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Mooie ontwikkelingen 
bij Steunpunt Vluchtelingen

door Guus Geebel

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ontving van het Oranje Fonds een bijdrage van 35.000 euro. 
Met dit bedrag werd het mogelijk Barbara Oosterwaal als parttime coördinator aan te stellen 

voor de begeleiding van de vrijwillige taalcoaches. Het toegenomen aantal in de gemeente 
gehuisveste vluchtelingen kan daardoor beter taalonderricht worden aangeboden.

In 2016 kreeg het steunpunt 109 
statushouders op te vangen. ‘Die 
krijgen twee jaar lang maatschap-
pelijke begeleiding en een taal-
coach’, vertelt Hanneke Eilers, co-
ordinator van het steunpunt. ‘Een 
enkeling die het na twee jaar nog 
niet redt helpen we ook. Dit jaar 
hebben we tot nu toe 44 personen 
binnengekregen, die allemaal huis-
vesting hebben gekregen. Het me-
rendeel woont in Bilthoven.’ De 
meeste mensen komen uit Syrië 
en Eritrea. ‘Door de verhoogde in-
stroom redde ik het niet meer’, zegt 
Hanneke Eilers. ‘Wat ik vooral erg 
vond was dat we de taalcoaches 
niet de begeleiding konden geven 
die ze verdienden.’ 

Taalcoaches
Barbara Oosterwaal meldde zich 
eind 2014 als vrijwilliger aan bij 
het steunpunt. Zij heeft Franse taal- 
en letterkunde gestudeerd en heeft 
heel veel kennis op het gebied van 
taal. Ook weet ze heel goed hoe je 
een taal aanleert. ‘Toen ik aantrad 
waren er 22 taalcoaches. In die tijd 
kwamen er niet veel nieuwe vluch-
telingen bij, maar dat veranderde 
vorig jaar. Nu heb ik meer dan 60 
taalcoaches. Dat werd zoveel dat ik 
het niet naast mijn reguliere werk 
als hypnotherapeut kon doen. Door 
de parttime aanstelling heb ik nu 
de mogelijkheid om alle vrijwil-
ligers te begeleiden.’ Zij ontvangt 
aanvragen voor een taalcoach van 

de maatschappelijk begeleiders 
van het steunpunt. Bij een aan-
vraag wordt gezocht naar een goe-
de match. ‘Er was een wachtlijst 
met taalcoaches, maar daar ben ik 
nu bijna doorheen en dan moet ik 
wachten tot er nieuwe mensen ko-
men.’ Zij roept daarom kandidaten 
op zich te melden. Dan kan via de 
website steunpuntvluchtelingende-
bilt.nl of telefonisch 030 2292825.

Informeel
Voor de taalcoaches organiseert 
Barbara Oosterwaal een serie van 
zes trainingen. ‘We hebben vo-
rig jaar november de eerste reeks 
trainingen aangeboden. De tweede 
reeks is net gestart en in het najaar 

doen we er weer een. Ik probeer elke 
nieuwe taalcoach in ieder geval een 
deel mee te laten maken. Dat lukt 
niet altijd, want er zijn mensen die 
op de dag werken. Ik help een taal-
coach op weg, laat materiaal zien 
en adviseer wat iemand het beste 
kan doen. Het is heel leuk om te 
doen’, vertelt Barbara enthousiast. 
De taallessen worden heel infor-
meel gegeven bij cliënten thuis, bij 
de taalcoach of in Het Lichtruim. 
Van de coaches ontvangt Barbara 
regelmatig een mailtje hoe het gaat 
of zij neemt zelf contact op. Het is 
een hele goede voorbereiding op de 
toets voor het inburgeringsdiploma. 
‘Als een cliënt een taalcoach heeft 
gekregen, dan zie je de groei. Ze 
kunnen als ze hier op het spreek-
uur komen dan gewoon Nederlands 
praten’, vertelt Hanneke Eilers.

