaay, Sietske 
Kleine Schaars en Daan Bogers. 
De afterparty wordt verzorgd 
door DJs Mies en Ro. Zaal open 
om 19.45u, aanvang concert 
20.00. Kaarten zijn te bestellen 
via Facebook ‘Biltse Proms’ en 
aan de zaal verkrijgbaar. 

Fietsclub gaat weer van start

De Fietsclub bestaat uit fiets-
liefhebbers, die dagtochten 
maken in de omgeving van 
Maartensdijk. Voor 2017 is 
er weer een mooi gevarieerd 
programma samengesteld. Op 
dinsdag 4 april gaat de club om 
9.45 uur weer van start vanuit 
de ‘Ontmoetingsruimte’ van het 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 Maartensdijk 
om het rondje Baarn, Soest 
en Soester Duinen te (gaan) 
maken. Lunchpakket meebren-
gen. Voor meer informatie c.q. 
aanmelding Servicecentrum 
Maartensdijk, tel: 0346 214161 
of www.mensdebilt.nl en/of 
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl 

Muziek in huis 

Op zondag 2 april geeft het 
ensemble Duo Spinoza een con-
cert in zorgcentrum Schutsman-
tel. Het concert begint om 15.00 
uur. Adres: Gregoriuslaan 35, 
Bilthoven. Toegang is gratis. 
Vanaf 14.30 uur wordt koffie en 
thee geschonken. 

Hulp bij tablet, 
laptop of mobiel

Heeft u een vraag over uw 
tablet, mobiel of laptop? Ga 
dan met uw apparaat naar de 
computerhulp in servicecen-
trum de Bilt. Twee leerlingen 
van de Werkplaats helpen u bij 
het oplossen van problemen en 
geven u tips. Ze nemen de tijd 
om alles rustig aan u uit te leg-
gen. Vanaf 5 april is de appa-

ratenhulp 7 keer op woensdag-
middag van 15.30 tot 17.00 uur 
in servicecentrum De Bilt op de 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 in 
De Bilt. Aanmelden kan via 030 
7440595 of servicecentrumde-
bilt@mensdebilt.nl.

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 3 april van 9.30 tot 
11.30 uur weer een bijeenkomst 
in Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onne-
sweg 14, De Bilt. Voor meer 
informatie: inbetweencafedb@
gmail.com.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 1 april staat Amnes-
ty International van 11.00 tot 
12.30 uur met een stand in 
de  openbare bibliotheek van 
Bilthoven. Daar kan men een 
handtekening zetten onder peti-
ties waarmee Amnesty bij rege-
ringen aandacht vraagt voor 
gevangenen waarvan de men-
senrechten geschonden wor-
den. Ook is er informatie over 
Amnesty zelf.

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Par-
kinson, hun naasten en belang-
stellenden zijn op maandag 3 
april van harte welkom in het 
Parkinson Café Bilthoven in de 
Koperzaal van zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 
in Bilthoven. Centraal staan de 
gevolgen van de ziekte van Par-
kinson Wil Bink, maatschappe-
lijk werker van SilverRade zal 
hier op ingaan. 

De bijeenkomst is van 14.30 
tot 16.00 uur. De toegang is 
vrij. Een vrijwillige bijdrage is 
welkom. Inlichtingen bij Harm 
Scholten, tel. 030 6564406, 
mail: harm@scholten.nu.

Gezocht voor Rommelmarkt

Op 17 juni organiseert korfbal-
vereniging DOS uit Westbroek 
weer de bekende rommelmarkt, 
te houden op de accommodatie 
van DOS in Westbroek. Voor 
deze rommelmarkt is men op 
zoek naar spullen. Wie heeft 
nog goede meubels, kleding, 
speelgoed, boeken of andere 
spullen staan en weet niet wat 
u er mee gedaan moet wor-
den? Men kan bellen voor een 
afspraak (ophalen of brengen) 
met 0346 282627. 

Begraven of cremeren 

Het is niet een onderwerp 
waar gemakkelijk over gespro-
ken wordt. Zelfs erover den-
ken schuiven we voor ons uit. 
Maar juist er over geïnformeerd 
worden, lang voordat het daad-
werkelijk nodig is, kan heel 
verhelderend zijn en kan een 
stuk zekerheid en rust bieden. 
wwDaarom houdt PCB Uit-
vaartzorg een informatieavond 
over dit onderwerp in de Uit-
vaartwinkel aan het Uilenpad 
1 te Bilthoven. Aan de orde 
komen begrippen als Begraven, 
Cremeren, Verloop van een uit-
vaart, Kosten van een uitvaart, 
Kan ik mijn wensen vastleggen 
en Uitvaartverzekering nodig 
of niet? De bijeenkomst is op 
dinsdag 4 april 2017 om 20.00 
uur in de PCB Uitvaartwinkel, 
Uilenpad 1 te Bilthoven. Voor 
meer informatie: www.pcbuit-
vaartzorg.nl/agenda of tel. 030 
2217229. 

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

drukwerkspecialist

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl
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Panis stond trouwens aan de wieg van de HVM. Verkerk wilde een 
relatie met de Vanderbilts, voor steun, waarbij Ellen Drees (van 
de HK) wist op te merken, dat men in het verleden ooit contact 
legde, maar dat opnieuw proberen kan geen kwaad kon. Alexan-
der Tchernoff (1991 - 2007) noemde het bunkercomplex uit WO 
II en Peter Diepenhorst (1987-2001) benadrukte het belang van de 
Stichtse Lustwarande; de buitens’. De sfeer was uitstekend en het 
gezamenlijk optreden van de (oud-)burgemeesters werd door velen 
voor herhaling vatbaar genoemd. 

Canon
Jaap Akkerman (HK) legde uit dat de canons waren gemodelleerd 
naar het landelijke voorbeeld. Akkerman (de technische realisator) 
liet wethouder Hans Mieras de knop indrukken van de sites, waarop 
de canons staan. Mieras benadrukte het belang van de canon en an-
dere projecten, zoals het Digitale Museum voor de gemeente: ‘Om 
de toekomst vorm te geven, dien je het verleden te kennen’ en wees 
op de ‘waan van de dag’ , het ongeduld en het ondernemerschap van 
deze tijd. Mieras noemde het Sanatorium Berg en Bosch versus het 
begin van de Biltse Life-science as als voorbeeld van een ‘gemeen-
telijke paradox’. 
Liesbeth Dumee (HVM) en Lies Haan (HK) werden niet alleen ge-
noemd maar ook terecht geroemd. Dumee vertelde hoe ze de Maar-
tensdijkse canon had aangepakt en ook van een eigen plaats had ver-
zekerd. Op www.regiocanons.nl zijn zowel De Bilt als Maartensdijk 
vertegenwoordigd. 

Museum
Ook oud-burgemeester Alexander Tchernoff benadrukte opnieuw 
met betrekking tot de Stichting Digitaal Museum De Bilt de oproep 
zich te melden: ’Mensen met kennis en interesse worden verzocht 
zich met vermelding van hun mogelijke inbreng te melden via an-
nedoedens@ziggo.nl of atchernoff@gmail.com’.

Eduard Verhoef legt Koran uit
door Marijke Drieenhuizen

De Koran is wereldwijd voor 1500 miljoen mensen de basis van hun bestaan. Nederland telt 
ongeveer een miljoen mensen die leven volgens de wetten en regels van dit boek. Twee jaar geleden 

heeft Maartensdijker Eduard Verhoef een Nederlandse vertaling van de Koran gepresenteerd.

Inmiddels is daar vorig jaar een 
tweede druk van verschenen. Veel-
vuldig kreeg hij verzoeken om bij 
deze vertaling ook een uitleg te 
schrijven waarbij de achtergrond 
bij de verschillende verhalen wordt 
uitgelegd, namen toegelicht en las-
tige verzen zo mogelijk verklaard. 

Predikant
Eduard Verhoef studeerde Theo-
logie, Hebreeuws, Aramees en 
Arabisch. Hij heeft veel gereisd en 
bezocht onder andere Syrië, Israël, 
Egypte en Griekenland. Vijfentwin-
tig jaar is hij predikant geweest, de 
laatste jaren in Maartensdijk. Na 
zijn emeritaat is hij zich gaan rich-
ten op onderzoek om zo iedereen de 
mogelijkheid te bieden zich te ver-
diepen in tradities van eeuwen gele-
den. Hij heeft inmiddels een aantal 
boeken geschreven en internatio-
nale artikelen gepubliceerd. Gedu-
rende de periode van 2001 tot 2007 
heeft hij in Maartensdijk met geïn-
teresseerden de Koran gelezen. De 

informatie, die hij toen heeft verza-
meld en zijn voorbereidende werk 
om de Koran in het Nederlands te 
vertalen hebben bijgedragen aan 
het schrijven van dit nieuwe boek. 

Islam en Koran
Elke dag wordt er in het nieuws wel 
iets gemeld of geschreven waarbij 
de Islam of Koran genoemd wordt. 
Vaak gaat het dan over afschuwe-
lijke misdaden, zoals vorige week 
weer in Londen, gepleegd door 
mensen die zich Moslims noemen. 
Eduard Verhoef: ‘Zij menen zich 
daarbij te kunnen baseren op de 
Koran. Dat past niet in mijn beeld 
dat ik heb van de Islam en eigenlijk 
van alle religies. Zij lijken lang ge-
leden te zijn ontstaan omdat men-
sen zochten naar antwoorden op de 
meest indringende vragen waarmee 
zij in hun leven werden en waarmee 
wij nog steeds worden geconfron-
teerd’. In de Koran staat veel wat 
ook in de Bijbel wordt genoemd. 
‘Ik vind het dan ook bijzonder 

dat populisten, zoals bijvoorbeeld 
Geert Wilders negatief zijn over de 
Koran maar de Bijbel nooit noe-
men. Het is goed dat mijn uitgever 
dit nieuwe boek ook opgestuurd 
heeft aan Geert Wilders’.

Uitleg
De Koran is een liturgische tekst 
en bestaat uit een geheel van ge-
bruiken, gebeden, ceremoniën 
enz. van de Islam. De verzen zijn 
bedoeld om te reciteren of voor te 
dragen. De letterlijke betekenis van 
het woord Koran is dat wat gede-
clameerd (voorgedragen) moet 
worden. De tekst van de Koran 
is ontstaan in de zevende eeuw in 
slechts 22 jaar. Allerlei figuren uit 
het Oude en Nieuwe testament van 
de Bijbel, zoals Noach, Abraham, 
Lot maar ook Jezus, komen voor in 
de Koran. 

Onweerlegbaar
Eduard Verhoef: ‘In een vertaling 
gaan altijd elementen verloren. 
Niet voor elk Arabisch woord is 
een letterlijke Nederlandse verta-
ling voorhanden’. De vertaling van 
de Koran in het Nederlands van 
Eduard Verhoef wordt inmiddels 
ook gebruikt door moslims. In de 
Uitleg van de Koran wordt de Ko-
rantekst vers voor vers uitgelegd 
en toegelicht. ‘Het boek geeft mijn 
visie en mijn interpretatie weer en 
is in ieder geval een goed bedoelde 
poging om zaken te duiden. Soms is 
de uitleg onweerlegbaar, omdat het 
gerelateerd is aan een gebeurtenis 
in een bepaalde tijd en plaats. Voor 
andere zaken heb ik mij meestal 
gehouden aan de zogenaamde tra-
ditionele meningen. Dat heb ik niet 
gedaan omdat ik dat altijd zou wil-
len verdedigen maar omdat weten-
schappelijk onderzoek nog niet ver 
gevorderd is en ik mij daarop niet 
kan baseren’.

Ivo Niehe in het Walter Maas Huis
Woensdag hield Ivo Niehe een 
presentatie over zijn werk als 
televisie presentator, program-
mamaker en directeur van een 
productiebedrijf. Hij begon zijn 
verhaal met het lied ‘Samen’, 
waarbij hij zichzelf begeleidde 

op de piano. Daarna nam hij zijn 
publiek in de volle huiskamer ge-
durende 2 uur in hoog tempo mee 
in zijn wereld als bekende tele-
visiepersoonlijkheid. Niehe is al 
jaren regelmatig op de tv te zien 
met zijn interviews met bijzon-

dere personen. Het is uitermate 
opvallend hoe hij de groten der 
aarde bij hem aan tafel weet te 
krijgen. Denk daarbij aan Hillary 
Clinton, Gorbatsjov, Chirac en 
vele anderen.

(Frans Poot)

Tijdens een inspirerende avond weet Niehe de aandacht van zijn publiek knap vast te houden.

Op veler verzoek heeft Eduard Verhoef na de vertaling van de Koran in 
het Nederlands nu ook een uitleg daarbij geschreven.

Wethouder Hans Mieras maakte op aanwijzingen van Jaap Akkermans 
(HK) de Maartensdijkse en Biltse Canon zichtbaar.

Verheugde en betrokken gezichten bij jong en oud.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Lamsracks 
Gemarineerd of naturel

Kip cordon bleu

Heerlijke kipdijsaté

Australische rib-eye

Runder hamburgers

100
GRAM 3.75

500
GRAM 7.50

100
GRAM 3.25

500
GRAM 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 maart
t/m woensdag  april

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella
Sellerie salade
Filet americain

Gegrilde fricandeau 
Gerookte achterham
Gebraden rosbief

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

VERS GEBRANDE 
PINDAROZIJNENMIX

250
GRAM 2.98

250
GRAM 4.98VERS GEBRANDE 

PISTACHENOTEN

Noten & pinda's

Superstunt!

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 4.98

NOORDHOLLANDSE OUD
1

KILO 9.99 

6 HALEN=
5 BETALEN

We hebben het weer!

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, slavinken, gehaktstaven, 
gehaktspeciaaltjes, etc…1

KILO 7.98

HEERLIJKE MALSE 
KIPDIJFILET

VLEESWAREN TRIO

VRIJDAG EN ZATERDAG HEBBEN WE WEER HEERLIJKE ROOMBRIE MET KARAMEL EN NOTEN!

Lekker voor het weekend!
150

GRAM 4.98

2
STUKS 5.- 

3
STUKS 5.- 

PER
STUK 3.98

PARMAHAM

SALAMI PAKKETJES

VOORJAARSBOLLEN

GEHAKTBROODJES

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

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

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GEWASSEN

Hollandse Spinazie
ZAK 300 GRAM 

0.79

HOLLANDSE

Komkommers
2 VOOR 

0.99

VOLOP HOLLANDSE

Asperges
GRATIS GESCHILD!

SCHERPE
DAG-

PRIJZEN!

Geldig op maandag 3/4, dinsdag 4/4 en woensdag 5/4

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
400 GRAM

1.98

PITLOZE

Witte druiven
500 GRAM

1.49

ITALIAANSE

Gehaktschotel
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Japanse week:
- Biefstuk
- Kalfsvlees
- Scampi's
- Kabeljauw
- Kip
- Groenten

MET NOEDELS 
OF RIJST

100 GRAM

1.49

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Aardbeien-vanille 
taart

NU

12.50
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VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

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

advertentie

Vragen aan Wethouder Cultuur
Fractie Schlamilch heeft vragen aan cultuurwethouder Mieras over de mate van betrokkenheid 

van de gemeenteraad bij een onderzoek naar een Cultuurfederatie in De Bilt.

‘In maart vorig jaar nam een meer-
derheid van de raad een motie aan 
waarin om een onderzoek werd 
gevraagd naar het draagvlak voor 
zo’n Cultuurfederatie,’ zegt Peter 
Schlamilch, tevens betrokken bij 
de beweging Forza. ‘Ik stemde toen 
tegen, want het zou een hoop geld 
kosten: geld dat rechtreeks uit het 
cultuurbudget zou worden gehaald. 
Dat wilde ik besteden aan cultuur-
projecten, niet aan overlegorganen. 
Bovendien waren er nog nooit sig-
nalen uit het veld geweest die om 
zo’n federatie vroegen’.

Verrast
Fractie Schlamilch is onaangenaam 
verrast door het concept eindrap-
port, dat onlangs is verschenen. 
Daarin wordt geadviseerd om op 

korte termijn een professionele 
coördinator aan te stellen, die zich 
primair bezighoudt met de com-
municatie. ‘Een vreselijk voor-
uitzicht’ zegt Schlamilch. ‘Zelfs 
gevaarlijk, omdat zelfs een halve 
beroepskracht toch al gauw 20.000 
euro per jaar gaat kosten. Geld dat 
rechtstreeks uit de cultuurpot komt 
en dus niet naar cultuur zélf gaat. 
Pure verspilling!’

Erger
‘Maar het is nog erger,’ zegt Schla-
milch. ‘In maart vorig jaar is duide-
lijk met de wethouder afgesproken, 
dat hij de raad over deze ontwikke-
ling ‘actief zou informeren via de 
commissie Burger en Bestuur’. Er 
is een jaar voorbijgegaan maar we 
hebben er niets over gehoord. Nu 

blijkt dat het rapport al vorig jaar 
bekend was en dat de wethouder de 
conclusies al heeft onderschreven, 
en, zij het onder voorbehoud, geld 
te hebben toegezegd. En dat alles 
zonder de raad zelfs maar te hebben 
gehoord of geïnformeerd. Onge-
hoord!’ Schlamilch gaat in de ge-
meenteraadsvergadering van maart 
vragen stellen over deze gang van 
zaken: ‘Ik vraag me af of de gebrui-
kers zich wel realiseren dat zo’n 
overlegclubje handen vol geld kan 
kosten. Laten we dat geld uitgeven 
aan iets moois, zoals een cultuur-
festival of andere activiteiten. Op 
een overlegorgaan zit niemand te 
wachten’. De beweging Forza roept 
alle andere cultuurminnaars in de 
gemeente hun mening te geven via 
info@forzadebilt.nl

Viering achtste lustrum jumelage 
De Bilt en Coesfeld

Dit jaar viert de Stichting Jumelage De Bilt - Coesfeld haar 40-jarig jubileum. Het bestuur van 
de stichting is er trots op dat de vriendschap na 40 jaar nog altijd zo levendig is. Er zijn dit jaar 

meerdere momenten dat er aandacht aan dit achtste lustrum wordt besteed.