Adviezen
Barbara Oosterwaal: ‘Op school 
krijgen cliënten een aantal uren per 
week Nederlandse les, maar daar-
buiten is vaak weinig gelegenheid 
om met een Nederlander te praten. 
Vaak wonen er om hen heen ook al-
lemaal buitenlanders. Dan is dus de 
enige mogelijkheid in de klas, maar 
als ze een taalcoach hebben kunnen 
ze buiten de school ook Nederlands 
spreken en spreekvaardigheid oefe-
nen. Het hoeft dus niet alleen met 
een boek van school. Ik heb een 
aantal boekjes waar je spreekvaar-
digheid mee kunt oefenen, los van 
wat er op school gebeurt. Taalcoa-
ches zijn altijd gemotiveerde men-
sen en kunnen ook adviezen geven 
aan de cliënten. Ze kunnen ook met 
iemand gaan wandelen of naar de 

markt gaan. De echte begeleiding 
doet de maatschappelijk begelei-
der. Hanneke Eilers: ‘Als cliënten 
werk gevonden hebben zien we ze 
niet zo vaak meer terug. Soms komt 
iemand tolken en we hebben ook 
een oud-cliënt in het bestuur van 
het steunpunt gehad en dat was erg 
leuk. We knippen het contact niet 
door. Ook is een van onze oud-cli-
enten betrokken bij buurtbemidde-
ling. Dat vind ik een succesverhaal, 
maar er zijn er meer. De meeste 
nieuwkomers vinden het erg prettig 
in de gemeente De Bilt. Ze noemen 
het een rustig kleinschalig dorp dat 
dicht bij Utrecht ligt.’

Gemotiveerd
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
heeft op dit moment grote behoef-
te aan vrijwilligers. Niet alleen 
taalcoaches, maar ook maatschap-
pelijk begeleiders en vrijwilligers 
met een juridische achtergrond. 
Hanneke Eilers benadrukt nog-
maals ontzettend blij te zijn met 
de bijdrage van het Oranje Fonds. 
‘Zonder die bijdrage was het niet 
mogelijk geweest zo’n goede co-
ordinator voor de taalcoaches aan 
te stellen. Barbara heeft bewezen 
dat ze het heel goed in de vingers 
heeft en weet waarover het gaat. 
Taalcoaches die zich melden zijn 
heel gemotiveerd. Het zou fijn zijn 
als wat meer mannen en jongere 
mensen zich aanmelden. De tijds-
investering is ongeveer 2 à 4 uur 
in de week die je vrij kunt invul-
len. In principe wordt individueel 
les gegeven omdat je voor meer-
dere mensen een beetje homogene 
groep moet hebben

Snoeigoed

Activiteiten in de boomgaard bij het van Boetzelaerpark. Zondag was 
er een extra werkdag ingepland om de fruitbomen te snoeien. De vrij-
willigers kregen van een deskundige aanwijzingen hoe dat op een ver-
antwoorde manier gedaan moet worden.                     (Frans Poot) 

Het hele programma, zie pag 11-14

Oranjekrant

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt organiseert jaarlijks een uitje voor de nieuwkomers.

Steunpunt-coördinator Hanneke Eilers en taalcoach-coördinator Barbara 
Oosterwaal (rechts).
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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

09/04 • 10.30u - Ds. C. H. Oechies 
10/04 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos, Avondgebed
11/04 • 19.30u - Ds. C. H. Oechies, Avondgebed
12/04 • 19.30u - Mevr. ds. B.L. Bos, Avondgebed

Pr. Gem. Zuiderkapel
09/04 • 09.30u - ds. E. Gouda

02/04 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
09/04 • 10.30u - Mw. Ir. R. van Doorn

Evangelische Gemeenschap, Koperwieklaan 3
09/04 • 10.00u - Ds. Jaap de Vreugd

R.K. Kerk O.L. Vrouw
09/04 • 10.30u - Voorgangers: Astrid Veldhuis 

en Joke Mourits m.m.v. het Onze Lieve Vrouwe-
koor o.l.v. Paul Splint, Orgel/piano: Arie Perk

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

09/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
09/04 • 16.30u - Ds. K. Folkersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
09/04 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

09/04 • 19.00u - Ds. H. de Leede 
10/04 • 19.30u - Stille Week-bijeenkomst

met catechisanten
11/04 • 19.30u - Stille Week-bijeenkomst

met jongeren
12/04 • 19.30u - Stille Week-

Grote Woensdag ds. G.H. Kruijmer

Pr. Gem. Immanuelkerk
09/04 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
09/04 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
09/04 • 10:00 uur - F. Overbeek; 

Communieviering, Kinderwoorddienst, 
Palmpaasoptocht

V.E.G. De Bilt e.o.
09/04 • 10.30u - Spreker Hans Somhorst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

09/04 • 10.30u - De heer M. Jonker 

Herv. gemeente Blauwkapel 
09/04 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk
09/04 • 10.00u - Kandidaat L.D.A. Harteveld

09/04 • 18.30u - Kandidaat G.J. Veldhuis

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

09/04 • 11.00u - Ds. J.J. Sijl
09/04 • 19.00u - Vesper 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/04 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
09/04 • 18.30u - ds. J. Bogert 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/04 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
09/04 • 09.30u - ds. J.J. Sijl

St. Maartenskerk
09/04 • 10.30u - Pastor Jan Houben; Woord-, 

Communie- en Familieviering 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

09/04 • 10.00u - de heer A. Doornenbal
09/04 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

11/04 • 19.30u - dhr. Ronny van Renswoude; 
Stille Week-bijeenkomst. Samendienst met 

Hervormde Kerk

PKN - Herv. Kerk
09/04 • 10.00u - ds. M. van der Zwan 

09/04 • 18.30u - ds. E. Mijnheer
11/04 • 19.00u - dhr. Ronny van Renswoude; 

Stille Week-bijeenkomst. Samendienst in en met 
Ned. Ger. Kerk
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Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 8 april oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw pa-
pierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 8 april haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, in-
clusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

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

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Samen Eten

Op de donderdagen 6 april en 
4 mei is men weer van harte 
welkom vanaf 12.00 uur in 
het dorpshuis van Hollandsche 
Rading voor Samen Eten. In 
de Ontmoetingskerk in Maar-
tensdijk is er op donderdag 20 
april weer Samen Eten. Men is 
welkom vanaf 17.30 uur en de 
aanvang van de maaltijd is een 
half uurtje later.

Lezing in Centrumkerk

Donderdag 6 april om 20.00 
uur wordt in de Centrumkerk te 
Bilthoven (Julianalaan 42) de 
laatste lezing in de reeks Wer-
ken van barmhartigheid gege-
ven. Inleider Professor Kees 
van Leeuwen, hoogleraar in 
het watermanagement. Met een 
groeiende wereldbevolking zal 
de vraag naar water het aanbod 

steeds meer gaan overtreffen. 
Prof. Van Leeuwen zal op deze 
problematiek dieper ingaan. 
De toegang is vrij. Informatie: 
Hans Bouma 030 220 4496.

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 7 
april in de ontmoetingsruimte 
van Dijckstate om 19.30 uur. 
Bij een ontmoetingsdienst is er 
eerst een (korte) viering - de 
ontmoeting met God. 

Na de viering is er gelegenheid 
om koffie te drinken en met 
elkaar te praten - de ontmoeting 
met elkaar. Ds. René Alkema 
is deze keer de voorganger. Jan 
Grootendorst is telefonisch te 
bereiken (0346 212904) als u 
om vervoer verlegen zit. 
 

Stille week-dienst 

Dinsdag 11 april organiseren 
de Hervormde Gemeente en de 
Nederlands Gereformeerde kerk 
van Westbroek een gezamenlij-
ke bijeenkomst, om stil te staan 
bij het lijden en sterven van 
Jezus Christus. De avond begint 
om 19.00u in de Nederlands 
Gereformeerde Kerk, Kerkdijk 
60 te Westbroek. 

Kinderhulp-collecte

Wat als je altijd naar school 
moet lopen, je opleiding niet 
af kan maken of niet kunt leren 
zwemmen? Terwijl je als kind 
niets liever wil dan er gewoon 
bij horen en meedoen met je 
vrienden en klasgenoten. 

Om dit mogelijk te maken, doet 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
van 10 t/m 15 april een beroep 
op uw vrijgevigheid. Ga voor 
meer informatie over Nationaal 
Fonds Kinderhulp en de collecte 
naar www.kinderhulp.nl

Speurtocht

KinderNatuurActiviteiten orga-
niseert op Paviljoen Beerscho-
ten, De Holle Bilt 6, De Bilt 
activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur, o.l.v. vrijwil-
ligers van Utrechts Landschap 
en IVN De Bilt. Woensdag 12 
april is er een spannende speur-
tocht in het bos. Bij terugkomst 
krijgen de kinderen wat lekkers 
met limonade. Aanmelden kin-
deren (leeftijd 6 -10 jaar) per 
email tot en met zaterdag 8 april 
via kindernatuuractiviteiten@
gmail.com Maximaal 10 kinde-
ren per middag. Bij minder dan 
4 aanmeldingen gaat de middag 
niet door. 