Zondag 7 mei gaat een afvaardi-
ging uit De Bilt naar Coesfeld voor 
een feestelijke bijeenkomst in het 
stadhuis. Ook in Coesfeld worden 
vertegenwoordigers van de vereni-
gingen en scholen, waarmee altijd 
contact is onderhouden, uitgeno-
digd. In het centrum van Coesfeld 
is het die dag goed toeven; er is 
de jaarlijkse Automeile (een groot 
aantal autobedrijven presenteert 
zich met de nieuwste en meest 
luxe auto’s), de winkels zijn open 
en de jumelagebesturen richten 
een marktkraam in met Hollandse 
producten. De muzikale omlijsting 

tijdens deze ‘Hollandtag’ wordt 
verzorgd door de Marchingband 
van de KBH De Bilt.

Deelname
Het stichtingsbestuur hoopt op 
voldoende deelname. Er zijn aan 
deze dag geen kosten verbonden. 
Deze dag is vooral bedoeld voor de 
mensen die in de afgelopen veertig 
jaar een band met Coesfeld heb-
ben onderhouden. Een vereniging, 
school of stichting die regelmatig 
een uitwisseling organiseert of ge-
organiseerd heeft, kan maximaal 
twee personen aanmelden. Dit al-

les in verband met het beperkte 
aantal genodigden en de uitdruk-
kelijke wens om een zo divers mo-
gelijk gezelschap samen te stellen.

Voor meer informatie kan men 
bellen met Tine Rigter, voorzit-
ter van de Stichting Jumelage De 
Bilt - Coesfeld, tel. 030 2292787 
of mailen. Aanmelden bij voorkeur 
via e-mail: info@jumelage-debilt-
coesfeld.nl onder vermelding van 
7 mei 2017. Aanmeldingen graag 
zo spoedig mogelijk. 

(Joke Nederhof)

Op 14 december 2015 droeg Meep van Kampen na twaalf jaar het 
voorzitterschap van de Jumelagestichting De Bilt-Coesfeld over aan 
Tine Rigter. Meep van Kampen ontving bij zijn afscheid een chapeau-
kunstwerk met als opschrift: ‘Dank voor je onvermoeibare inzet!’

[foto Guus Geebel]

Convenant Maatschappelijke 
Opvang en Beschermd Wonen 

Woensdag 15 maart heeft wethouder Rost van Tonningen het ‘Regioconvenant Maatschappelijke 
Opvang en Beschermd Wonen’ ondertekend namens de gemeente De Bilt. In het convenant staan 

afspraken tussen 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) over de herhuisvesting van mensen die 
gebruik maken van maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

Door de afspraken in het conve-
nant kunnen deze inwoners snel-
ler zelfstandig wonen in één van 
de regiogemeenten en is er een 
soepele overdracht mogelijk naar 
het sociaal team. Maatschappelij-
ke Opvang en Beschermd Wonen 

(MO en BW) gaat over de bege-
leiding van inwoners die bijvoor-
beeld dakloos zijn of niet meer 
zelfstandig kunnen wonen vanwe-
ge psychische problemen. Jaarlijks 
doet een flink aantal inwoners van 
de regio een beroep op de voor-

zieningen voor MO en BW in de 
stad Utrecht. Het is de bedoeling 
dat deze mensen uiteindelijk weer 
terugkeren naar een zelfstandige 
woning in de gemeente van her-
komst. In de praktijk stromen in 
de gemeente Utrecht echter meer 

mensen in dan uit. Het nieuwe 
convenant heeft als uitgangspunt 
dat de gemeente van waaruit men 
instroomt in de Utrechtse opvang, 
jaarlijks een gelijk aantal perso-
nen terug huisvest. 

De gemeente De Bilt heeft de in-
tentie om in 2017 vier cliënten te 
herhuisvesten. Op basis van het 
daadwerkelijk aantal personen dat 
vanuit De Bilt uitstroomt naar de 
opvang in Utrecht worden voor 
2018 en 2019 nieuwe aantallen 
te herhuisvesten personen vastge-
steld. Met de Woonstichting SSW, 
de lokale partner in sociale huis-
vesting, worden nadere afspraken 
gemaakt over de in dit verband 
benodigde woningen.De ondertekening van het convenant wordt door de belangstellenden aandachtig gevolgd.

Woonlasten De Bilt per 
saldo gelijk gebleven

De gemeente De Bilt heeft de riool- en afvalstoffenheffing drastisch 
verlaagd. Dit is het gevolg van een verlaging van de interne reken-
rente, die de gemeente hanteert. De inkomsten die de gemeente door 
deze boekhoudkundige wijziging misloopt, zijn gecompenseerd door 
een verhoging van de onroerendezaakbelasting, zodat per saldo de 
woonlasten ongeveer gelijk blijven, rekening houdend met de prijsin-
dexcompensatie. De riool- en afvalstoffenheffing is een gemeentelijke 
belasting, die kostendekkend moet zijn. Nu er in de boekhouding gere-
kend wordt met een interne rente van 4% in plaats van 5,25% dalen de 
kapitaallasten en hoeven inwoners en bedrijven ook minder te betalen. 
Om de begroting op orde te houden heeft de gemeente De Bilt de OZB 
verhoogd met 10,41%.

Per saldo zijn de woonlasten voor huiseigenaren nagenoeg gelijk ge-
bleven. In 2017 bedraagt de totale lastendruk voor een gezin bedraagt 
1.012 euro tegen 1.005 euro vorig jaar. Een alleenstaande huiseigenaar 
betaalt dit jaar per saldo negen euro meer dan in 2016. De gemeente 
De Bilt hecht eraan deze context mee te geven aan de publicatie van de 
OZB-cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierin voert 
de gemeente De Bilt in de provincie Utrecht de ranglijst aan van groot-
ste OZB-stijgers.

Politiek café 
Woensdag 5 april organiseert de Biltse afdeling van GroenLinks een 
politiek café over het thema ‘de empathische samenleving’. Het café 
is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats vanaf 20.00 uur in café 
Van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32. Dit politieke café is het 
eerste in een serie die GroenLinks het komende jaar organiseert. Het 
doel van deze politiek cafés is om naar elkaar te luisteren en met elkaar 
in gesprek te gaan over onze samenleving, ongeacht onze achtergrond, 
religie of politieke voorkeur. De bijeenkomst begint met 3 korte inlei-
dingen door Louise Blok (predikant voor de PKN Bilthoven), Marzouk 
Aulad Abdellah (onderzoeker islamitische ethiek en regelgeving aan 
de VU) en Joachim Duyndam (hoogleraar humanisme en filosofie aan 
de Universiteit voor Humanistiek). Daarna is er volop ruimte voor een 
goed gesprek.  (Piet Nieuwendijk)



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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.

 OPEN GOLFDAGEN  
       8 en 9 april a.s.    
     

Kom vrijblijvend eens langs en maak kennis met het golfen.
www.gooisegolfclub.nl  of bel 06.42.215.309 voor meer info
           

     Op’t Jagerspaadje in Loosdrecht

Een snufje hier een schepje daar ... 
en uw 5 sterren lentetuin is klaar!!

NU!!!! is het 
allerbeste moment 

om heesters, bomen, 
fruit e.d. aan te 

planten.  
Doe uzelf een groot 
plezier, doe het nu!

Als er Michelinsterren voor tuinen zouden bestaan, dan kan UW tuin daar vrij 
eenvoudig voor in aanmerking komen. Een kwestie van goede grond, daar kunt 
u ongelooflijk veel mooiere resultaten mee behalen. Om u daarbij te helpen 
bieden we u nu de beste producten tegen een lagere prijs.

POKON AANPLANTGROND BIO
Een fantastisch product voor de aanplant van 
bomen, hagen en struiken. Boordevol  
hoogwaardige ingrediënten. 
40 Liter verpakking 
van 8,49 voor .............................. 5,99

ZANDGROND VERBETERAAR
Gemaakt door natuurbedrijf ECOstyle, dus een 
gegarandeerd goed product, waarmee uw zand-
grond rijker wordt en beter vocht 
en mest vasthoudt. 10 kilo
van 11,95 voor .............................. 7,99

Oók zondag open
12.00 - 17.00 uur

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

Aanbiedingen  
geldig t/m dinsdag  

4 april

Tip!!

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

Kom gezellig 
langs!

    20.00 uur: Ontvangst met koffi e/thee
                  20.15uur: Start modepresentatie
Donderdagavond

30 maart •

 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
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Kok Stomerij en Lederwaren
Dorpsweg 46 MAARTENSDIJK 0346 214112 info@kokstomerijenlederwaren.nl
Tassen, tassen en nog eens tassen. Kom gerust eens kijken het aanbod is enorm. [lees meer]

W. Landwaart Groenten & Fruit
Maertensplein 21A MAARTENSDIJK 0346-211330 info@agf-landwaart.nl
Ons visitekaartje is onze modern ingerichte winkel in Maartensdijk. Hier presenteren wij ons 
ruime assortiment op een overzichtelijke en klantvriendelijke manier. [lees meer]

PAAS SLOF

DUBBELDEKKER
TOMPOUCEN

per stuk € 1,50

400 gram
gevuld met amandelspijs

€ 4,75

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

www.runningdebilt.nl

Kidsrun
Jeugdloop

Word jij de snelste Biltenaar?!*schrijf je ook in als team!

 

zondag 2 april 2017
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Nogmaals antiquariaat 
Godefroy

Zou Maarten van Rossem, de Utrechtse historicus met zijn altijd opge-
wekte kijk op het leven, een keer door de Nieuwstraat in De Bilt hebben 
geslenterd? Vrijwel zeker, want in een van de vroegere afleveringen van 
het kwartaalblad, dat zijn naam draagt - de Maarten - zegt hij, met grote 
letters uitgestrekt over twee pagina’s, dat (maar de letterlijke tekst staat 
me niet helemaal meer bij) de leukste en interessantste antiquariaten 
te vinden zijn in de zij- en tussenstraten van dorpen en stadjes. Straten 
waar we ze niet zouden verwachten. Zo’n straat is de Nieuwstraat. 

In De Vierklank van 22 februari werd aan het antiquariaat van Willem 
Godefroy aandacht besteed in een artikel met een nogal pessimistische 
toon. De term ‘ontlezing’ werd gebruikt, ‘geringe omzet’ en ‘onver-
koopbaarheid van een groot deel van de voorraad’. Woorden van Go-
defroy zelf helaas en waarschijnlijk mede ingegeven door de enigszins 
verborgen ligging van zijn winkel, in ‘een zij- of tussenstraat’ waar je 
niet zo gauw komt wanneer je er niets te zoeken hebt. Bovendien is de 
Nieuwstraat een woonstraat, geen winkelstraat.

Onverwacht
Ondergetekende, een vaste klant van het antiquariaat, wil hier een ander 
geluid laten horen. Het overvolle antiquariaat met zijn uitgebreid, zeer 
gevarieerd assortiment is een klein paradijs voor de boekensnuffelaar. 
Zoek je publicaties van Willem Frederik Hermans, Simon Vestdijk of 
Hella Haasse: vele titels zijn in voorraad. Maar ook Suske en Wiske 
en andere strips, kinderboeken, geschiedenis, de twee wereldoorlogen, 
streekboeken over De Bilt en de provincie Utrecht, filosofische werken, 
bio- en autobiografieën, Indonesië, kunstboeken van Jeroen Bosch tot 
Vincent van Gogh, esoterie, dichtbundels, noem maar op. Vaak doe je 
echt een onverwachte vondst in de kasten en tussen de liggende stapels 
boeken. 

Koffie
Maar niet alleen de boeken maken het antiquariaat aantrekkelijk, het is 
ook vooral de gemoedelijke sfeer, die er voor de klanten heerst. Godef-
roy is behalve boekverkoper ook een altijd goedgemutste joviale gast-
heer. Koffie, en geen kale bak, behoort tot een standaardvoorziening 
voor de klanten. Ze kunnen altijd aanschuiven bij de habitués achter 
in de zaak waar genoeglijk wordt gepraat over literatuur, geschiede-
nis, maar ook over de voetbal, de huidige politiek, de prijs van oude 
stripverhalen of de nostalgische jaren ‘50 en ‘60. Een wisselend gezel-
schap van mensen, die nieuwe klanten zonder moeite opneemt in hun 
praatclub.

Bestaan
Niet onbelangrijk is de prijs van de boeken, die vergeleken met bijvoor-
beeld die van enkele Utrechtse antiquariaten, zeer schappelijk is. Vaak 
krijgt men korting op de prijs, bij afname van enkele exemplaren tege-
lijk wordt het bedrag van de optelsom altijd naar beneden bijgesteld, 
althans dit is de ervaring van ondergetekende.
Dit sympathieke antiquariaat moet blijven bestaan. Lezers van deze 
krant, werk hieraan mee en kom eens langs. Het zal u niet tegenval-
len. Misschien wordt u zelfs een vaste klant zoals ik. De kans daarop 
is groot. 
David van Duuren, De Bilt

Maatjesproject
door Walter Eijndhoven

Het maatjesproject van ‘Mens met Elkaar’ verbindt mensen om samen leuke dingen te 
ondernemen. Het gaat om heel gewone dingen zoals samen wandelen, boodschappen doen, een 
keer koffie drinken en dergelijke. Wat er gedaan wordt hangt af van de interesses van zowel de 

aanvrager als de vrijwilliger. Twee van die vrijwilligers zijn Mathé en Wendy. 

Via een intakegesprek kwamen 
Mathé en Wendy bij hun klanten 
terecht. ‘Sociaal werkers Astrid 
Kloosterziel en Angela de Koster 
voeren eerst een intakegesprek, 
waarin wensen en interesses van 
beide kanten centraal staan. Daar-
na volgt een koppeling, om te 
kijken of een match ontstaat. Als 
dat zo is, is de missie geslaagd’, 
vertelt Ingrid van Maarschalker-
weerd, manager Welzijn bij Mens 
De Bilt. 

Mathé vult Van Maarschalker-
weerd aan: ‘Vanwege mijn inte-
resse in mensen, zocht ik een inte-
ressante vrijwilligersfunctie en zo 
kwam ik bij MENS uit. Na het in-
takegesprek ging het snel. Nu ben 
ik alweer twee keer bij Ria en An-
dré Ekas uit Bilthoven geweest. De 
heer Ekas (87) heeft veel belang-
stelling voor muziek, literatuur en 
wetenschappen. En ik vind het ook 
fijn met hem te discussiëren over 
alles wat ons bezighoudt’. André 
Ekas vertelt: ‘Mijn hele leven heb 
ik in de wetenschappen gewerkt. 
Na mijn HTS in Amsterdam, ben 

ik een studie Electrotechniek gaan 
doen aan de Technische Universi-
teit in Eindhoven. Eind jaren ‘50 
werkte ik als ingenieur bij Hol-
lands Signaal in Hengelo. Dit be-
drijf was onderdeel van defensie, 
maar in 1961 vertrok ik naar de 
Technische Universiteit en werd 
daar uiteindelijk wetenschappelijk 
hoofdmedewerker. Na 24 jaar nam 
ik daar afscheid’. 

Echte vriendin
Het bijzondere bij de Bilthovense 
familie is dat Ria Ekas (80) ook een 
maatje zocht, een mantelzorgmaa-
tje. ‘Ik ben beter ter been dan mijn 
man en ik moet hem dus veel hel-
pen. Vanwege mijn leeftijd lukt dat 
niet goed meer en via Mens kwam 
ik in contact met Wendy. Zij helpt 
mij veel met allerlei klussen’, ver-
telt Ria Ekas. Zij vervolgt: ‘Wendy 
is inmiddels een echte vriendin ge-
worden. Wij zien elkaar regelmatig 
en laatst zijn wij nog wezen koffie 
drinken in een nieuwe tent op de 
Kwinkelier in Bilthoven’. Wendy 
vult Ria aan: ‘Het is altijd erg ge-
zellig onderling en wij kletsen heel 

wat af. Ik heb ook nog mijn eigen 
bedrijf met mijn zus, ‘Creatief 
Kindcentrum in Utrecht’, dus dat 
wisselt elkaar mooi af. Ik werk nu 
zowel met kinderen als met oude-
ren. Als Mathé ondertussen kletst 
met André, dan glinsteren Ria’s 
ogen helemaal en wat is fijner dan 
deze mensen gelukkig te zien? 
Hiervoor ben je toch vrijwilliger?’ 

Maatje worden
Mens De Bilt is altijd op zoek naar 
maatjes, naar betrokken vrijwil-
ligers die iets voor anderen willen 
betekenen. Het gaat hierbij om één 
op één contact. Om twee mensen 
die het plezierig vinden met elkaar 
in contact te laten komen: om ‘el-
kaars’ maatje te zijn. En zo weer 
meer onderdeel te zijn van deze 
maatschappij. Samen koffie drin-
ken, samen lachen, samen praten of 
boodschappen doen. Voorbeelden 
die voor velen normaal zijn, maar 
het leven van een cliënt weer een 
stuk plezieriger maken. Als u dat 
ook wilt: Mens komt graag met u 
in contact. Voor meer informatie: 
www.mensdebilt.nl

Op stap in Hilversum

Lezing over Vliegveld 
Hilversum

Op dinsdagavond 4 april a.s. houdt de Historische Vereniging 
Maartensdijk haar Jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Aan-
sluitend zal de heer Kees van Aggelen een lezing houden over het 
vliegveld Hilversum en omgeving. 