2de hand
kinderkledingverkoop

Donderdag 13 april is er een 
2de-hands kinderkledingver-
koop (maat 50 tot S) in het 
gebouw de Boetzelaer, Dorps-

weg 38 ten zuidwesten van het 
kerkgebouw in gebruik bij de 
Hersteld Hervormde Kerk in 
Maartensdijk. Van 9.00 tot 14.00 
uur is men van harte welkom de 
garderobe van de kinderen aan 
te komen vullen. De opbrengst 
zal zijn voor de Stichting Adul-
lam Gehandicaptenzorg.

Orkest van Utrecht
in Bilthoven

Het Orkest van Utrecht blijft 
dichter bij huis dan anders: op 
het programma staan alleen wer-
ken van Nederlandse componis-
ten. In twee uitvoeringen speelt 
het orkest werken van Oscar 
van Hemel, Hendrik Andriessen 
en Johannes Verhulst. 

Op zaterdagavond 22 april is 
het concert te beluisteren in de 
Geertekerk in Utrecht en op 
zondagmiddag 23 april in de 
OLV-kerk in Bilthoven, aan-
vang 15.00 uur. Kaarten zijn 
te bestellen via www.orkestva-
nutrecht.nl of ter plekke aan de 
kassa. 

Opbrengst collecte 

Het Reumafonds bedankt alle 
collectanten, comitéleden en 
bewoners in Westbroek voor 
hun grote inzet en bijdrage aan 
de landelijke collecteweek. Tij-
dens de collecte van 13 t/m 
18 maart is in Westbroek in 
totaal 931,97 euro opgehaald. 
Met deze donaties financiert het 
Reumafonds wetenschappelijk 
onderzoek om reuma te bestrij-
den.

Bewoners met compost gaan verblijden
die moesten er alleen wat voor rijden
maar je ziet dat het loont
in de plaats waar je woont
om afval duurzaam te scheiden

Guus Geebel Limerick
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Vragen uit de raad van 30 maart
door Guus Geebel

Cultuurfederatie
Fractie Schlamilch vraagt de wethouder waarom hij het rapport over 
de Biltse Cultuurfederatie van december pas in maart met de raad heeft 
gedeeld, terwijl afgesproken was dat hij de raad actief zou informeren 
in de commissie Burger en Bestuur en niet via het mededelingenblad. 
Hij wil verder weten waarom de wethouder in die tijd de conclusies uit 
het rapport al heeft onderschreven en toezeggingen heeft gedaan zonder 
de raad te informeren. Verder waarom er geen verslag gemaakt is van de 
laatste bijeenkomst van de Biltse Cultuurfederatie. Wethouder Mieras 
antwoordt dat op verzoek van de raad onderzoek is gedaan naar het 
draagvlak voor een cultuurfederatie. Daarover is de raad tot driemaal 
toe geïnformeerd. Hij constateert dat Schlamilch zelf het onderwerp 
niet heeft geagendeerd in de commissie Burger en Bestuur, de medede-
lingen kennelijk niet heeft gelezen, niet aanwezig was op de avond die 
voor het culturele veld was georganiseerd, maar wel alle lokale kranten 
heeft benaderd met de claim als zou de wethouder de raad onvoldoende 
hebben geïnformeerd. Een geëmotioneerde wethouder Mieras noemt 
het van een bedenkelijk politiek niveau. 

Omgevingsvergunning
Nico Jansen (CU) stelt vragen over de omgevingsvergunning voor 
Korssesteeg 3 in Westbroek. De boer die daar woont wil biologisch 
gaan werken en een stal bouwen. Hij is eindeloos aan het lijntje ge-
houden bij de gemeente. Jansen vraagt waarom hem niet bij het begin 
gezegd is wat er nodig is en waarom het niet binnen acht weken kon, 
zodat hij zijn bedrijf voort kon zetten. Wethouder Mieras antwoordt dat 
er een capaciteitsprobleem is en dat gekeken wordt hoe een aanvraag 
vroeger in het traject compleet te krijgen is.

Kerktoren 
Johan Slootweg (SGP) constateert dat er nogal wat achterstallig on-
derhoud is bij de toren van het kerkgebouw aan de Dorpsweg in Maar-
tensdijk. De hervormde kerk is in gebruik van de Hersteld Hervormde 
Kerk Maartensdijk; de toren is eigendom van de gemeente. Hij vraagt 
waarom het zo lang duurt voor er iets 
aan gedaan wordt. Wethouder Mieras 
zegt dat het beheer van de gemeen-
telijke gebouwen is verwaarloosd. 
‘Budgetten zijn wegbezuinigd en we 
zitten nu op het diepste punt van het 
dal, omdat de mensen die we daar-
voor hadden zijn vertrokken. We zijn 
bezig nieuwe mensen te werven en 
budget op te bouwen.’ De wethouder 
kan niet beloven dat het op korte ter-
mijn opgelost kan worden.

Start bouw nul-op-de-meter woning
Dinsdag 4 april gaf wet-
houder Anne Brommersma 
(Duurzaamheid) het offici-
ele startsein voor de bouw 
van de eerste energie-neu-
trale nieuwbouwwoning in 
de gemeente De Bilt.
Het particuliere initiatief 
van de toekomstige bewo-
ners Belinda Lageweg en 
Bram de Deugd is een mooi 
en ambitieus voorbeeld van 
de individuele bijdragen 
die inwoners zelf kunnen 
leveren aan de doelstelling 
om in 2030 een energie-
neutrale gemeente te zijn. 
Voor de realisatie van hun 
droom betrekken zij bo-
vendien diverse lokale be-
drijven en ondernemers.

Werken aan zorgzame buurt
door Henk van de Bunt

Hallo Buur! Is een project in het kader van het themajaar ‘De zorgzame buurt’ van het 
Platform Respectvol Samenleven De Bilt. Het volledige programma van de avond vindt men 

vanaf 7 april op de website van het Platform.

Het Platform Respectvol Samen-
leven wil in deze samenleving een 
klimaat scheppen waarin mensen 
onderling, maar ook bevolkings-
groepen dichter bij elkaar komen 
te staan. Zodat ze elkaar beter leren 
kennen, meer waarderen en zich 
willen inzetten voor respectvol sa-
menleven. Daarvoor wordt jaarlijks 
een thema gekozen. Voor 2017 is 
dit het thema ‘zorgzame wijken’. 
Tijdens een platformavond is het 
idee geboren voor ‘Hallo Buur!’ 
Doel van deze campagne is de in-
woners van de gemeente De Bilt 
bewust te maken van het belang 
(plezier en nut) van contact met je 
wijkgenoten - en iedereen enthou-
siast te maken om hier een bijdrage 
aan te leveren.

Campagne
Annelies Kastein is samen met Hel-
een André de la Porte, betrokken 
burger (wijk Vogelenzang) en An-
nette Meeuws van MENSdebilt lid 
van het Hallo Buurt- team: ‘Het is 
een enthousiasmerings-campagne 
dus om samen iets met je buren te 
ondernemen, vanuit het idee dat co-
hesie en zorgzaamheid voortkomen 
uit contact. Groeten is daarvoor 

een eerste aanzet. Samen een kort 
gesprek voeren of iets met elkaar 
doen, al is het maar het aanbieden 
van een kop koffie als je elkaar bui-
ten treft kan een mooi vervolg zijn. 
We willen een avond neerzetten 
met vrolijkheid en diepgang en zo 
mensen te inspireren om zelf ook 
actief te worden. in het klein, door 
de buren te groeten of iets groter, 
door gezamenlijk met de buurt iets 
leuks te organiseren of mee te doen 
aan iets verbindends, wat iemand 
anders heeft georganiseerd. Kom 
vooral en neem je buur mee of je 
vrienden of familie mee’. 
 
Geworteld
Hallo Buur! nodigt iedereen uit 
voor een gevarieerde avond over 
de zorgzame buurt. Sprekers met 
een boodschap, humor, muskieten, 
pioniers en vooral ruimte om over 
uw buurt of initiatief te praten met 
gelijkgestemde Biltenaren. Jong en 
oud, nieuw en geworteld: iedereen 
is welkom op 12 april. Er is een 
programma met gasten die geheel 
belangeloos hun medewerking 
hebben toegezegd. Het spits wordt 
afgebeten door De Persmuskieten 
(Guus Geebel en Anneke Iseger), 

die samen met pianiste Karien Ver-
hagen een komische sketch over het 
thema zullen brengen. Journalist, 
televisiemaker en theoloog Leo Fij-
en zal met zijn inleiding ‘Beter een 
goede buur dan een verre vriend’ 
voor verdieping zorgen en Joep 
van Deudekom zal als quizmaster 
van de prikkelende quiz ‘Hoe word 
ik een betere buur dan mijn buur’ 
een humoristische interactie met 
het publiek aangaan. Het wordt een 
gevarieerde avond voor en door in-
woners van de gemeente De Bilt. 
Een avond met humor, verdieping, 
vrolijkheid, muziek, een hapje en 
een drankje en onderling contact. 
We willen dat het dorp nog mooier 
en fijner wordt om in te wonen, en 
hopen dan ook dat er die avond 
nieuwe ideeën ontstaan’.