De geschiedenis van het vliegveld wordt geschetst en de invloed die 
dit op de omgeving heeft gehad. Hij gaat in zijn presentatie dan ook 
in op de omliggende gebieden en de historische ontwikkeling daar-
van, zoals Kerkelanden, Loosdrechtse Bos/Zonnestraal, Hoorneboeg, 
Einde Gooi. Kees van Aggelen is werkzaam in het basisonderwijs, is 
bestuurslid van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk en te-
vens is hij vliegtuigspotter. De ALV start om 20.00 uur in de zaal van 
de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk, zaal open vanaf 
19.30 uur, toegang vrij voor leden.

Maatjes zijn belangrijk voor veel mensen met v.l.n.r. André Ekas, Ingrid van Maarschalkerweerd, Astrid 
Kloosterziel, Angela de Koster, Ria Ekas, Wendy en Mathé’

De dames de Gier en Groeneveld, bewoners van woonzorgcentrum De 
Koperwiek, hebben in het kader van ‘doe een wens’ op 16 maart geshopt 
in winkelcentrum De Kerkelanden in Hilversum. Ze vonden het heel erg 
gezellig en keerden met volle tassen weer huiswaarts. Zeker voor herha-
ling vatbaar. Zou u het leuk vinden om ook een keer te gaan winkelen met 
bewoners? Meldt u aan dagbestedingsondersteuner Judith Scheepstra: 
j.scheepstra@debilthuysen.nl
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PCB Uitvaartzorg
Uilenpad 1
3722 AW Bilthoven
pcbuitvaartzorg.nl
030-221 7229
(24/7 bereikbaar)

Datum: dinsdag 4 april 2017 om 20.00 uur
Locatie: Uilenpad 1 in Bilthoven

Spreker: Redolf Huiting, uitvaartverzorger PCB

Dag en nacht 
bereikbaar 
voor directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

PCB BILTHOVEN
PCB UTRECHT
PCB NIEUWEGEIN
PCB VIANEN

PCB Uitvaartwinkel Bilthoven is een onderdeel van PCB Uitvaartzorg.
Al meer dan 80 jaar verzorgt PCB Uitvaartzorg uitvaarten in de regio Utrecht. Wildine Oosterom

Redolf Huiting

U mag veel zelf doen als het om de uitvaart van een geliefde gaat. 
PCB, uitvaartverzorger sinds 1933.

TIP: Bewaar dit geheugensteuntje bij uw belangrijke papieren

 Wat te doen direct na overlijden    

- Bel de huisarts
- Bent u op reis? Bel de reisverzekering
- Bel de uitvaartverzorger 
 (24/7 bereikbaar voor directe hulp 
 na overlijden)
- Informeer familie 
- Is er een donorcodicil/wensencodicil? 
- Is er een uitvaartverzekering?
- Is er een testament?

PCB Uitvaartwinkel
Uilenpad 1
3722 AW Bilthoven
Openingstijden: di, wo, 
vr, 10.00-17.00 ur

Wildine Oosterom

Redolf Huiting

Informatieavond 
Begraven of Cremeren

Onderwerpen die tijdens deze avond o.a. aan bod komen: 
- Begraven of Cremeren, wat kan er allemaal

- Verloop van een uitvaart - Kosten van een uitvaart
- Kan ik mijn wensen vastleggen

- Uitvaartverzekering, nodig of niet
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Rondrit door Bilthoven

De ultieme wens van dhr. de Geest was om nog eens een rondrit te mogen 
maken in een kever. Deze oproep werd op facebook geplaatst, keverei-
genaar Bianca van Tol reageerde. 
Samen maakten ze op 18 maart 
een onvergetelijke rondrit door 
Bilthoven. Onderweg werden er 
mooie verhalen uitgewisseld. 
Woonzorgcentrum De Koperwiek 
organiseert in mei een oldtimer 
dag en is op zoek naar liefhebbers 
van oldtimers die het leuk vinden 
om de bewoners een rondrit te 
bezorgen. Men kan zich hiervoor 
aanmelden bij dagbestedings-
ondersteuner Judith Scheepstra: 
j.scheepstra@debilthuysen.nl. 

advertentie

AZM zingt in de Michaelkerk
Zaterdag gaf het AZM een concert onder de naam ‘Love en Lament’, onder leiding van de 

dirigent Stephan Pas. Het koor zong Engelse liederen uit de renaissance, barok, romantiek en 
de moderne tijd (19de en 20ste eeuw). 

Tot ieders verrassing betrad het 
koor zingend de kerk met het ope-
ningslied ‘Ah Robin, Gentle Ro-
bin’ van de renaissancecomponist 
William Cornsyh. Daarna volgde 
enkele stukken van de barokcom-
ponist Henry Purcell, gevolgd door 
liederen uit de Renaissance. Het 
met veel gevoel gezongen ‘Lord, 

make me to Know’ van William 
Byrd maakte grote indruk. Na de 
pauze werden 2 stukken van John 
Taverner gezongen. In het ‘Song 
for Athene’ wist het koor heel 
knap de verschillende emoties van 
deze compositie te vertolken. Af-
sluitend zong het koor 4 composi-
ties uit de romantiek van Elgar en 

Williams. Tot verrassing van het 
publiek volgden nog de bekende 
popsong ‘Morning has broken’ van 
Cat Stevens en de bekende noord-
Engelse ballade ‘John Barleycorn 
must die’. Het publiek reageerde 
met een, verdiend, lang ovationeel 
applaus. 
 (Frans Poot)

Mamacafé van start
Het Mamacafé in De Bilt is op 10 maart feestelijk van 

start gegaan. Na een geslaagd openingsfeestje is er 
alle aanleiding enthousiast verder ter gaan met het 

organiseren van extra activiteiten. 

MuzieKanjers biedt op 31 maart een ochtend met ‘Muziek op Schoot’ 
aan tijdens het Mamacafé, waarbij alle kinderen en ouders kunnen ge-
nieten van het samenzijn in combinatie met muziek. Ook kan er binnen-
kort een keer gratis tweedehands (merk-)kleding worden uitgekozen tij-
dens het Mamacafé, gedoneerd door www.kleertjesdoos.com.

Op www.mensdebilt.nl en Facebookpagina mensdebilt worden al deze 
extra activiteiten vooraf aangekondigd. Ook is hier is info vermeld aan-
gaande de openingstijden. 

Het Mamacafé is op vrijdagen van 10.00 tot 11.30 uur in Restaurant 
Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 in De Bilt. Voor een 
eventueel aanbod van extra activiteiten tijdens het Mamacafé c.q. de 
mogelijkheden als gastvrouw te fungeren: Christine Thomas van Mens 
De Bilt: c.thomas@mensdebilt.nl of tel. 06 13069608.

Expositie Ruimte voor Kunst

In galerie Ruimt voor Kunst, Dorpsstraat 42 in De Bilt exposeert van 18 maart tot en met 13 mei 2017 Jeroen 
Kuiper / Yahrum zijn Slijpsels van glas. De tentoonstelling werd zaterdag 18 maart geopend d.m.v. een inter-
view dat Hans Kars ® had met de exposant.      (Peter Schlamlich)

Geluidshinder A27 bij 
Maartensdijk aanpakken
De politieke beweging Forza De Bilt wil de geluidshinder A27 in 
Maartensdijk aanpakken. De kernen Groenekan en Hollandsche 
Rading gaan er na de verbreding op vooruit door extra geluids-
maatregelen, maar in Maartensdijk zijn die niet voorzien. 

‘In november vorig jaar was ik zelf ‘s avonds op bezoek in Maartens-
dijk en schrok me rot van de hoeveelheid geluid van de A27 en dat 
om 23.00 uur’; aldus gemeenteraadslid Peter Schlamilch, actief bij 
Forza betrokken. ‘Navraag bij Rijkswaterstaat leerde mij dat na de 
verbreding de meeste Maartensdijkers er niet ‘hoorbaar’ op vooruit 
gaan, zoals in de andere kernen wel het geval is. Dat is niet eerlijk’.
Schlamilch gaat in de raadsvergadering van maart een motie indienen, 
welke de gemeente oproept z.s.m. met Provincie en Rijkswaterstaat te 
overleggen of er toch nog mogelijkheden zijn en waar fondsen evt. te 
vinden zijn. ‘Rijkswaterstaat noemde desgevraagd een richtprijs van 
500 euro per vierkante meter geluidsscherm. Dus bij een verlenging 
van zo’n 200 meter aan de zuidoostzijde kost dat zo’n 3 ton, uitgaande 
van 3 meter hoogte. Een heel bedrag, maar met goed zoeken best te vin-
den’, veronderstelt Schlamilch. ‘Alleen al de Provincie heeft zo’n 400 
miljoen euro aan reserves liggen, waarvan zo’n 54 miljoen algemene 
reserves. Die 3 ton moeten toch te vinden zijn?’

Schlamilch roept iedereen op die ideeën of opmerkingen heeft hierover 
deze te melden via info@forzadebilt.nl.

AZM wordt begeleid door Arthur Bouma op kistorgel en de internationaal bekende Matthias Naegele op cello.

Boekenweek 2017 in De Bilt 
Tot en met 2 april is het Boekenweek. De Bilthovense Boekhandel en Bouwman Boeken vieren 

de Boekenweek met een aantal bijzondere activiteiten. 

Bij Bouwman Boeken in De Bilt pre-
senteert Eva Rovers op 29 maart om 
20.00 uur haar boek Boud over Bou-
dewijn Buch. Eva Rovers kreeg ex-
clusief inzage in Büchs persoonlijke 
archief, met dozen vol brieven, foto’s 
en dagboeken. Daarmee begon een 
reis door een leven dat even onwaar-
schijnlijk als fantastisch was.

In haar leesworkshop Hoe lees ik? 
wil Lidewijde Paris laten zien hoe 
literatuur werkt en waarom het zo 
werkt om zo het plezier van het lezen 
te vergroten. Zij zal op 30 maart aan-
wezig zijn in de Bilthovense Boek-

handel. (Aanvang 20.00 uur) Voor de 
feestelijke afsluiting van de Boeken-
week zullen Anne Doedens en Ma-
rijke van de Vrugt op zondag 2 april 
aanschuiven bij de Tafel van Ike. In 
aanwezigheid van waarnemend bur-
gemeester Verkerk en oud politie-
voorlichter Klaas Wilting zullen zij 
vertellen over zestien historische en 
verjaarde gevallen van moord die zij 
beschrijven in hun boek Moord en 
Doodslag (Aanvang 14.30 uur, En-
tree gratis)

Het Boekenweekgeschenk is dit jaar 
geschreven door Herman Koch. Tij-

dens de Boekenweek ontvangt men 
dit gratis bij besteding van € 12,50 
aan boeken. Op zondag 2 april 2017 
kan men met het Boekenweekge-
schenk de hele dag vrij reizen met 
NS. Connie Palmen schrijft het 
Boekenweekessay De zonde van de 
vrouw. 

Voor meer info.:
De Bilthovense Boekhandel:
info@bilthovenseboekhandel.nl of 
tel.030 2281014 of
Bouwman Boeken:
info@bouwmanboeken.nl
of tel. 030 2200112.
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Voordeel

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

695500

449 299

Jumbo
Paaseitjes
3 zakken
200 gram

Geldig van donderdag 30 maart t/m zaterdag 1 april 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Turcotaartje

Jumbo
schnitzels
500 gram

Hollandse
aardbeien
per bak
400 gram

van Bakkerij 

Hendricksen
uit Baarn

VoordeelVoordeelVoordeelVoordeelVoordeelDE HOOGSTE
KORTING
OP DE LEUKSTE

DAGJES UIT
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Westbroek Ontmoet Wout de Bree 
en De Vriendenkring

Al in 1945, vlak na de bevrijding, werd Wout de Bree lid van Muziekvereniging De 
Vriendenkring Westbroek. Net als zijn broers Cor, Wim en Jan ging hij ‘naar de muziek’.

Wim speelde bas, Cor speelde tweede bugel en Wout leerde cornet spelen. 

‘Iedere woensdagavond repete-
ren in het oude Nutsgebouw (Re-
hoboth), achter de kerk. Het was 
altijd gezellig. Een grote kolen-
kachel stond er .. cokes gingen 
daarin, dan zat je lekker warm. Dat 
was vlak na de oorlog. We hadden 

daar uitvoeringen en speelden bij 
toneelopvoeringen. Na het samen-
gaan met Maartensdijk, gingen we 
naar Het Dorpshuis’.

Vrouwen
Wout vertelt verder: ‘Ik speelde 

samen met Wim van ’t Veld, Arie 
Schouten en allemaal De Graafies. 
Vroeger mochten er geen vrouwen 
bij, dat is pas later gekomen’. In 
concoursen speelde De Vrienden-
kring mee voor de prijzen. ‘Met 
het concours in 1958 kregen we al-
lemaal voor het eerst een pet’. Uni-
formen kwamen kort daarna’. Mu-
siceren beviel zo goed dat Wout 
ook bij andere gezelschappen 
ging spelen. ‘Het kleinste bandje 
waar ik in gespeeld heb was met 
z’n zevenen. We speelden jazz en 
volop dansmuziek. Ik heb allerlei 
publiek meegemaakt. We traden 
op bij de ontgroening van nieuwe 
leden in het studentencorps, bij 
buurtfeesten en met carnaval’. Na 
afloop werd hij meermalen gerid-
derd door prins carnaval. De ver-
zameling medailles zijn een mooie 
herinnering aan die periode.

Egelander
Met de Egerlander musikanten ‘Al-
pen Spitzen’ aus Holland speelde 
hij in Duitsland, Oostenrijk, Honga-
rije, Frankrijk en België. ‘Een leuk 
orkest compleet met zangeres en di-
rigent. Samen met Frida en Evert de 
Graaf speelde ik daarin. Frida was 
daar 50 jaar m’n maatje. We traden 
overal op, ook in bejaardentehui-
zen’. Wout heeft cornet gespeeld, 
trompet en bugel, drie ongeveer 
gelijke instrumenten. Daarnaast 
speelt hij trombone, tuba, de bas 
en de saxofoon. Ook op accordeon 
heeft hij veel gespeeld. ‘Dan ging 
je een café in met het ‘zeurorgel’ en 
speelde je met feestjes of verjaarda-
gen. Daar speelde ik dan een heel 
mooi lied, Droomland’. 

Huldiging
In 2015 is Wout de Bree gehuldigd 
in Het Dorpshuis van Westbroek 
door burgemeester Arjen Gerritsen 
ter ere van zijn 70 jarig jubileum 
als muzikant bij De Vriendenkring. 
‘Toen hebben ze met elkaar dat 
lied, Droomland, gezongen. De 
hele zaal zat vol, ze stonden op en 
toen hebben ze dat lied gezongen. 
Heel aangrijpend .. de burgemees-
ter .. en Nico Jansen…’
Nu nog, na 72 jaar, staan de mu-
ziekstandaard met bladmuziek en 
de tuba prominent in de woonka-
mer, want Wout oefent elke dag 
voor het komende zomerconcert 

van Muziekvereniging De Vrien-
denkring Westbroek.

Westbroek Ontmoet
Dinsdag 4 april ontmoet West-
broek Wout de Bree en De Vrien-
denkring van 14.30 tot 16.30 uur. 
in Het Dorpshuis, Prinses Christi-
nastraat 2 in Westbroek. De kosten 
zijn 3 euro, inclusief koffie of thee. 
Wanneer u wél wilt komen, maar 
niet weet hoe, kunt u vervoer rege-
len via de familie Kalisvaart, tel: 
0346-281181. Ook wanneer u niet 
in Westbroek woont, bent u van 
harte welkom. 

(Karien Scholten)

Wout de Bree geniet nog steeds van 
zijn instrumenten.

Andere Nijntje
Zaterdag 25 maart kwam mevrouw Jackie Sleper bij The Read Shop de Bilt aan de Biltse 
Hessenweg de laatste 50 door haar ontworpen Nijntjes ‘Mijn prachtige liefde’ signeren.

Sleper is een artistieke duizend-
poot en maakt schilderijen, foto’s 
en sculpturen van klei, porselein, 
kunsthars en hout. Inspiratie haalt 
ze uit haar vele reizen; ze reist naar 
andere culturen om daar het land, de 
mensen en de dieren te leren kennen 
en te weten te komen wat er leeft. 
Haar werk wordt veelvuldig ten-
toongesteld in musea en op kunst-
beurzen, zowel in Nederland als 
daarbuiten. Ook geeft ze regelmatig 
lezingen.

Mijn prachtige liefde
In 2015 werd Nijntje 60 jaar. Om 
de 60-jarige verjaardag van Nijntje 
te vieren werd zestig kunstenaars 
gevraagd om een 1.80 meter hoog 
beeld van het iconische getekende 
figuurtje te bewerken. Jackie Sle-
per heeft haar ‘prachtige liefde’ ge-
maakt. De 60 kunstenaars uit Neder-
land en Japan zijn gevraagd om het 
konijntje in een nieuw jasje te ste-
ken. Haar nijntje heet Mijn prach-
tige liefde en deze titel staat ook in 

het Japans op de achterkant van het 
beeld. Nijntje ‘mijn prachtige liefde’ 
werd het veilingitem voor Unicef 

dat als aanwinst voor de stichting 
zal worden ingezet. Hiermee steunt 
men het kinderfonds Unicef direct.

Bij The Read Shop was al vroeg in de (zater-)dag een signeersessie van 
Nijntje ‘Mijn prachtige liefde’. [foto Reyn Schuurman]

Von Bilthoven
bij de Buren

‘Talent is being able to sell what you’re feeling’ zei Elvis 
Presley, een van de artiesten van wie het Biltse vocale octet 

Von Bilthoven zaterdag 18 maart een nummer vertolkte 
tijdens de manifestatie Gluren bij de Buren.