Aanmelden 
Het programma start om 19.30 uur 
in de Werkplaats Kindergemeen-
schap, Kees Boekelaan 12 te Bilt-
hoven. Meld u aan via hallobuur@
respectvoldebilt.nl zodat de organi-
satie weet op hoeveel mensen gere-
kend kan worden. De toegang tot de 
avond is kosteloos, inclusief koffie, 
een drankje en veel inspiratie.

BENG! Energieambassadeurs winnen prijs 
 De Energieambassadeurs van BENG! ontvingen tijdens de voorjaarsbijeenkomst van U-thuis 
de prijs voor het ‘Beste energie initiatief’ in de regio Utrecht. Duurzaamheidswethouder Anne 

Brommersma van de gemeente De Bilt reikte de prijs uit namens het Servicepunt Energie 
Lokaal van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

 
De prijs wordt jaarlijks toegekend 
aan een bewonersinitiatief zon-
der winstoogmerk, dat zich richt 
op energiebesparing of duurzame 
energie. De jury koos het Biltse 
initiatief uit 7 genomineerden van 
45 inzendingen uit de Provincie 
Utrecht. Impact, betrokkenheid 
vanuit de gemeenschap en de voor-
beeldfunctie waren criteria waarop 
de initiatieven door de jury werden 
beoordeeld. De ambassadeurs win-
nen met de prijs 500 euro om in te 
zetten voor het verduurzamen van 
de Biltse gemeenschap. 
De BENG! Energieambassadeurs 
zijn enthousiaste vrijwilligers die 

buurtgenoten stimuleren en onder-
steunen met energiebesparing. Ze 
brengen een bezoek aan huis om 
te kijken waar verbetering moge-
lijk is of dragen hun kennis breed 
uit tijdens informatieavonden. Zo 
voeren de ambassadeurs checks 
uit op CV-systemen, helpen ze 
bewoners om het eigen stroom-
verbruik te scannen, voeren ze 
warmtescans uit om isolatielekken 
bloot te leggen en adviseren ze 
over zonne-energie. Veel van hen 
zijn ervaringsdeskundig. Ook dra-
gen de ambassadeurs hun kennis 
weer over aan nieuwe energieam-
bassadeurs, o.a. in het kader van 

werkgelegenheidstrajecten. 
U-thuis is een samenwerkingsver-
band van 15 Utrechtse gemeenten 
om woningeigenaren te ondersteu-
nen met energiebesparende maat-
regelen en het duurzaam opwekken 
van energie. Binnen dit samenwer-
kingsverband ondersteunt de Na-
tuur en Milieufederatie Utrecht lo-
kale energie initiatieven. 
De NMU reikt jaarlijks de prijs uit 
voor het beste initiatief van bewo-
ners. In 2016 werd de prijs toege-
kend aan Energiegroep Bunnik & 
De Hoeven Energie uit Houten.

(foto Tori van Dijk)

Annelies Kastein en Heleen André de la Porte. [foto Reyn Schuurman]

Wethouder Anne Brommersma geeft het officiële startsein voor de bouw.
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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

Riblappen

Scharrel kipfilet

Varkensfiletrollade

Kipschnitzels

Slavinken

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 april
t/m woensdag 12 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

Ei-bieslook salade
Hammousse
Filet americain

Gebakken boterhamworst 
Rosbief
Kiprollade 

3 x 100
GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.50

HEERLIJKE BOERENKAAS

500
GRAM 6.98

Deze boerenkaas is genomineerd voor 
beste kaas van Nederland!

6 HALEN=
5 BETALEN

2
STUKS 6.-

TORTILLA’S 
met gehakt of kip

Lekker voor het weekend! STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.50

BRIE MET 
KARAMEL

100
GRAM 1.69 

1
KILO 7.98

SHOARMA
Op=op

Runderschnitzels, 
gehaktschnitzels en 
varkensschnitzels

5 HALEN= 
4 BETALEN

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

VAN ONZE EIGEN TELER...

Hollandse Asperges
GRATIS GESCHILD!
AA-KWALITEIT

500 GRAM 

4.95

MOOIE, GROTE

Courgette
+ Komkommer

SAMEN 

0.99

ALLE GEKLEURDE

Tomaten
ONBESPOTEN

500 GRAM 

2.98

Geldig op maandag 10/4, dinsdag 11/4 en woensdag 12/4

VERS GEWASSEN

Spinazie
ZAK 300 GRAM 

0.79

MOOIE, GROTE

IJsbergsla
NU

0.99

ALLE

Lasagnes
100 GRAM

0.99

Alléén donderdag Geldig op vrijdag en zaterdag

ZE ZIJN ER WEER! ONZE BEKENDE...

Fruittaartjes
TER INTRODUCTIE

9.95

Alleen op donderdag

SMAAK
Aardbeien

2 DOZEN
± 400 GRAM

2.99

Voorjaars goulash
MET VERSE GROENTE EN RIJST

100 GRAM

1.25

Spaghetti
MET SCAMPI'S, TOMAAT EN 
RUCOLA

PER PORTIE

5.95

Aspergeschotel
MET HAM/KAAS EN KRIELTJES

100 GRAM

1.25

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

OP = OP
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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

Uit de gemeenteraad van 30 maart
door Guus Geebel

Bestemmingsplan A27
Het bestemmingsplan A27 wordt 
aangenomen. In een stemverkla-
ring zegt Werner de Groot dat het 
CDA in september 2014 een motie 
indiende waarin gevraagd wordt 
het voor de verbreding gekapte 
groen te compenseren. Hij wijst 
het college erop dat hij van de aan-
nemerscombinatie hoorde dat dit 
niet volledig gaat gebeuren, wat 
niet strookt met de aangenomen 
motie. Peter Schlamich vraagt het 
college in een motie contact op te 
nemen met Rijkswaterstaat en de 
provincie om te bezien of een ge-
luidsscherm om de geluidshinder 
van de A27 in Maartensdijk te be-
perken, financieel haalbaar is. Hij 
heeft van Rijkswaterstaat gehoord 
dat zo’n scherm 300.000 euro 
kost. Nico Jansen (CU) geeft aan 
dat in de loop van de jaren met re-
sultaat inspanningen zijn verricht 
voor geluidswerende maatrege-
len en dat dit een gelopen race is. 
Bovendien stelt hij dat de kosten 
veel hoger zijn. Johan Slootweg 
(SGP) noemt het een motie voor 
de bühne. Wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen schetst de proce-
dure die heeft plaatsgevonden en 
stelt dat de keuzes in juni 2014 
na zorgvuldige afweging gemaakt 
zijn. Hij noemt het inbrengen van 
de motie strijdig met de gevolgde 
procedure. De motie krijgt alleen 
steun van de indiener. 

Maatschappelijke ondersteuning
De raad stemt in met de ‘Verorde-
ning tot tweede wijziging van de 
Verordening maatschappelijke on-
dersteuning De Bilt 2015’. De SP 
stemt tegen. Twee amendementen 
van Erik van Esterik (PvdA) en een 
van Bertus Voortman (D66) wor-
den aangenomen. Het beoogd ef-
fect is om inwoners in staat te stel-
len zo lang mogelijk zelfstandig te 
functioneren en deel te nemen aan 
maatschappelijke activiteiten en 

om alle Wmo-cliënten met een la-
ger inkomen binnen het bereik van 
het gemeentelijk armoedebeleid te 
brengen. 

Bouwen H.F. Wittecentrum
In een motie ingediend door D66, 
SGP, CDA, Beter De Bilt en Bilts 
Belang wordt gevraagd om de om-
gevingsvisie van het terrein rond 
het H.F. Wittecentrum in ontwik-
keling te nemen. Verder om het 
bestemmingsplan binnen een jaar 
vast te stellen zodat in 2018 met de 
bouw van sociale woningen gestart 
kan worden. Hanneke de Zwart 
(D66) stelt dat het bouwen van wo-
ningen op die plek gemakkelijker is 
omdat de grond al van de gemeente 
is. Omwonenden gaven bij de dis-
cussie over tijdelijke woningen aan 
de voorkeur te hebben voor perma-