In een gevarieerd programma vloeiden de beloofde ‘warme, sferische 
harmonieën’ door de elegante huiskamer aan de Van Goyenlaan. De 
aanwezige vleugelpiano hoefde niet gebruikt te worden, want Von Bilt-
hoven zing uitsluitend a capella, onder de bescheiden maar doeltref-
fende leiding van dirigente Ria Deurloo, die zelf ook meezong. 

Eenheid
De acht zangers, in de 6 jaar die ze samen musiceren tot sterke muzikale 
eenheid gekomen, lieten hun welluidende stemmen samenvloeien tot 
een zuiver, goed ademend en gevoelig kleurenpalet, waarbij een enke-
ling in het publiek zelfs ontspannen de ogen sloot. Een breed repertoire 
trok voorbij, van de oeroude melodie Go tell Aunt Rhody tot Billy Joel 
en The Turtles, alles in subtiele bewerkingen, harmonisch rijk zonder 
ooit overdreven of vulgair te worden. De zeggingskracht van de ge-
voelens van deze acht Biltse zangers zou Elvis Presley zeker een groot 
compliment ontlokt hebben.                          (Peter Schlamilch) 

Het a capella octet Von Bilthoven. (foto Rob Moget)

Mooie Rozen

Dinsdag 4 april om 20.00u is er een door Groei en Bloei 
georganiseerde ledenavond in De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 
Bilthoven (graag de zijingang gebruiken). Frans Neuman van de 
Rozenkwekerij ‘Belle Epoque’ komt een lezing geven over rozen, 
met de titel ‘Hoe krijg ik mooie rozen in de tuin?’. Entree voor leden 
gratis, niet leden betalen 5 euro.
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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

Begraven worden midden in de vrije natuur. Het is 
een wens die steeds meer mensen hebben. Maar 
hoe werkt dat dan? Begraven worden in de natuur? 
En waar moet je allemaal rekening mee houden? 
Op zondag 9 april organiseren Tap DELA en 
Utrechts Landschap een voorlichtingsbijeenkomst 
met wandeling op natuurbegraafplaats Den en 
Rust in Bilthoven. Iedereen is van harte welkom.

Natuurbegraafplaats Den en Rust is gelegen in het 
bos van het Utrechts Landschap. Op de begraafplaats 
blijft het bos karakter behouden. Geen hekken, geen 
kunstmatige verlichting en geen graven met graf
stenen. Graven blijven voor altijd onaangeroerd. Het 
enige dat het aangezicht van de natuurbegraafplaats 
verandert, is de wisseling van seizoenen. 

Mogelijkheden rondom de uitvaart
Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van alle 
mogelijkheden rondom een uitvaart. Dit blijkt uit 
gesprekken die Martine Eggen, relatiebeheerder 
uitvaartzorg bij Tap DELA, regelmatig voert met 
mensen over hun uitvaartwensen. Martine: ‘Men
sen weten vaak niet dat je ook kunt kiezen voor een 
natuurbegraafplaats. Of ze denken dat de kosten 
voor zo’n natuurgraf heel hoog zijn.’ 

Laatste rustplaats 
midden in de 
Utrechtse natuur

Hans Hoogewerf | Utrechts Landschap & 
Martine Eggen | Tap DELA 

Lezing en wandeling door het bos
Om mensen te helpen beter keuzes te kunnen  
maken voor later, organiseren Tap DELA en 
Utrechts Landschap op zondag 9 april om 14.00 uur  
een voorlichtingsbijeenkomst op natuurbegraaf
plaats Den en Rust. Martine Eggen vertelt samen  
met een medewerker van Den en Rust wat de 
mogelijkheden omtrent natuurbegraven zijn. 
Ook behandelen ze enkele veel gestelde vragen  
en is er voldoende tijd om vragen te stellen. Hans 
Hoogewerf, boswachter Utrechts Landschap, 
neemt iedereen vervolgens mee naar de natuur
begraafplaats. Hij vertelt meer over de flora en fauna  
van dit bijzondere natuurgebied. 

Kom naar de bijeenkomst op 9 april
Bezoekers waarderen onze bijeenkomsten over 
natuurbegraven; zij zijn blij met het initiatief en 
vinden de bijeenkomsten verhelderend. De bijeen
komst van 2 april is al volgeboekt, daarom vindt 
deze extra bijeenkomst plaats. Deelname is koste
loos en aanmelden kan via utrechtslandschap.nl/ 
activiteiten. In verband met de wandeling kunnen 
maximaal 25 personen deelnemen. Het advies is om 
stevige schoenen te dragen. De bijeenkomst is, in
clusief pauze en napraten, rond 17.00 uur afgelopen.

(advertorial)

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

MAGERE RUNDERSTOOFLAPJES

Puur Limousin kwaliteit; Heerlijk om te sudderen, mals 

& mager; ca. 2½ uur.
500 gram 5,75

VERSE WORST

Lekker gekruid. Glutenvrij. zachtjes braden in ruim 

boter, ook lekker voor uw soepballetjes
500 gram 4,25

LAMSRIBKOTELETJES

Lekker gemarineerd, kort bakken dus ook lekker van 

de BBQ of uit de oven
100 gram 2,35

SCHOUDERFILET ROLLADE

Handgeknoopt en lekker gekruid & gezouten. ca. 90 

min. 150°C; ook lekker op een broodje
500 gram 6,25

GEVULDE KIPDIJFILET

Met o.a. kipdijfilet, kruiden crème, pesto en met spek 

omwikkeld; ca. 20 min. braden
100 gram 1,15

BLACK ANGUS BAVETTE

Heerlijk om kort te bakken. 120 dagen graan gevoerd. 

Zeer smaakvol en smelt op de tong
100 gram 3,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 27 maart t/m zaterdag 1 april. Zetfouten voorbehouden.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

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

Out� ts Boots Accessories

Lentesfeer
bij BotaBoots

Blessed by
Comfort

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

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

Johan Slootweg lijsttrekker SGP De Bilt
Johan Slootweg staat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 op de 

kandidatenlijst van de SGP opnieuw op nummer 1. Slootweg (61) is raadslid sinds 1994. 

Johan Slootweg is als lijsstrekker 
gekozen tijdens een ledenver-
gadering op 3 maart. Matty Si-
mons (voorzitter kiesvereniging 
SGP): ‘We zijn nog bezig met de 
campagne voor de Tweede Ka-
merverkiezingen, ondanks dat 
is het goed om alvast te begin-
nen met de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2018. We zijn blij 
en dankbaar dat Johan Slootweg 

zich opnieuw beschikbaar heeft 
gesteld als lijsttrekker. Hij is een 
ervaren, deskundig en betrokken 
bestuurder, die wat ons betreft 
een aanwinst voor de Biltse po-
litiek is en blijft’.

Johan Slootweg.
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Maarten van Dijk repareert al 
meer dan 50 jaar fietsen

door Kees Diepeveen

Hele generaties Maartensdijkers laten of lieten hun fiets repareren door Maarten van Dijk. 
Dat is ook niet vreemd wanneer je 50 jaar als fietsenmaker werkzaam bent geweest 

in de fietsenwerkplaats aan de Gruttolaan. 

‘Als 13 jarig Mulo-leerling hielp 
ik al bij de fietsenmaker, Daar is 
mijn passie voor het vak begon-
nen’ aldus Maarten van Dijk. Ik 

ben nu 76, kun je nagaan hoe-
lang ik al in de fietsen zit’. En hij 
vervolgt: ‘Vanaf 1962 heb ik bij 
diverse bedrijven gewerkt. o.a. 

bij Van der Heijden in Maartens-
dijk, die een werkplaats had aan 
de achterzijde van de huidige ga-
rage van Woudenberg. Daarna als 

chef monteur bij een fietsenzaak 
in Hilversum. Omdat ik toen al 
in Maartensdijk woonde kreeg ik 
een auto om fietsen die gerepa-
reerd moesten worden mee naar 
Hilversum te nemen en gerepa-
reerd mee terug. Zo moest ik ook 
naar Huizen om fietsen te halen 
en weer terug te brengen. Dat heb 
ik tot 1967 gedaan. Toen ben ik 
een eigen zaak begonnen aan de 
Gruttolaan. Omdat ik al in Maar-
tensdijk woonde kon ik mee loten 
voor een hoekwoning die ik uit-
eindelijk ook gekregen heb. Dat 
deze woning wat meer ruimte had 
dan een middenwoning was voor 
mijn bedrijf erg gunstig’. 

Elektrische fiets
Dat er inmiddels veel veranderd is 
in de rijwielbranche is duidelijk. 
Vooral de opmars van de elek-
trische fiets heeft een stormach-
tige ontwikkeling doorgemaakt. 
‘Daar ben ik niet in meegegaan’ 
zegt Maarten ‘er waren te veel 
verschillende merken en dus ook 
onderdelen. Bovendien vraagt het 
repareren van een elektrische fiets 
ander gereedschap en ook elektro-
nica. Je moest cursussen volgen en 
via bijscholing de ontwikkelingen 
bijhouden. Daar heb ik niet voor 
gekozen. Bovendien had ik ook 
nog een baan als keuken-assistent 
en later als kok bij het Ministerie 
van Defensie. Ik werkte o.a. op de 
kazerne in Hilversum, de Palmka-
zerne in Bussum en in het Militair 
Hospitaal in Utrecht. Door dat ik 
daar veelal op onregelmatige tij-
den moest werken en ook nogal 
eens weekenddiensten moest 
draaien had ik door de week heel 
veel vrij. Dat was prima te combi-
neren met mijn bedrijf’. 

Scooters
Vroeger repareerde Maarten ook 
bromfietsen. ‘Toen de scooters 

kwamen ben ik daar mee gestopt 
en heb ook geen scooters in on-
derhoud genomen. Hetzelfde ver-
haal als met de elektrische fietsen. 
Door de populariteit van deze 
fietsen ben ik wel heel wat vooral 
oudere klanten kwijtgeraakt. Die 
gingen over op de elektrische 
fiets. Maar ik heb nog voldoende 
klanten om lekker bezig te blij-
ven’. En dat er meerdere fietsen-
makers in het dorp waren heeft 
Maarten ook nooit gehinderd. Hij 
werkt nu nog een aantal uren op 
vier dagen in de week. Dat is goed 
vol te houden en zijn klanten we-
ten inmiddels niet beter.

Hobby
De wielersport boeit Maarten en 
hij is daarin ook actief. Jaarlijks 
organiseert hij samen met Dirk 
van der Heide, Jan Westbroek en 
Patrick Agterberg de ‘Maartens-
dijkse Acht’. Dit jaar op 20 mei al 
weer de 47ste editie. Een wieler-
koers in het dorp voor alle cate-
gorieën in de wielersport .‘Dat is 
ontzettend leuk werk maar wordt 
dit jaar wel moeilijker. De samen-
werking met wielervereniging 
RTV Tempo uit Soest is verbro-
ken. Daar kwamen veel mensen 
vandaan die de acht hoeken in het 
parcours beveiligden. Nu moeten 
we hier zelf mensen voor zien te 
vinden. Ik hoop dat er mensen 
zijn in ons dorp die dat leuk vin-
den. Ik hoor het graag’. 

Repareren
Zolang zijn gezondheid het toe-
laat zal Maarten fietsen blijven 
repareren. Zijn service: de fiets 
brengen en dezelfde dag gerepa-
reerd weer ophalen wordt door 
zijn klanten enorm gewaardeerd. 
‘Ik blijf fietsen repareren nog 
steeds ontzettend leuk vinden en 
hoop het nog vele jaren te kunnen 
blijven doen’. 

Maarten van Dijk aan het werk in zijn fietsenwerkplaats.

Zwitserse precisie bij Vink Witgoed 
door Walter Eijnhoven

Schone kleding is voor iedereen erg belangrijk, maar hoe bereik je dat met al die verschillende 
stoffen, wasmogelijkheden en diverse wasmachines? Vink Witgoed uit Westbroek heeft daar nu 
een eenvoudig antwoord op gevonden. Vanaf deze maand heeft zij haar assortiment uitgebreid 

met Schulthess, het Zwitserse antwoord op alle problemen met wassen.

‘Het merk Schulthess heeft haar 
roots in Zwitserland, sinds 1845. 
Deze fabrikant is een grootaanbie-
der op de professionele markt. Om 
de grootwasserij niet alleen te rich-
ten op de grote bedrijven, wil deze 
firma haar pijlen nu ook richten op 
de consumentenmarkt’, vertelt Ruth 
Nagel uit Westbroek. Hij vervolgt: 
‘Ondanks dat wij heel goede merken 
wasmachines verkopen, wilde ik 
deze kans toch niet laten lopen voor 
onze trouwe klantenkring en bieden 
wij dit prachtige product sinds enige 
weken aan’. 

Selectief dealerschap
Via een selectief dealerschap wil 
Schulthess haar naam hoog houden, 
daarom krijgen slechts 40 winkels in 
Nederland de kans om dit merk te 
verkopen. Vink Witgoed is hier één 

van. Nagel: ‘Zij zitten nog niet eens 
aan de veertig verkoopadressen. 
Volgens mij staat de teller tot nog 
toe op 32. En dat in heel Nederland. 
Natuurlijk mogen zij ook wat eisen 
van de verkopers. Daarom ben ik 
ook trots dat wij deze wasmachines 
aan onze klanten mogen aanbieden’. 

Zwitsers
De wasmachines zien er niet al-
leen mooi uit qua design, maar het 
straalt ook Zwitserse degelijkheid 
uit. Daarnaast krijgt de klant drie 
jaar garantie op het volledige appa-
raat en zelfs tien jaar op de motor. 
De wasmachines zijn verkrijgbaar in 
de kleuren wit en grafiet. De meest 
geavanceerde apparaten hebben be-
ladingsherkenning en kunnen één 
week van tevoren worden voorge-
programmeerd.

Energie
‘Wat ook fijn is voor de consu-
ment, de wasmachines gaan écht 
twee keer zo lang mee’, vertelt Na-
gel. ‘De wasmachine is gebouwd 
voor 10.000 wasbeurten en kan 
zelfs binnen één uur een volledige 
trommel met wasgoed wassen’. De 
wasmachines beschikken allemaal 
over het meest energiezuinige 
A+++ label en zijn dus, naast goed 
voor het milieu, ook vriendelijk 
voor de portemonnee.

Bij Vink Witgoed vindt u niet al-
leen de wasmachines van dit merk, 
maar zijn ook de energiezuinige 
wasdrogers in de showroom aan-
wezig. Op deze manier kan de 
klant beide energiezuinige, en 
vooral ook stille machines, in 
Westbroek bekijken.

Ruth Nagel is één van de veertig dealers in Nederland.

Nieuw boek
Nadine Barroso

Binnenkort verschijnt de nieuwe thriller van de Bilthovense 
auteur Nadine Barroso, ‘Ken mij niet’. Haar debuut, ‘Ego’ werd 

vorig jaar enthousiast ontvangen. Met ‘Ken mij niet’ vestigt 
Barroso haar naam als auteur van kwalitatief 

hoogstaande thrillers definitief. 

‘Ken mij niet’ vertelt het verhaal van een meisje dat op negenjarige 
leeftijd wordt ontvoerd en jarenlang wordt vastgehouden door haar kid-
napper. Hij onderwerpt haar keer op keer aan allerlei vernederingen. 
Jaren later, ze is dan inmiddels een jonge vrouw, weet ze te ontsnappen. 
De titel van dit tweede boek van Nadine Barroso is uiterst goed geko-
zen. De hoofdpersoon doet er namelijk alles aan om te voorkomen dat 
de mensen die in haar nabijheid komen, haar werkelijk leren kennen. 
Begrijpelijk, ze leeft een leven van vluchten en verbergen.

De auteur
Nadine Barroso (1981) is getrouwd en moeder van drie zonen. Ze stu-
deerde Engelse Taal en Cultuur in Leiden en woonde een aantal jaren 
in Groot-Brittannië en Rusland. Vooral in het buitenland ontwikkelde 
zij een originele kijk op het leven waarvan zij elementen in haar boeken 
verwerkt.

Omdat de zomertijd weer is gekomen
was er een uur korter te dromen
maar wat geeft dat nou
want het went al heel gauw
en langer licht is mooi meegenomen

Guus Geebel Limerick
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Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu  
een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van 
de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.  
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van  
het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen. 

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage? 
Voor de uitvoering van het tracébesluit ‘A27/A1’ is onderstaand ontwerpbesluit genomen, over-
eenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van 3Angle B.V. om een ontheffing op grond van de ‘Wegenverordening 
provincie Utrecht 2010’ en de ‘Waterverordening provincie Utrecht 2009’. 

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert aannemerscombinatie 3Angle B.V. de verbreding  
van de A27 tussen de aansluiting Utrecht-Noord en het knooppunt Eemnes en de verbreding van  
de A1 tussen het knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Tevens wordt 
een spitsstrook op de oostbaan van de A27 tussen de aansluitingen Utrecht-Noord en Bilthoven 
gerealiseerd. Het tracébesluit is op 17 februari 2016 onherroepelijk geworden.

Het ontwerpbesluit (nummer 81A8853B) ten name van 3Angle B.V. voor een ontheffing op grond 
van de Wegenverordening en de Waterverordening is afgegeven door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht en betreft: 

-  het verbod om een weg op een bestaande weg aan te sluiten;
-  het verbod om in of onder de weg kabels, buizen, duikers, goten en andere werken te leggen  

of te hebben;
-  het verbod om op en boven de weg werken te maken of te hebben;
-  het verbod om langs wegen bouwwerken te maken, te wijzigen dan wel geheel of gedeeltelijk  

te vernieuwen binnen een afstand van 10 meter uit de kant van de verharding van de weg;
-  het verbod om, in, langs, boven, onder of over een vaarweg stoffen of voorwerpen te brengen 

die schade toebrengen aan de vaarweg en de veiligheid en  het vlotte verloop van het scheep-
vaartverkeer, alsmede  het verbod om op  andere wijze enige belemmering of hinder voor  
de scheepvaart te veroorzaken;

-  het verbod om boven, op, in, onder, langs een vaarweg of binnen 3 meter, horizontaal  
gemeten vanuit de oeverlijn werken aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen. 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? 
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 31 maart  2017 tot en met 11 mei 2017 
tijdens kantooruren ter inzage bij: 
Het Provinciehuis, Afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningverlening Natuur 
en Landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, na telefonische 
afspraak met ons Servicebureau, te bereiken via telefoonnummer 030 258 33 11.

De beschikking en de daarbij behorende stukken kunnen u op verzoek (in de meeste gevallen) ook 
digitaal worden toegezonden. Uw verzoek daartoe kunt u richten aan ons Servicebureau via 
Servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030-2583311. 
 

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht? 
Van 31 maart 2017 tot en met 11 mei 2017 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit gemotiveerde 
zienswijzen kenbaar maken. 

Digitaal: via de website van de provincie Utrecht kunt u een zienswijze indienen. Het formulier 
vindt u onder https://www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren.
Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de provincie Noord-Holland, afdeling Uitvoering 
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningverlening Natuur en Landschap, Postbus 80300,  
3508 TH  Utrecht. 
Mondeling: u kunt contact opnemen met het Servicebureau van de provincie Utrecht via  
telefoonnummer 030 - 258 33 11.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website: www.provincie-utrecht.nl.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht  
tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen ziens-
wijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen 
het definitieve besluit.

Meer informatie?
Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de heer 
H.S. Heite via telefoonnummer 06 - 11 71 39 30 of via herwin.heite@provincie-utrecht.nl. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
het afdelingshoofd BJV Projectadvisering 
bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat,
mr. A.K. van de Ven 

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘A27/A1’ 
Ontwerpbesluit ontheffing Wegenverordening en Waterverordening provincie Utrecht 

BC Re� ex
Badminton én tafeltennis in Maartensdijk

De combinatie vereniging Re� ex biedt badminton en tafeltennis aan voor iedereen.
Of je nu competitie wilt spelen of leuk, gezellig sportief bezig wilt zijn, dan ben je bij Re� ex 
bij de juiste vereniging. Naast het “vrij” spelen hebben we ook twee trainers die
afwisselend op een maandagavond komen zodat de leden die zowel tafeltennissen als 
badmintonnen aan allebei de trainingen kunnen deelnemen.

Ons competitie team speelt in de regio mooie wedstrijden en de teamleden delen dan ook 
graag hun vaardigheden met de andere leden. Buiten het sporten sluiten we het seizoen 
traditioneel af met de Re� ex-leden-BBQ. Voor wie mee wil doen of het gewoon eens wil 
proberen, kom gerust op maandagavond naar de Vierstee. Re� ex heeft batjes en rackets 
klaar liggen. Kijk ook op onze website www.badmintonmaartensdijk.nl.
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Uitbreiding assortiment bij Van 
Ginkel LMB

door Walter Eijndhoven

Van Ginkel is al meer dan veertig jaar een begrip in Maartensdijk. Klanten kunnen hier niet 
alleen terecht voor landbouwmachines, maar ook voor tuingereedschap en reiniging.

Het Maartensdijkse bedrijf heeft echter een nieuwtje: het assortiment is nu uitgebreid
met allerlei handgereedschappen en reinigingsmachines, voor particuliere verkoop.

‘Voor de één is Van Ginkel een be-
grip, voor een ander nog onbekend. 
En dat laatste, daar willen wij graag 
verandering in brengen’, vertelt 
Maarten Klein, sinds anderhalf jaar 
medewerker bij het Maartensdijkse 
bedrijf aan de Dorpsweg 47a. ‘Van 
huisuit waren wij voornamelijk ge-
richt op agrarische bedrijven, maar 
tijden veranderen en wij willen onze 
activiteiten graag uitbreiden richting 
particuliere markt’. Vijf jaar geleden 
begon het bedrijf al met het aanbie-
den van motorzagen en bladblazers 
voor particulieren, een jaar later start-
ten zij met de winkel. Natuurlijk gin-
gen de dagelijkse werkzaamheden 
ook gewoon door. 

Prothese
Klein: ‘Dagelijks worden reparaties 
in onze eigen, ruime werkplaats uit-
gevoerd. Maatwerk is één van onze 
sterke punten. Naast deze reparaties 
ontwikkelen wij ook machines of 
doen wij aanpassingen, volledig naar 
de wens van de klant. In ons maga-
zijn hebben wij een groot assortiment 
aan onderdelen. Hiermee kunnen 
wij iedereen zo snel mogelijk van 
dienst zijn. Lukt dit niet, dan bieden 
wij altijd een vervangende machine’. 
Gelukkig kunnen de medewerkers 
van Van Ginkel bijna alles zelf re-
pareren, tot volle tevredenheid van 
de klant. ‘Wij hebben bijna alles wel 
gerepareerd, van protheses tot land-

bouwmachines. Alleen helicopters 
ontbreken nog op ons lijstje’, vertelt 
Jaap, één der medewerkers. Hij ver-
volgt: ‘De knecht van mijn opa kreeg 
ooit een ongeluk tijdens zijn werk. 
Zijn halve hand lag eraf. Alleen de 
duim zat er nog aan. Toen hebben 
wij een prothese voor hem gemaakt. 
Je zou denken dat hij zijn werk niet 
meer kon doen, in die tijd. Mis! Aan 
de prothese werd een bevestiging ge-
maakt, zodat hij kon blijven timme-
ren en aan het werk kon blijven voor 
mijn opa’. 

Topmerken
Van Ginkel verkoopt nu ook de 
nieuwste artikelen van allerlei top-

merken, zoals Meclean. Klein: ‘Wij 
zijn trots dat wij deze producten kun-
nen aanbieden. Denk aan: aquajets, 
dit zijn robuuste hogedrukreinigers 
en professionele warmwater hoge-
drukreinigers, maar ook compacte 
warmwater hogedrukreinigers met 
als optie een speciale functie voor het 
bestrijden van onkruid’. Natuurlijk is 
dit niet het enige dat Van Ginkel ver-
koopt. De klant kan nu ook terecht 
voor professionele buitenveegmachi-
nes, schrobzuigmachines, veegzuig-
machines en stof- en waterzuigers. 
En natuurlijk voor harken, schoffels 
en alles wat handig is voor in de tuin. 
Klein: ‘Onkruid bestrijden wordt ook 
weer betaalbaar. Gebruikers hebben 
belastingvoordeel bij de aankoop 
van een heet-water onkruidbestrij-
dingsmachine, die wordt gebruikt 

voor bestrijden van onkruid op (half)
verharding of langs spoorwegen. Wij 
hebben een demo onkruidbestrij-
dingsmachine beschikbaar. Belang-
stellenden kunnen altijd contact met 
ons opnemen voor een afspraak’. 

Tip
Klein wil nog één tip geven over 
tuinmachine-onderhoud: ‘In de zo-
mer denk je ‘dat doe ik de komende 
winter wel’. En nu het zover is, kun 
je je er niet toe zetten. Wel doen! Het 
geeft straks meer gemak en plezier en 
tja, het moet toch! Wij staan in ieder 
geval voor u klaar en u kunt gebruik 
maken van onze haal- en brengser-
vice’. Voor meer informatie over 
Van Ginkel kan men bellen: tel. 0346 
212602 of mailen naar: verkoop@
lmbvanginkel.nl.

Maarten Klein tussen zijn gereedschappen: harken, bezems, schoffels, ook voor de particulier.  

Voedselbankactie op de Hessenweg
Vanaf maandag 3 april t/m zaterdag 8 april houdt Çorum, de supermarkt voor Turkse 

levensmiddelen op de Hessenweg 125, een Voedselbankactie. Deze dagen kan men bij hen 
levensmiddelen kopen en die bij de kassa afgeven voor Voedselbank De Bilt.

De heer en mevrouw Kaya vinden 
het erg fijn wanneer zij hun steentje 
kunnen bijdragen aan Voedselbank 
De Bilt: ‘Toen wij naar onze nieuwe 
winkel zijn verhuisd aan de Hessen-
weg 125 hebben wij direct contact 
gezocht met Voedselbank De Bilt 
om een actie te houden’, aldus me-
vrouw Kaya. ‘Wij hebben nu meer 
ruimte en kunnen nu een stuk mak-
kelijker een dergelijke actie doen.”

Banner
Alfred Schleifert van Voedselbank 
De Bilt is erg blij met de actie van 
Çorum: ‘Op deze manier kunnen 
wij ook bijzondere producten op de 
lijst zetten waar onze afnemers be-
hoefte aan hebben. Wij gaan samen 
met de supermarkt bekijken welke 
producten in aanmerking komen 
voor de inzameling. Deze worden 
dan op onze banner in de winkel 
aangegeven. Klanten kunnen dan 
een week lang deze producten ko-
pen en afgeven voor Voedselbank 
De Bilt’. Ook de heer en mevrouw 

Kaya dragen hun steentje bij aan de 
actie door aan het eind van de week 
ook zelf levensmiddelen te doneren 
aan Voedselbank De Bilt. ‘Wij voe-

len ons verantwoordelijk en willen 
graag meedoen’, vervolgt de heer 
Kaya. ‘We hopen natuurlijk dat onze 
klanten gul zullen doneren’. 

Alfred Schleifert van Voedselbank De Bilt (links) samen met de heer en 
mevrouw Kaya en een medewerker van Çorum Turkse Levensmiddelen. 
(foto: Hans Lebbe / HLP images)

Hehenkamp 
Herenmode 10 jaar 

Tijd voor een feestje! 
 
Harry Hehenkamp begon 10 jaar geleden een eigen zaak, zijn grootvader 
en vader zaten al sinds 1899 in het vak. De naam Hehenkamp is dus 
al 117 jaar met “Hehenkamp” verweven. Harry heeft in de tijd dat hij 
een zaak aan de Hessenweg runt, een ruime en vaste klantenkring opge-
bouwd. Niet alleen in De Bilt, ook veel klanten uit Groenekan, Maartens-
dijk, Utrecht Tuindorp, Loosdrecht en Hilversum. 

Exclusief 
De band met zijn publiek is niet alleen maar zakelijk. Dat kan ook niet 
aldus de eigenaar. ‘Kleding is een deel van jezelf, het is een tot op de 
draad versleten cliche, maar kleren maken toch echt de man. Je moet 
erachter zien te komen wat iemand wil, wat zijn smaak is. Is de aanschaf 
voor vrije tijd, of moet het zakelijk zijn, pas dan kan ik met voorstellen 
komen. Of het nu om een pullover of over een kostuum gaat, het moet 
altijd een schot in de roos zijn. Sinds ik in het vak zit, heb ik een uitste-
kende relatie met mijn fabrikanten. Het voordeel is dat ik informatie uit 
de eerste hand krijg over trends, kwaliteit, stoffen etc. Ik ben trots op een 
aantal exclusieve merken die ik in 
mijn zaak voer zoals Paul & Shark, 
M.E.N.S, Bugatti, Eduard Dressler, 
Olymp, Hiltl en nieuw dit seizoen; 
La Coste.’

Feestje 
Voorlopig zal de naam Hehen-
kamp niet uit De Bilt verdwijnen 
als het aan Harry ligt. En dat zul-
len zijn klanten, die kennissen zijn 
geworden, alleen maar toejuichen. 
Woensdag 29 maart is de zaak ex-
tra lang geopend en is iedereen van 
harte welkom om onder het genot 
van een hapje het glas te heffen op 
het 10-jarig bestaan. 
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Onze gemeente kent een breed scala aan basisscholen; weet u waar u op moet letten als u
een keuze maakt voor een basisschool? 

Gaat u voor de buurtschool, kiest u juist voor een bepaalde vorm van onderwijs, gaat u af op de 
verhalen uit uw omgeving, of kiest u voor de meest populaire school (van dit moment), maar is dit 
ook automatisch de beste keuze voor uw kind?

Op dinsdag 4 april vanaf 19:30 uur is er 
In het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven

een voorlichtingsavond over het maken van een 
schoolkeuze voor uw kind(eren).

Geïnteresseerd? 
U kunt zich voor deze avond aanmelden door een 
mail te sturen aan info@kinderopvang-debilt.nl.

www.kinderopvang-debilt.nl 
info@kinderopvang-debilt.nl Telefoon: (030) 225 19 98

Welke basisschool kiest u voor uw kind(eren)?

U komt 
toch 
ook!

Laat de zon maar komen!

Heb je affiniteit met ouderen?
Ben je flexibel inzetbaar?
Dan zoeken wij jou!

Wij zoeken collega’s die in de naaste 
omgeving van de Bilt-Bilthoven en 
Maartensdijk woonachtig zijn. 

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 5 april a.s. mailen naar
vacature@debilthuysen.nl 

Bij gebleken geschiktheid ontmoeten 
wij elkaar op de sollicitatiemiddag 
op 11 april 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 

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.
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Tumult over bouwactiviteiten
door Henk van de Bunt

In de Korhoenlaan (Tuindorp) in Bilthoven is de afgelopen maanden onder toeziend oog van de 
gemeente een illegale werkelijkheid gecreëerd. Jl. donderdag sprak de gemeenteraad uitgebreid 

hierover. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat de plaats van (be-)handeling van 
dergelijke veelal buurtgerichte en persoonlijke conflicten niet de gemeenteraadsvergadering 
behoort te zijn, maar dat zowel College als gemeenteraad er veel aan gelegen moet laten zijn 

dergelijke conflicten te voorkomen c.q. te beëindigen. 

Op Korhoenlaan 35 is volgens om-
wonenden illegaal een uitbouw met 
dakopbouw en dakkapel gerealiseerd. 
Ondanks het feit dat de gemeente 
bij aanvang van de werkzaamheden 
een bouwstop heeft opgelegd tijdens 
de sloop, vanwege het ontbreken 
van een sloopmelding, is dit bouw-
werk, ruim voordat de vergunning 
is verleend, voltooid zonder dat de 
gemeente handhavend heeft opgetre-

den. Op basis van dezelfde tekenin-
gen en berekeningen is volgens om-
wonenden een vergunningsaanvraag 
ingediend voor eenzelfde uitbouw op 
Korhoenlaan 31. 

En weer zijn betrokkenen erin ge-
slaagd om een bijna volledige dakop-
bouw te bouwen, nadat de gemeente 
telefonisch een bouwstop heeft opge-
legd.

Gemeente
Maandag 13 maart reageerde de ge-
meente bij monde van communica-
tieadviseur Barry Smits afgestemd 
met de portefeuillehouders vergun-
ningen (wethouder Hans Mieras) en 
handhaving (burgemeester Bas Ver-
kerk): ‘Over de situatie in de wijk is 
al veelvuldig contact geweest, ook 
met de bewoners zelf. Er is de laatste 
jaren veel meer vergunningsvrij mo-

gelijk geworden. In combinatie met 
de mogelijkheden, die het bestem-
mingsplan en het 2.12 Wabo-beleid 
bieden, konden we niet anders dan 
de vergunning voor 31 verlenen. Dit 
betekent dat de bouwstop nu is op-
geheven en de aanvrager al voor het 
einde van de bezwaartermijn voor 
eigen rekening en risico verder mag 
met de bouw. Onze toezichthouders 
controleren of conform de vergun-
ning wordt gebouwd, zoals ook 
sinds de eerste melding bij nummer 
35 toezicht is gehouden en waar no-
dig handhavend is opgetreden. Voor 
nummer 35 geldt verder dat we de 
uitkomst van de bezwaarprocedure 
afwachten’. 

Enquête
Omwonenden maken gewag van een 
enquête van de Belangenvereniging 
Tuindorp Brandenburg, waaruit zou 
blijken dat een grote meerderheid van 
de bewoners van Tuindorp tegenstan-
der is van het toestaan van dergelijke 
bouwwerken en dat zo’n groep niet 
is gehoord bij de besluitvorming 
over deze vergunningen. Een groot 
aantal straat- en wijkbewoners heeft 
bezwaar gemaakt tegen de verleende 
vergunning. Een aantal bewoners is 
vervolgens door ambtenaren van de 
gemeente gebeld met de boodschap 
dat men geen belanghebbenden zou 
zijn, ondanks dat men vindt dat dit 
op basis van het zicht- en/of afstands-
criterium wel degelijk is. Daarnaast 

heeft een aantal bewoners een brief 
gehad met dezelfde strekking. Ook 
zienswijzen zijn niet meegenomen 
in de besluitvorming. In de daarop 
betrekking hebbende discussie ont-
zenuwde wethouder Mieras deze op-
merkingen, door er op te wijzen, dat 
dit sloeg op mogelijke gerechtelijke 
procedures.  

Raadscommissie
In de raadscommissievergadering 
van donderdag 16 maart agendeer-
den de raadsleden van den Veerdonk 
en Zandvliet dit onderwerp. Vijf in-
sprekers (burgers) maakten van de 
gelegenheid gebruik om hun visie 
weer te geven en vragen te stellen. 
Ook raadsleden van diverse partijen 
stelden aan wethouder Hans Mieras 
en burgemeester Bas Verkerk diverse 
vragen. Laatstgenoemde adviseerde 
de gemeenteraad goed onderscheid 
te maken tussen de aan het college 
gedelegeerde taken en die van de 
raad zelf. Eén van de bewoners rea-
geerde (ook namens meerderen: ‘Wij 
vonden het verloop teleurstellend. De 
vraag of de gemeente zorgvuldig han-
delt en belangen van omwonenden 
meeweegt in het vergunningenbeleid 
werd terug gebracht tot een ordinaire 
burenruzie. De vraag vanuit de buurt 
of er gekeken kan worden naar het 
beleid is van tafel geveegd. Het CDA 
commissielid vroeg zich naar ons 
idee terecht af of de gemeente bij dit 
soort onrust geen rol moet spelen’. 

Vrijwilligers Kometenbuurt
in het zonnetje

Begin vorige week kregen 10 vrijwilligers, mantelzorgers, instellingen en familieleden namens 
bewoners in de Kometenbuurt bloemen overhandigd van de lokale PvdA-afdeling als dank 

voor hun niet aflatende zorg voor anderen. 

We kennen ze allemaal; echte doe-
ners die het verschil maken. Men-
sen die met hun poten in de klei 
staan, die iedere dag het verschil 
maken: de wijkagent, de jeugdtrai-
ner van je voetbalclub, die inspi-
rerende lerares, de buurtvader in 
die lastige wijk. Dit zijn de men-
sen die dagelijks hun steentje bij-
dragen aan een mooier Nederland. 

Zij helpen Nederland vooruit. De 
PvdA wil deze mensen een gezicht 
geven.

Kometenbuurt
Tijdens het wijkbezoek aan de Ko-
metenbuurt ging de lokale afdeling 
van de PvdA op zoek naar deze 
helden. In totaal werden 10 men-
sen genomineerd, variërend van 

vrijwilligers, mantelzorgers, een 
inspirerende onderwijzeres, tot 
goede buren, of familie. Een mooi 
voorbeeld is de vrijwilligster die 
een slechtziende bewoonster van 
de Kometenbuurt regelmatig voor-
leest uit boeken van haar keuze. 
De dames zijn inmiddels goede 
vriendinnen geworden. Iedereen 
ontvangt bloemen.

Het wijkteam van de PvdA in een ‘Kometenflat’. (foto PvdA)

Van Dorpsberaad 
Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke zijn behandeld
in de vergadering van maart 2017.

Gebiedsgericht werken - De geplande plenaire bijeenkomst over 
de nieuwe invulling van gebiedsgericht werken in februari is opge-
schoven en zal nu naar verwachting in april/mei plaatsvinden. Via 
de Vierklank zal hiervan melding gemaakt worden.
Onderhoud Burg. Hydecoperweg - Verheugend te melden dat de 
reconstructie/groot onderhoud zo goed als voltooid is.
Riolering nieuwbouw - Tijdens de bijeenkomst van 21 november 
is een werkgroep ingesteld, waarin een vertegenwoordiging van 6 
wijkbewoners en de gemeente. Tijdens de 1e bijeenkomst van 12 
december zijn verschillende mogelijkheden onder de loep genomen. 
De oplossing wordt gezocht in 1: afkoppelen straat- en dakopper-
vlak, 2: bergen en tijdelijk vasthouden regenwater bij hevige regen, 
3: vertraagd afvoeren  van regenwater. De gemeente heeft inmiddels 
rookproeven gedaan om te bepalen hoeveel water van dakopper-
vlakte afvoert naar de riolering en welk deel naar oppervlaktewater. 
Met deze gegevens voert de gemeente berekeningen uit die moeten 
leiden tot oplossingen van de wateroverlast. Wordt vervolgd.
Woningbouw Westbroek - Project Holsblokkenweg: Aanbeste-
ding van het SSW van december 2016 is mislukt, de gemeente is nu 
vrij om de bouw van deze woningen zelf op te pakken. Sindsdien 
geen actie vanuit de gemeente. Het Dorpsberaad heeft gevraagd dit 
snel op te pakken. Zowel project Van Wijnen als Schuurman ma-
ken vorderingen met hun plannen. Het kan gebeuren dat beide plan-
nen gelijktijdig gebouw gaan worden, het Dorpsberaad heeft bij 
de gemeente erop aangedrongen om in dat geval gefaseerd te gaan 
bouwen. Met alle procedures die nog gevoerd moeten worden is de 
verwachting dat op z’n vroegst in 2019 gebouwd kan worden. Het 
Dorpsberaad heeft geen voorkeur voor een locatie maar ziet er op 
toe dat de juiste type woningen gebouwd gaan worden die de door-
stroom binnen ons dorp bevorderen. Project Schuurman: ligt een 
aangepast bouwplan, hierover is overeenstemming met gemeente. 
Zie ook onze website hiervoor.
Natura 2000 - In het gebied ten westen van het Bert Bospad wordt/
is grootscheeps grond afgegraven en afgevoerd, wat wellicht tot 
overlast heeft geleid op de doorgaande wegen in Westbroek. Het 
Dorpsberaad heeft er bij de projectorganisatie op aangedrongen om 
veilige routes te kiezen en niet te rijden tijdens momenten dat er 
naar- en van school gefietst wordt. In de tweede helft van 2017 wordt 
het werk voortgezet. Zie ook www.provincie-utrecht.nl en kies on-
derwerpen, natura 2000 als u meer over dit project wilt weten. Op 
onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl  vind u aanvullende 
informatie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op 
onze agenda. U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen.
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

SPECTACULAIR!

 Tulpen
2 bossen
van: 5.98
voor: 2.99

*  Bloemen/planten zijn niet verkrijgbaar in onze winkels 
in Maassluis, Hilversum (Admiraal de Ruyterlaan) en 
Voorburg (winkelcentrum Essesteijn).

 1+1
 GRATIS

 Rundergehakt
Kilo
5.49

3.993.993.993.
kilo

Heineken
Tray met 24 blikken van 0.33 liter
19.92
Maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

10.0010.0010.0010.
per tray

Per liter 1.26

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
4 april
2017

Kunst en Religie
Op maandag 3 april verzorgt Paul Bröker een lezing over

‘Maria in de beeldende kunst’ n.a.v. de gelijknamige 
tentoonstelling in Museum Catharijneconvent. 

Omdat in de Bijbel weinig over Maria wordt verteld, is er in de eer-
ste eeuwen geen bijzondere Mariaverering. De concilies van Efese en 
Lateranen gaven Maria de titel ‘Moeder Gods’ en legden haar maagde-
lijkheid in een dogma vast. Zo ontstond een grote Mariaverering. Apo-
criefe geschriften en legenden vulden haar levensverhaal aan vanaf haar 
conceptie tot haar doodsbed en hemelvaart. Maria is van alle heiligen 
het meeste afgebeeld: De talloze aanroepingen tot bemiddeling creëer-
den symbolische wijzen van Maria-afbeeldingen.

De lezing is op maandag 3 april 2017 in de Bechsteinzaal van de Schuts-
mantel, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven om 20.00 uur. Info: Werkgroep 
Kunst en Religie: gnjvannieuwstadt@hetnet.nl. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal.

Publieksverslag Utrechts 
Landschap online

Vorige week is het online publieksverslag 2016 van Utrechts Land-
schap verschenen op www.utrechtslandschap.nl. Samen met 630 vrij-
willigers, 23.500 Beschermers en 56 Bedrijfsvrienden werkt Utrechts 
Landschap al 90 jaar aan het beschermen van natuur en erfgoed in de 
provincie Utrecht. 

In het publieksverslag kijkt Utrechts Landschap terug op wat het in 
2016 heeft gedaan en bereikt. Men kan lezen over het dagelijks werk 
van de drie stichtingen die onder de vlag Utrechts Landschap werken: 
Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting De Utrechtse Molens en 
Stichting Kasteel Loenersloot. Van bosbeheer tot het restaureren van 
molens en van het meepraten over gebiedsvisies tot het geven van wan-
delexcursies. 

Het publieksverslag van Utrechts Landschap is te vinden op www.
utrechtslandschap.nl (foto Renk Ruiter).

Maak kans 
op een boek 

Utrechts Landschap bestaat dit jaar 90 
jaar en trakteert. Via een winactie geeft 
de stichting vijf keer het prachtige boek 
Levende Rivier van natuurfilmer Ruben 
Smit weg. Het grote natuurboek is ge-
maakt naar aanleiding van de gelijknami-

ge bioscoopfilm. Deelnemers kunnen tot 11 april 2017 kans maken door 
hun adres achter te laten via www.utrechtslandschap.nl/win. Naast één 
van de vijf boeken Levende Rivier, maakt iedereen kans op het prachtige 
foto- en verhalenboek Negen Seizoenen Blauwe Kamer en Grebbeberg 
(10x) of de wandelgids Wandelen in het Utrechtse Landschap (25x). Al-
lemaal boeken die een grote passie voor natuur en erfgoed vertegen-
woordigen. Utrechts Landschap laat de winnaars er graag van genieten.

Over Utrechts Landschap
Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erf-
goed in provincie Utrecht. De organisatie is in 1927 opgericht en viert 
dit jaar haar negentigjarig bestaan. Utrechts Landschap heeft momen-
teel 630 vrijwilligers, 23.500 Beschermers en 56 Bedrijfsvrienden. Het 
Utrechts Landschap heeft belangrijk monumentaal erfgoed onder haar 
hoede: meerdere landgoederen met opstallen, 23 molens en Kasteel Loe-
nersloot.
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Nieuwbouw basisschool 
De Regenboog van start

door Walter Eijndhoven

Woensdag 22 maart tekende wet-
houder Madeleine Bakker-Smit de 
overeenkomst die de nieuwbouw 
van De Regenboogschool aan de 
Aeolusweg in De Bilt inluidt. Niet 
alleen de directie van de school, 
maar ook de bestuurders van Stich-
ting Delta waren aanwezig om dit 
heuglijke feit te vieren. 

Het was druk voor het personeel op 
woensdag 22 maart. In het bijzijn 
van de wethouder en medewerkers 
van Mens De Bilt vond eerst de 
kick-off plaats van de ‘wereldwa-
terdag’ en de projectweek over wa-
ter. Stilgestaan werd bij de waarde 
van water voor het lichaam en de 
natuur. De hele woensdag werd 

door medewerkers en leerlingen 
bijna alleen maar water gedronken. 
Tijdens het project ‘Ik benut mijn 
talenten’ gaan alle leerlingen van de 
school aan het werk met verschil-
lende opdrachten, die natuurlijk al-
lemaal te maken hebben met water, 
gezond leven en duurzaamheid.

Langdurig traject
Na de kick-off ging het programma 
direct door en vond in de hal van 
de school de ondertekening plaats 
van de bouwovereenkomst tussen 
de gemeente De Bilt en Stichting 
Delta. Martin van Veelen, directeur 
Stichting Delta, was verheugd over 
de start van de nieuwbouw. ‘Nu het 
voortraject achter de rug is kunnen 

wij beginnen met de bouw van onze 
nieuwe school. Zeven jaar geleden 
was de gymzaal al afgeschreven, 
dus vonden wij dat de hele school 
wel op de schop moest’, aldus 
Van Veelen. De vroegere openbare 
school behoorde ooit bij de Groen 
van Prinstererschool, maar werd la-
ter met diverse scholen De Regen-
boogschool. 

Langdurig
Wethouder Madeleine Bakker-Smit 
is verheugd met de gezette stap-
pen. ‘Het was een langdurig traject 
met de gemeente, maar uiteindelijk 
zijn toch alle hobbels genomen. De 
functie van deze school is belang-
rijk in deze wijk en ik ben dan ook 
blij dat de bouw eindelijk kan be-
ginnen’, aldus Bakker-Smit. 

Samenwerking
Aansluitend werd de samenwer-
kingsovereenkomst met de Stich-
ting Kinderopvang De Bilt gete-
kend. Bestuurslid Tineke Plessen: 
‘Stichting Kinderopvang De Bilt 
gaat de peutergroepen en de na-
schoolse opvang verzorgen. De 
BSO en de peuteropvang, voor kin-
deren tussen 2-12 jaar, komen in 
één schoolgebouw’. Met de onder-
tekening van de overeenkomsten is 
de realisatie van Integraal Kindcen-
trum De Regenboog weer een stap 
dichterbij.

Bijeenkomst maatschappelijke stage HNL
door Walter Eijndhoven

Eénmaal per schooljaar staat de maatschappelijke stage in de regio Zuid-Oost Utrecht centraal. 
Niet alleen om deze stage op te agenda te houden, maar ook om elkaar te inspireren. Op deze 

jaarlijkse bijeenkomst wisselen contactpersonen van de middelbare scholen, gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en stagemakelaars met elkaar van gedachten.

Paul Rosenmöller, voorzitter van 
de VO-raad (Voortgezet Onder-
wijs) en voormalig fractieleider van 
Groen Links, steekt direct van wal: 
‘Ten opzichte van het buitenland is 
Nederland voorloper op het gebied 
van maatschappelijke stages. On-
danks enorme bezuinigingen staan 
deze stages nog altijd hoog op het 
lijstje binnen de Nederlandse poli-
tiek. Of dit nu een loopbaanoriënta-
tie betreft, of een kijkje bij een ver-
volgopleiding of meelopen in een 
bedrijf of maatschappelijke organi-
satie. Het is een goede balans tus-
sen leren op school en leren buiten 
school’. Veel leerlingen hebben nog 
nooit een bedrijf van binnen gezien, 
dus zo’n stage is best handig voor 
leerlingen. 

Workshops
Na de inleiding konden belangstel-

lenden diverse workshops bezoeken 
uit De Bilt en Zeist. Astrid Klooster-
ziel en Angela de Koster van Mens 
De Bilt vertelden geïnteresseerden 
over een maatschappelijke stage bij 
Mens. ‘Steeds meer jongeren vanaf 
18 jaar geven zich op als ‘maatje’. 
Zij vinden het hartstikke leuk om 
in contact te komen met onze cli-
enten. Leerlingen van HavoO 4 zijn 
meestal 15/16 jaar, dus wij zorgen 
dat aan één oudere twee leerlingen 
worden gekoppeld’. Mens De Bilt 
biedt voor de leerlingen diverse 
doelgroepen. Tijdens workshops en 
intervisiebijeenkomsten kunnen zij 
hun ervaringen delen. 

On Stage
Ook in Zeist kunnen leerlingen 
meedoen met een maatschappelijke 
stage. Brigitte Schouten, project-
leider On Stage vertelt: ‘Dit jaar 

doen wij voor de tweede keer mee 
met de maatschappelijke stage. Ons 
project wil leerlingen van VMBO 
en HAVO/MBO graag leren samen-
werken, uitdagen, ontwikkelen en 
inspireren. Samen moeten zij iets 
realiseren’. Het traject bestaat uit 
diverse projecten waaruit leerlingen 
een keuze kunnen maken, zoals: in-
tekenen op een bepaalde taak, bij-
voorbeeld social media bijhouden, 
de PR doen van een project. Daar-
naast kunnen leerlingen ook kiezen 
om een heel project te begeleiden 
of een kijkje nemen achter de scher-
men van eventmanagement. 

Debat
Na de workshops volgde nog een 
debat tussen leerlingen van Het 
Nieuwe Lyceum uit Bilthoven, Het 
Revius en Reviuswijk uit Doorn en 
De Breul uit Zeist, met als onder-
werp: de subsidie vanuit de over-
heid voor de maatschappelijke 
stage moet zo spoedig mogelijk 
terugkeren. Voor- en tegenstanders 
van deze stelling debatteerden met 
elkaar, waarbij uiteindelijk de leer-
lingen van Het Nieuwe Lyceum de 
beste argumenten naar voren brach-
ten. ‘Alle leerlingen hadden goede 
argumenten, helder verwoord en 
lokten tegenstanders uit de tent’, 
aldus Paul Rosenmöller. 

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-
Raad, doet de aftrap. 

De Grote Rekendag 
Woensdag 22 maart deed basisschool De Rietakker mee met De Grote 
Rekendag: een dag waarop scholen in heel Nederland extra aandacht 
aan verschillende aspecten van rekenen besteden. Het doel van de 
Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf 
ontdekken levert inzicht op. 

Het thema was dit jaar: ‘Meten, bewegen en construeren’ en draait om 
de wiskundige geletterdheid. De kinderen zetten wiskundige gereed-
schappen in hun eigen omgeving in. 
Alle kinderen kwamen op school met cijfers op hun kleren en materi-
alen waarmee je kan meten: meetlinten, meetlatten, linialen groot en 
klein. Ook vergeleken de kinderen hun huisnummers met elkaar door 
middel van foto’s van zichzelf voor hun voordeur. Zo breng je de we-
reld van thuis en school in een leerzame situatie met elkaar in verbin-
ding. Er waren verschillende spellen, zoals: Gooi een Getal en er zijn in 
de bovenbouw vakantiebungalows en-parken ontworpen en gepresen-
teerd.                                      (Geertje van Genderen en Maaike Top)

Om te kunne meten heb je niet perse een liniaal nodig. 

Boekenclub Werkplaats 
in Antwerpen

In Antwerpen werd op 15 maart de winnaar van de Inktaap-
literatuurprijs bekendgemaakt. De WP-boekenclub was erbij. 

In theater deSingel In Antwerpen waren zo’n duizend scholieren uit 
België en Nederland bijeen om de vier genomineerde auteurs te ont-
moeten en deel te nemen aan debatten over de vier gelezen boeken. Het 
hout van Jeroen Brouwers, Fansi’s stilte van Tessa Liewsha, Jij zegt 
het van Connie Palmen en Malva van Hagar Peeters werden uitgebreid 
besproken tijdens de interviews die leerlingen hielden met de auteurs 
en tijdens de verschillende debatrondes.

De WP-werkers kozen Jij zegt het als beste boek en zij waren niet de 
enigen: Connie Palmen won de Inktaap 2017 en nam met tranen in 
haar ogen de trofee in ontvangst.

Madeleine Bakker en Martin van Veelen aan het (school-)werk.

Teun Soederhuizen, oud-leerling van HNL leidt het debat.
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Vlaaienverkoop van start
Al bijna 40 jaar zijn de vlaaien van scouting AMG een begrip in Maartensdijk en omgeving. 
Alle jeugdleden gaan in deze weken enthousiast van deur tot deur om de bestellingen op te 

nemen. Op vrijdag 14 april worden de vlaaien overal thuis bezorgd.

De vlaaien zijn te verkrijgen in 5 
soorten: kersenvlaai, rijstevlaai, 
abrikozenvlaai, appel-kruimel en 
de room-pudding-kruimelvlaai. 
De vlaaien kosten slechts 9 euro 
per stuk en men hoeft pas te beta-
len bij aflevering. Bestellen kan tot 
dinsdag 11 april. Deze vlaaienactie 
is bedoeld voor de inwoners van 
Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek.
Men kan ook via internet of via 
bestelbon bestellen (e-mail vlaaien-

actie.amg@gmail.com o.v.v. naam, 
adres en welke vlaai(en) men wil 

bestellen) of lever de bon in bij 
Kapper Stevens (Maertensplein).

 
 
Bestelformulier Vlaaienactie 2017* Soort Vlaai Aantal 

Naam: Kersenvlaai  

Straat: Room-Pudding kruimelvlaai  

Huisnr. Rijstevlaai  

Postcode: Abrikozenvlaai  

Plaats* : Appel de luxe kruimelvlaai  

* Bestellen is alleen mogelijk voor inwoners van Maartensdijk, Hollandse Rading, Westbroek en Groenekan 

* Deze bon inleveren bij Kapper Stevens op het Maertensplein, uiterlijk 11 april 2017 

 
 

Tweedehands markt
Op het erf van zorgboerderij Nieuw Bureveld en Landwinkel de Hooi-
erij in de Bilt wordt zaterdag 1 april een gezellige tweedehands Kin-
derkleding- en speelgoedmarkt gehouden. Er is veel aanbod van kle-
ding voor jongens en meisjes, kinderartikelen en (buiten)speelgoed te 
vinden. De verkoop is van 10.00 - 13.00 uur. Nieuw Bureveld is te 
vinden aan de Universiteitsweg 1 in de Bilt en is goed bereikbaar per 
fiets. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren aan de overkant van de 
boerderij.

Koek en zopie 
bij het Zonnewiel

Op basisschool het Zonnewiel verkochten de afgelopen weken de kin-
deren uit groep 8 diverse zelfgemaakte taarten en cakes voor het goede 
doel. Dat wil zeggen: het goede doel waren de kinderen zelf, want zij 
vergaarden dusdoende geld voor het laatste schoolreisje van hun lagere 
schoolperiode: een zeilkamp in Friesland.              (Peter Schlamilch)

Samen met een gesponsorde schaatstocht en een tweedehands kleding-
markt haalden deze fanatieke ondernemertjes in de dop maar liefst 
3100 euro op. 

Jongerencentrum De Kelder
door Henk van de Bunt

Op zaterdag 1 april opent Stichting LifeWireZ haar nieuwe jongerencentrum. In de afgelopen 
maanden is men druk bezig geweest met de verbouwing, welke langer heeft geduurd dan was 
voorzien. Jongeren hebben zelf ook meegeholpen. Uiteindelijk is de ruimte voorzien van een 

bar, pooltafel, tafelvoetbaltafel, chilhoek, game/filmhoek en nog veel meer.

Initiatiefnemers zijn Richard Ver-
hoef en Robert van Loenen, die 
een speciale stichting in het leven 
hebben geroepen ‘Stichting Life-
WireZ’. ‘Deze naam staat voor 
vriendschap die het leven veran-
dert’, aldus Robert. In de toen nog 
geheten Julianakerk was destijds 
ook al een jongerencentrum. Twee 
jaar geleden werd de kerk ver-
bouwd en ging dit jeugdhonk op 
de schop. ‘Ik ben de HBO-studie 
Jongerenwerk gaan doen, evenals 
Richard. Daar heb ik een stichting 
voor jongeren en geloof mogen 
uitwerken’. 

Mereltje
Richard Verhoef: ‘De afgelopen 
maanden zijn we met velen bezig 
geweest om deze ruimte, een vroe-
ger lokaal van ‘t Mereltje, op te 
knappen. De vloer is eruit gehaald 
en we zijn tijden bezig geweest om 
de roze en rode kleuren wit te ver-
ven. We zijn nu een half jaar verder. 
Er komt nog een bar en alles moet 
nog worden ingericht en gezellig 
worden gemaakt. We staan te trap-
pelen om te beginnen en deze fase 
achter ons te laten’. 

Gaaf
LifeWireZ wil jongeren in de ge-
meente De Bilt weer een gave plek 
geven: ‘Op dit moment is er wei-
nig voor de jeugd. Vroeger gingen 
wij nog naar de plaatselijke cafés 

in Bilthoven. Deze zijn nu gesloten 
of hebben een andere bestemming 
gekregen. Wij hopen dat ‘de Kel-
der’ weer een plek mag zijn waar 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. 
Vanuit onze visie willen we jonge-

Expositie leerlingenwerk HNL
Er valt werk te bewonderen van leerlingen uit de brugklas van Het Nieuwe Lyceum (HNL). Zij 
hebben portretten gemaakt en levensverhalen verwerkt van o.a. bewoners uit Huize het Oosten.

Het is een samenwerkingsproject 
geweest van de vakken Nederlands, 
Levensbeschouwing en Beeldende 
Vorming. In de portretten en de 
lijsten zijn de ontroerende, mooie 
en serieuze verhalen in beeld ge-
bracht. Daarnaast hangt en staat er 
werk van leerlingen met Kunst in 
het eindexamenprofiel, die met hun 
eigen persoonlijke collectie Kunst 
Beeldende Vorming hebben afge-
sloten. Er is met allerlei technieken 
gewerkt om zo goed mogelijk het 
eigen onderwerp kracht te geven; 
van fotografie, schilderwerk tot col-
lages. De opening is woensdag 29 
maart. Donderdag en vrijdag kun-
nen van 9.00 uur tot 17.30 uur be-
langstellenden komen kijken. Ook 
in het weekend van 9.00 tot 17.00 
uur zijn geïnteresseerden welkom.  

(Lucienne v.d. Sluis)

Reünie Van Dijckshool
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de van Dijckschool 
in Bilthoven wordt er op zaterdag 7 oktober een reünie georganiseerd. 
Alle oud van Dijckers, leerkrachten, oud-leerkrachten en andere men-
sen die actief betrokken zijn, of zijn geweest bij de van Dijckschool zijn 
op die dag van harte welkom op de van Dijckschool. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via www.vandijckschoolbilthoven.nl

Richard Verhoef en Robert van Loenen bij het toekomstige nieuwe 
jongerencentrum in het souterrain van het huidige gebouw (foto 18 juni 
2016).

HNL leerlingen zorgen voor een veelzijdige expositie.  
[foto Henk van de Bunt]

ren ook weer helpen de rode draad 
in hun leven te vinden, door samen 
geloof & leven te delen’. 

CBN
‘Om klokslag 15.00 uur wordt 
De Kelder officieel geopend door 
‘mysterieuze (C)BN-er (christelijk 
bekende Nederlander)’. Voor één 
keer willen we ons jongerencen-
trum open stellen voor de ‘oude 
jeugd’. Vervolgens zal ‘de Kelder’ 

iedere zaterdag open zijn. Iedere 
maand wordt er ook een ‘special 
night’ georganiseerd, bijvoorbeeld: 
fifa-night, poker-night ect. Dit zijn 
exclusieve avonden, waarbij ‘de 
Kelder’ helemaal wordt omgeto-
verd. Meer weten, zie onze sociale 
kanalen en website’. Thema van de 
opening op 1 april is Oude Jeugd: 
ouderen en jongeren gaan samen 
ontdekken wat de mogelijkheden in 
het nieuwe centrum zijn. 
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Salvo bezoekt 
basisscholen voor 

volleybaltrainingen
Jaarlijks verzorgt volleybalvereniging Salvo’67 de Maartensdijkse 
basisscholen om binnen de reguliere bewegingslessen op kinderen 
gerichte volleybaltrainingen te geven. Dit jaar worden er twee lessen 
gegeven en vindt er een toernooi plaats in De Vierstee. De lessen zijn 
dit jaar bestemd voor de groepen vijf tot en met acht.

Vanwege het 50 jarig jubileumjaar van Salvo wordt dit jaar iets ex-
tra’s voor de scholieren gedaan. In plaats van een volleybaltraining 
voor alle groepen richt Salvo zich dit jaar op de groepen vijf tot en 
met acht met een speciaal programma. In de periode 27 maart tot 8 
april worden twee trainingen verzorgd. Op woensdag 12 april mogen 
de leerlingen het geleerde in de praktijk brengen in een scholentoer-
nooi dat in De Vierstee wordt gehouden. De trainingen worden gege-
ven door Elroy Bezemer; een oud topspeler die veel met jeugd werkt 
en aan Salvo is verbonden als trainersbegeleider en-opleider. 

Er nemen vier basisscholen deel aan het traject. De School met de 
Bijbel, de Kievitschool, en de Maarten Luther Kingschool. De Bos-
bergschool uit Hollandsche Rading neemt deel met de groepen zeven 
en acht.

Tweetallen
Om zo veel mogelijk balcontacten te maken zijn de oefenvormen 
voor de kinderen gericht op het spelen met tweetallen. Dit wordt 
doorgezet op het toernooi waar ook met tweetallen tegen elkaar zal 
worden gespeeld. De kinderen kunnen met een klasgenootje, vriendje 
of vriendinnetje deelnemen aan het volleybalscholentoernooi. 

Workshop Stop 
Motion film 

Maak een film aan de hand van een eigen bedacht verhaal! Dat kan 
tijdens de workshop ‘Stop-motion’ op woensdag 5 april in Bibliotheek 
Idea Bilthoven o.l.v. medewerkers van de Cubiss MakersBuzz. Kinde-
ren tussen de 8 en 14 jaar kunnen zich gratis aanmelden via 

Met een groepje kinderen wordt eerst het plot, de personages en de ach-
tergrond bedacht. Zijn de rollen eenmaal verdeeld dan gaan de deelne-
mers met klei, lego en papier de personages en achtergronden maken. 
Daarna begint het opnemen van het verhaal in een heuse eigen studio 
door middel van de stop motion app. Een gave unieke film als resultaat! 

Er zijn drie workshoprondes op 5 april. Workshop 1 is van 13.00 tot 
13.45 uur, workshop 2 is van 14.00 tot 14.45 uur en de laatste ronde 
is van 14.45 tot 15.30 uur. De workshop is geschikt voor kinderen van 
de bovenbouw van het primair onderwijs en voor de onderbouw van 
het middelbaar onderwijs. Per workshop kunnen 30 kinderen meedoen. 
Wie mee wil doen moet zich wel via www.ideacultuur.nl/stopmotion 
aanmelden. Deelname is gratis.
 
Winnaar MediaMasters Game
Tijdens de week van de mediawijsheid november 2016 heeft groep 8 
van de Groen van Prinstererschool uit De Bilt meegedaan met de Me-
diaMasters Game. Als provinciaal winnaar heeft groep 8 een bezoek 
aan een Bibliotheeklab gewonnen. Omdat de Bibliotheek zelf geen 
Bibliotheeklab heeft komt de Cubiss MakersBuzz naar Bilthoven. Op 
woensdagochtend 5 april komt groep 8 naar de bibliotheek. Ze krijgen 
tussen 10.00 en 12.00 uur een workshop aangeboden. 

Sportief smulfestijn

Recreatieve 
Paaseierenloop 

In het kader van zijn 100 jarig bestaan organiseert Fraternitas De Bilt 
op zaterdag 8 april een recreatieve Paaseierenloop in het Houdringe bos 
voor alle leden, inclusief familie. Het parcours van 2 kilometer kan in 
eigen tempo en meerdere keren worden afgelegd. Op 3 punten in het 
parcours is er een verrassing ingebouwd, waar je het echte lopen kunt 
afwisselen met een leuk spel. 

Start om 8.45 uur bij het clubgebouw bij het Schaatsmeertje in De Bilt. 
Om 9.45 uur is de loop ten einde en sluiten we af met een drankje, 
paaseitjes en gezelligheid. Meld je aan vóór 1 april door een e-mail te 
sturen aan Luc@fraternitasdebilt.nl en daarin te vermelden met hoeveel 
personen je komt. Voor meer informatie raadpleeg de site www.frater-
nitasdebilt.nl.

Rommelmarkt 
Scoutinggroep Ben Labre  

Scoutinggroep Ben. Labre in De Bilt houdt een grote rommelmarkt op zaterdag 8 april 
tussen 10.00 en 14.00 uur achter de Michaëlkerk aan de Kerklaan in De Bilt. 

Tussen 3 april en 7 april kan men 
overtollige boeken, huisraad of 
speelgoed aanleveren bij het club-
gebouw achter de Michaëlkerk, 
Kerklaan 33A De Bilt. Dit kan 
tussen 10.00 en 12.00 uur, van 
13.00 tot 16.00 uur en van 19.00 

tot 21.00 uur. (vrijdag 7 april tot 
12.00 uur). Voor evt. ophalen kan 
men een afspraak maken via tel: 
06-13637304 of email: rommel-
markt@benlabre.nl. De Scouting 
is blij met alle bijdragen, maar 
mag geen grote meubelstukken, 

computers, witgoed of chemica-
liën aannemen. Voor actuele in-
formatie: www.benlabre.nl. .

Scouting Ben Labre hoopt weer op 
hulp voor een volle rommelmarkt.

Sponsor SVM

Vorige week zaterdag ontving SVM JO-13 nieuwe trainingspakken, gesponsord door Reijmen van Keulen van 
het gelijknamige bedrijf R. van Keulen bv gevestigd in Westbroek.                         (Kevin van Dronkelaar)

SV Irene Badminton beleefde 23 maart weer haar jaarlijks Badminton Ontbijt toernooi.    (foto Henk Wallach)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

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

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

te koop prachtige 
4-PERSOONS TENT in 
goede staat. Prijs in overleg. Te 
bereiken onder 06-30241201 
of 030-2293101.

Instapklaar 2 kamer 
APPARTEMENT van 
40m2 aan Steenbokplein 
31 in Bilthoven.vraagprijs 
€129.000,-. k.k. zaterdag 01 
april 11.00 uur tot 15.00 uur 
open huis voor meer info 
www.makelaarsland.nl of 
06-45035753.

Kärcher hoge drukspuit type 
2.01, klein handzaam model 
met spuitlans en terrasreini-
ger. Compleet voor €40,-. Tel. 
06-30654159.

Carmen Comfort Duo Föhn 
model DC6530 met 2 styling 
borstels nog nieuw in doos 
met 2 jr. garantie €7,50 Tel. 
030-2202369

Apart model kunststof vijver. 
Er zit een gaatje in de rand is 
te repareren €40,-. Tel. 0346-
243758

Boek over ambachtelijk 
boekbinden €7,50 Tel. 0346-
243758

Nog steeds te koop twinny 
load fietsendrager v.z. fietsen 
20,-. Tel. 0346-211352

Kunststof tuinsetje zitting 
lichtblauw €20,-. Tel. 0346-
211352

Ikea blank gelakte eetkamer 
stoelen z.g.a.n. ,,Kaustby’’ 
€35,-. Tel. 0346-212492

Boek de potterie planten en 
bloemen in potten en bakken 
met kleuren foto’s €4,50 Tel. 
0346-243758

Vrieskistje (wit) Everglades 
Hoog ,breed, Diep 50 cm 
€45,-. Tel. 06-25047855
I.v.m. de boekenweek, voor 
de verzamelaar: boekenweek-
geschenk uit 1971 Protest per 
prent - D.H. Couvée €5,-. Tel. 
06-30693144

B.w. geschenk uit 2000 Het 
theater de brief en de waar-
heid - H. Mulisch €2,50 Tel. 
06-30693144

stalen, zwart, stervormige 
vorm antie-inbraak rek, 
bestaande uit 2 delen €47,50 
Tel. 06 53441095

geslepen spiegel, jaren 60-70, 
€45,-. Tel. 06 53441095

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

Personeel aangeboden
HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-85068543

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

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

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

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

Diversen
Te huur GARAGBOX 17m2 
in Maartensdijk. 06-52645680

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

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

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

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

Fysiotherapeut in spe biedt 
MASSAGES aan €40,00/uur. 
mickvaneeuwijk@gmail.com 
0346-218951

Nieuw ! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk 
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstan-
daard of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of 
mail info@bubbelsenboefjes.nl

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

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Wilt u Elena Ferrante in het Italiaans lezen?
Of de avonturen van commissaris Montalbano? ‘s Maandags 
van 12 tot 14.15 uur kunt u in De Bilt uw hart ophalen bij de 
lessen van Teresa Russo. Daar bespreken wij in het Italiaans 
een (natuurlijk Italiaans) boek. In de cursus van 26 lessen van 
oktober tot mei lezen we drie boeken en een aantal artikelen. 
Belangstelling? Inlichtingen bij Lucie Thierry 030 2283643 
of Jacqueline Soetenhorst 030 2657640

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek zie pag. 17

Op ‘t bankje
Twee jonge vrouwen zijn bij me komen zitten en kijken net als ik 
naar een paar wat oudere dames die op straat schreeuwend ruzie ma-
ken. Waar het over gaat is niet duidelijk, maar aan de verwensingen 
die over en weer klinken te horen maak ik op dat het een fikse ruzie 
is. Als ze merken dat wij verbaasd naar ze kijken draaien ze zich 
plotseling om en gaan ieder een andere kant op. Een van de vrou-
wen komt onze kant op maar loopt zonder naar ons te kijken met 
een vuurrood hoofd langs. ‘Sjonge jonge, ik was bijna opgestaan om 
te vragen of ze dat niet op een andere plek hadden kunnen doen’, 
zegt een van mijn bankgenoten. ‘Nou’, zegt de andere, ‘ik hoop niet 
dat het buurvrouwen zijn, want dan kunnen ze beter de Rijdende 
Rechter inschakelen. Maar het kan natuurlijk ook familie van elkaar 
zijn.’ De andere vrouw moet lachen om de veronderstellingen. ‘Nou 
ja, dan is er nog het programma Familiediner waar ze naartoe kun-
nen. Dan hebben wij het beter getroffen.’ Ik kijk haar nieuwsgierig 
aan en daarom legt ze me het uit. ‘Mieke en ik zijn buren en heb-
ben nog nooit woorden gehad.’ Aan haar stralende gezicht is te zien 
dat Mieke het er helemaal mee eens is. ‘Ik zou ook niet weten hoe 
je kwaad op Helma zou kunnen worden.’ Ze vertelt dat het meteen 
klikte toen ze twaalf jaar geleden hun nieuwbouwwoning betrokken. 
Ze hebben allebei twee kinderen op de basisschool en werken ook 
allebei parttime. ‘We hebben het zo geregeld dat er altijd een van ons 
voor de kinderen aanwezig is. Helma voelt voor mij net als een zus 

en die heb ik altijd graag willen hebben. Zij heeft twee jongens en ik 
een jongen en een meisje, dat heel goed met de jongens uit de voeten 
kan. Ze zit op voetballen en dat doen ze ook vaak samen.’ Vandaag 
zijn de buurtjes wezen shoppen en hebben in de stad geluncht. Op-
eens komt de andere ruziemakende vrouw onze kant op. Als ze langs 
het bankje loopt kan Helma het niet nalaten tegen haar te zeggen: 
‘Al een beetje afgekoeld?’ Ik schrik er een beetje van want gelet op 
de fikse ruzie zo-even zou ze er boos om kunnen worden en vragen 
waar ze zich mee bemoeit. Maar de vrouw lijkt inderdaad al weer te 
zijn afgekoeld. Ze blijft staan en zegt: ‘Sorry hoor dat ik me zo op 
straat heb laten gaan. Ik ben na de ruzie naar mijn dochter gegaan en 
toen ik vertelde wat er gebeurd was kreeg ik van haar de wind van 
voren. Ben je helemaal gek geworden had ze gezegd. Je hebt maar 
één zus en ruzie maken over iets onzinnigs dat pik ik niet. Ik moest 
van mijn dochter mijn zus bellen om te zeggen dat het me speet en 
dat ik het goed wilde maken. Maar dat vertikte ik natuurlijk en toen 
heeft mijn dochter de telefoon gepakt en haar gebeld. Mama wil iets 
tegen je zeggen, zei ze en drukte de telefoon in mijn hand. Ik stond 
helemaal perplex maar heb toch maar sorry gezegd.’ We zijn er he-
lemaal stil van op het bankje, maar natuurlijk ook nieuwsgierig naar 
het vervolg. ‘Afijn, ik heb gevraagd of ik even langs mocht komen 
en nu ga ik een bloemetje kopen en naar haar toe.’ Ze verontschul-
digt zich nogmaals voor haar gedrag en voordat we iets hebben kun-
nen zeggen is ze weg. Helma pinkt een traantje weg en ook Mieke 
is zichtbaar ontroerd door het verhaal. Met een tevreden blik en stijf 
gearmd gaan de buurtjes huiswaarts.

Maerten

Deelnemers Mahjong gezocht

Mahjong is zowel een gezelschapsspel als een 
denksport spel. Het spel is vrij makkelijk aan te 
leren. Als er een groepje en een leraar is, kan er 
worden gestart. Er zal gespeeld worden in restau-
rant Bij de Tijd, Prof. Dr. H.  Kamerlingh Onnes-
weg 14, De Bilt. Aanmelden via contactpersoon tel. 
06 26791069 of Bureaudienst Mens De Bilt tel. 030 
7440595 servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl

Kidsfair 

Op zaterdag 8 april is er van 9.00 tot 12.00 uur 
weer een Kidsfair voor tweedehands kinderkleding, 
speelgoed e.d. op het schoolplein van Basisschool 
de Regenboog in De Bilt. Er zijn 30 kramen, de 
toegang is gratis. Tijdens de Kidsfair is er ook de 
verkoop van koffie, thee, limonade en taart voor 
het vaste goede doel van de school, het weeshuis in 
Abong Mbang in Kameroen. Voor meer informatie: 
karen@buning.net of kijk op www.facebook.com/
kidsfairdebilt

Mantelzorgcafé met Speciale Gasten 

Op dinsdag 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur orga-
niseert Steunpunt Mantelzorg het volgende Man-
telzorgcafé: een plek waar men even kan opladen 

en anderen kan ontmoeten in een ont-
spannen sfeer. Voor deze avond zijn 
Nadja van Kessel uit Utrecht en Ger-
dien Breimer uit Assen uitgenodigd. 

Zij zijn beiden mantelzorger en delen 
regelmatig hun ervaringen en verhalen 
via Mantelzorgelijk.nl. Het belooft een 

bijzondere, gezellige en inspirerende 
avond te worden. Wijkrestaurant Bij 
de Tijd, Kamerlingh Onnesweg 14 in 
De Bilt, aanvang 19.30 uur. De toe-
gang is gratis. S.v.p. voor vrijdag 24 
maart per e-mail mantelzorg@mens-
debilt.nl of tel. 06 13071129 aanmel-
den.
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zaterdag
1 april

aanvang: 14.00 uur
LEASE-

BUNDEL

FC DE BILT

CJVV

advertentie

FC De Bilt laat grote 
kansen liggen

De Biltse formatie loopt sinds de winterstop gestaag 
in op koploper DHSC. Het is bijna onverslaanbaar en 

DHSC verspeelt op slordige wijze her en der wat punten. 
Zaterdag 25 maart was het nog kansrijker, want DHSC 

verloor, maar FC De Bilt verloor tegen AMVJ (ook 
Amstelveen). 

De wedstrijd begon ruim een kwartier te laat op het slechte veld van 
AMVJ; er wordt blijkbaar ook op de velden van deze vereniging ge-
golfd. FC De Bilt had duidelijk de overhand en het leek erop dat de 
mooie serie in de competitie zou worden voortgezet. De beste kansen 
waren dan ook voor de Biltse mannen, maar het ontbrak aan scherpte 
en vooral ook aan geluk. Vlak voor rust leek ineens AMVJ op voor-
spong te komen, maar de Biltse keeper stond zijn mannetje, dus beide 
ploegen gingen met de brilstand naar de kleedhokken.

In de tweede helft zag men hetzelfde beeld. Een aandringend De Bilt 
en een AMVJ dat loerde op de counter. Inmiddels was bekend dat 
DHSC met 3-2 had verloren. De stand in Amstelveen was nog 0-0. 
maar helaas vlak voor tijd scoorde AMVJ uit een counter. Daarna 
kon De Bilt nog een keer in de aanval, maar het eindsignaal klonk en 
de teleurstelling was groot. Bij DHSC kon men opgelucht ademha-
len. Op zaterdag 1 april speelt FC De Bilt om 14.00 uur thuis tegen 
CJVV.

Irene Dames1 wint van 
Telecombinatie/NVC

Irene begon donderdag 23 maart 
thuis sterk; er werd goed geser-
veerd en aanvallend ging het goed. 
NVC was een sterk team en had in 
de verdediging veel ballen. Er wa-
ren hierdoor ook veel lange rally’s 
waardoor de speelsters regelmatig 
weer even op adem moesten ko-
men. De eerste set werd gewonnen 
door Irene met 25-20. In de tweede 
set had de ploeg het moeilijker met 

verlies tot gevolg (18-25).

In de derde set stond Hanneke 
Groenendijk goed te blokken 
op het midden en Inge de Boer 
draaide de ballen mooi bij de aan-
val en scoorde op midden bijna 
alles. Svenne Bastian had mooie 
en slimme aanvallen op de buiten-
kant. Irene won deze set met 25-
21. In de vierde set kwam Marit 

Pasterkamp erin op het midden. 
Ze speelde de tegenstander hele-
maal weg met haar harde aanval. 
Spelverdeelster Sandra Jongerius 
stond heel goed te spelen en had 
heel veel ballen in de verdediging 
en gaf mooie set-ups. Eindstand 
25-17. Het eerstvolgende treffen 
voor Irene Dames 1 is op zaterdag 
1 april uit tegen de koploper USV 
Protos.               (Ronald van Gilst)

Kampioen
Uit in Den Helder is Irene MB1 kampioen geworden in de topklasse regio west. Drie sets moest 

het Bilthovense team winnen om officieel kampioen te kunnen worden. 

Omdat MBSOV in de thuiswed-
strijd flink tegenstand had gebo-
den aan Irene zaten de Bilhovense 
meiden zaterdag ochtend al om 
8.00 uur in de auto, zodat er in Den 
Helder nog voldoende tijd was voor 
een goede wedstrijdvoorbereiding. 
Dat leverde direct zijn vruchten af, 
vanaf de eerste seconde maakten de 
Irene meiden duidelijk dat ze maar 
voor een ding naar Den Helder ge-
komen waren, namelijk het vieren 
van een kampioensfeestje. 

Titel
De eerste set begon met een sterke 
serviceserie van Nadine Everaert, 
waardoor een gat ontstond, dat niet 

meer goed gemaakt werd. Met 25-
12 ging de eerste set naar Irene. 
Na een iets spannendere tweede 
set (25-21) mocht Iris Vos in de 
derde set het veld in om na haar 
pinkblessure eindelijk 100% mee 
te doen. Het was duidelijk dat ze 
het volleyballen nog niet verleerd 
was, want ook in de derde set was 
het alles Irene wat de klok sloeg, 
met een 25-9 setwinst haalden de 
hemelsblauwen de derde set en 
daarmee de titel binnen. Het jui-
chende team besloot vervolgens 
om van de vierde set een echte 
kampioensset te maken, die met 
25-13 gewonnen werd. Het nieuwe 
doel is namelijk het seizoen afslui-

ten zonder een set te verliezen. 

Feest
Na de wedstrijd barstte het feest 
pas echt los. Marco Scharrenburg 
(hoofd feestcommissie) had ge-
zorgd voor een fantastische prijs-
uitreiking, die bij de champions 
league niet zou misstaan. ‘Het is nu 
tijd om te feesten’ zei coach Erna 
Everaert, ‘maar maandag gaan we 
weer gewoon verder trainen; we 
hebben ons nu geplaatst voor de ‘fi-
nale four’, waarin we gaan spelen 
tegen de kampioenen van de andere 
regio’s. Dat is een prijs die we ook 
nog graag willen winnen’.  

(Ronald van Gilst)

SVM kijkt verder omhoog
Door zaterdag thuis van het be-
zoekende Lopik met de alleszeg-
gende cijfers 5-1 te winnen kan de 
Maartensdijkse voetbaltrots weer 
verder omhoog kijken. Winnen 
bleek achteraf een must, want ook 
degradatieconcurrenten DVSU 
en Bunnik vergaarden de nodige 
punten.
Met nog 6 speelrondes te gaan is 
de stand in de degradatiezone: Lo-
pik (20-26), SVM (20-23), DEV 
Doorn (20-21), Bunnik ’73 (20-
20), DVSU (20-19) en SEC Soest 
(20-16). A.s. zaterdag begint deze 
inhaalslag al met een uitwedstrijd 
tegen het Utrechtse Desto; de hui-
dige club van de al aangetrokken 
nieuw trainer Kevin de Liefde. 

Salvodames winnen 
overtuigend

Met nog drie wedstrijden te gaan hebben de Salvodames 
weer perspectief om degradatiewedstrijden te ontlopen. 

Door met 4-0 te winnen van Prima Donna uit Huizen 
hebben de dames de aansluiting met de onderste helft van 

de middenmoot tot stand gebracht.

Het zou erop of eronder zijn in de thuiswedstrijd tegen Prima Donna. 
De Salvodames wisten dat deze wedstrijd cruciaal was om de achter-
volging op de twee bovenstaande teams te handhaven. De maximale 
score moest uit deze wedstrijd worden gehaald. De dames maakten 
een gedreven indruk en gaven het bezoekende team geen schijn van 
kans. De eerste set overrompelde Salvo de Huizense dames. Met har-
de services en mooie aanvallen trokken de dames deze set ruim naar 
zich toe met 25-14. De tweede set was de tegenstander geheel de 
draad kwijt. Salvo kon doen wat het wilde en speelde uiterst gedreven 
naar een 25-9 setwinst. In de derde en vierde set werd er volop gewis-
seld in het team. Iedereen bleef zijn werk goed doen. Prima Donna 
speelde in de eerste helft van beide sets beter en ging redelijk mee met 
Salvo. Maar de thuisploeg bezat meer aanvals- en servicekracht en 
gebruikte bovendien de tactische aanval goed. De sets werden gewon-
nen met resp.: 25-16 en 25-17. Deze 4-0 overwinning levert Salvo 
vijf punten op. Dit resultaat zorgt er voor dat de aansluiting met de 
bovenstaande teams tot stand gebracht is. Met nog drie wedstrijden 
voor de boeg moet Salvo op deze voet voort en punten blijven halen 
om degradatiewedstrijden te ontlopen. 

Zaterdag 1 april spelen de dames tegen het als derde geklasseerde 
team van Protos. De wedstrijd begint om 13.00 uur in sporthal Olym-
pos op de Uithof in Utrecht. 

Ook Kevin van Dronkelaar kijkt (bij deze ingooi) samen met betrokken 
toeschouwers weer omhoog. (foto Nanne de Vries)

Het was even tijd om te feesten.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
29-03
Do.

30-03
Vr.

31-03

Ossenhaaspuntjes op
Oosterse wijze

of
Schotse zalm-pie

uit de oven
of

Romige pasta met
gebakken camembert

€ 10,-

Woe.
05-04
Do.

06-04
Vr.

07-04

Souvlakisteak v.d. grill
met tzatzikisaus

of
Gamba`s op Thaise wijze

of
Wrap gevuld met geitenkaas, 

spinazie en walnoten

€ 10,-

We zijn er weer!

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

advertentie

Wandelexcursie

Utrechts Landschap organiseert op zondag 2 april een wandelexcursie 
over Landgoed Houdringe. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, Holle 
Bilt 6 te De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. 
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. 

Vertrektijd 14.00 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig 
en deelname is gratis.

Rodo’s in Van Boetzelaerspark

Gratis compost voor 
inwoners De Bilt 

Alle inwoners van de gemeente De Bilt konden zaterdag op de gemeentewerf op vertoon van 
hun milieupas gratis compost ophalen. Met deze jaarlijkse actie bedankte de gemeente hun 

inwoners voor het scheiden van hun groente-, fruit- en tuinafval.

Gemeentewerkers geven 
adoptieplantsoen een boost

Het gemeenteplantsoen bij de parkeerplaats op de kruising Cumulusweg - Buys Ballotweg in 
De Bilt heeft afgelopen week een flinke opfrisbeurt gekregen. Het plantsoen was al een poos 

geadopteerd door Anniek Lemmens-Meijer, bewoonster van de Buys Ballotweg, maar het stuk 
‘groen’ was in zodanig slechte conditie, dat er niks leuks meer wilde groeien.

Anniek vroeg aan de gemeente of 
deze haar een handje zou willen 
helpen. De betreffende gemeen-
tewerker reageerde positief en zo 
gezegd, zo gedaan: na een dag ge-
zamenlijk hard te hebben gewerkt 
zijn oude planten en stronken ver-
wijderd en is de grond vernieuwd 

en geëgaliseerd. Een wereld van 
verschil.

Bewoonster Anniek kan nu met 
veel plezier verder werken aan het 
opleuken van het plantsoen. Om-
wonenden, die haar daarbij willen 
helpen, zijn van harte welkom. Zij 

kunnen contact met haar opnemen 
via de mail: anniek_lemmens@hot-
mail.com. Kennis van tuinieren is 
hiervoor niet vereist.

Met een goede basis is het adoptie-
plantsoen klaar voor verdere aan-
kleding. Beelden Jits blijven 

misschien
De kans is groot dat de beeldentuin van Jits Bakker behouden blijft 
voor De Bilt. De gemeente en de Provincie slaan de handen ineen en 
trekken ook samen de portemonnee om de kunstwerken te behouden. 
Maandag 27 maart besprak de commissie BEM van Provinciale Staten 
een voorstel van GroenLinks-gedeputeerde Mariëtte Pennarts om mee 
te betalen aan het behoud en de beveiliging. Ook wil ze het bedrijfsle-
ven erbij betrekken.

De conclusie van de Statencommissievergadering was dat de gedepu-
teerde verder kan met haar voorstel voor het behoud van de beelden in 
De Bilt. Wel werd nog wat meer duidelijkheid gevraagd over de lokale 
inbedding en de financiële bijdrage van de kant van de gemeente. De 
gemeente zal ook het voortouw moeten nemen bij de vorming van bij-
voorbeeld een lokale stichting die de PR en de educatie ter hand gaat 
nemen. Daar zullen ook de erven van Jits Bakker goed bij betrokken 
moeten worden.

De provincie Utrecht kreeg de beelden in 2009 van Jits Bakker; ze staan 
op landgoed Beerschoten. Vanwege de herontwikkeling van het land-
goed door het Utrechts Landschap moet worden bekeken of de beelden 
kunnen blijven of dat ze moeten verhuizen. De Gelderse gemeente Ren-
kum toonde al belangstelling om de beelden over te nemen. De mede-
deling, dat de beelden mogelijk weg zouden moeten leverde al snel veel 
commotie op. Er werden 2500 protesthandtekeningen opgehaald. 

Zelfs op de fiets kwamen mensen een zak van 40 liter ophalen aan Weltevreden 22 in De Bilt.
[foto Reyn Schuurman]

Vrijwilligers zijn tijdens de maandelijkse opschoondag in het van Boetzelaerspark in De Bilt rododendrons aan 
het plaatsen langs de onlangs gegraven verbinding van de Biltse Grift met de grote vijver. Straks zal de vijver 
gesierd worden met deze bijzondere struiken, die goed in dit landschap passen.
 (Frans Poot)
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