nente woningen. Werner de Groot 
wil nu snel sociale woningen bou-
wen. Wachten is voor het CDA geen 
optie meer is. Een motie die hij bij 
deze motie wilde indienen om ook 
de renovatie van de sporthal erbij 
te betrekken wordt ingetrokken. 
Han IJssennagger denkt dat dit een 
vertraging bij de bouw van sociale 
huurwoningen zou gaan betekenen. 
Anne de Boer (GroenLinks) heeft 
moeite met de vraag in de motie om 
andere corporaties in overweging te 
nemen. Menno Boer (SP) wil graag 
eerst de omgevingsvisie van het ge-
bied zien en wil daarom de motie 
niet steunen. Krischan Hagedoorn 
(PvdA) omarmt de motie maar 
noemt dit slechts een begin. Kees 
Lelivelt (VVD) wil het evenals de 
SP in samenhang bekijken. Han IJs-
sennagger noemt het schande dat 

de komst van statushouders de dis-
cussie over sociale woningen pas 
op gang bracht. Nico Jansen (CU) 
pleit voor zuinige woningen. Johan 
Slootweg (SGP) streeft naar een 
maximaal haalbaar aantal sociale 
woningen. Hij wil vooruitlopend 
op een startnotitie een slag maken. 
Wethouder Hans Mieras zegt dat 
het de voorkeur van het college 
heeft om eerst een omgevingsvisie 
te maken van de hele kern en dan 
invulling te geven aan dit gebied. 
Hij wil trouwhartig uitvoeren wat 
de raad vraagt, maar stelt dat om-
wonenden worden overvallen. De 
wethouder wil terughoudend om-
gaan met het in overweging nemen 
van andere corporaties. De motie 
wordt aangenomen. Tegen stemden 
VVD, GroenLinks en de SP. 

Aanvullend woonbeleid
Johan Slootweg (SGP) vraagt het 
college in een motie om in het 
derde kwartaal 2017 verschillen-
de uitvoeringsmogelijkheden van 
het Aanvullend Woonbeleid aan 
de gemeenteraad voor te leggen 
en daarin de specifieke mogelijk-
heden om te voorzien in huisves-
ting van starters, statushouders 
en spoedzoekers in De Bilt op te 
nemen. De motie wordt unaniem 
aangenomen. 

Schapenweide
Fractie Schlamilch dient een motie 
in met het verzoek de Schapenwei-
de snel te bebouwen. De meeste 
raadsfracties gaven aan de motie 
niet te steunen. Ze noemen die 
overbodig omdat er in het tweede 
kwartaal naar aanleiding van een 
eerdere motie van SP en PvdA een 
visie op de Schapenwei is toege-
zegd. Wethouder Mieras ontraadt 
de motie die met alleen steun van 
Peter Schlamilch en Han IJssen-
nagger wordt verworpen. 

Stijging OZB teruggeven
Fractie Schlamilch vraagt in een 
motie er bij de komende begroting 
naar te streven de OZB in 2018 te 
verlagen, zodat de grote verhoging 

van 2017 grotendeels teniet wordt 
gedaan, en de voordelen van de 
lage marktrenten naar de burger te-
rugvloeien. Wethouder Hans Mier-
as stelt dat het verzoek is gebaseerd 
op een denkfout omdat die stijging 
bij de begrotingsbehandeling al is 
gecompenseerd. De motie wordt 
ingetrokken.

Laatste vergadering
Aan het eind van de vergadering 
sprak burgemeester Bas Verkerk 
de raad toe. ‘Dit was mijn laatste 
raadsvergadering in deze mooie ge-
meente De Bilt.’ Hij dankt de raad 
voor het vertrouwen. ‘Ik ben u daar 
heel erkentelijk voor en ik heb met 
veel plezier genoten van de dingen 
die je hier kunt doen als bestuurder. 
Het is een prachtige gemeente, ei-
genlijk Nederland in het klein. Je 
hebt stedelijk gebied, de boeren, de 
koeien en de weiden, maar ook een 
prachtig natuurgebied. Als je dit 
mag besturen, dan ben je allround.’ 
Tegen de raadsleden, wethouders en 
ambtenaren zegt hij: ‘Als je De Bilt 
kan, kan je alles.’ Hij wilde graag 
een middelgrote gemeente leren 
kennen en is erg onder de indruk. 
Verkerk dankt nogmaals iedereen 
en zegt beschikbaar te zijn voor ge-
vraagd en ongevraagd advies. 

Burgemeester Bas Verkerk aan het einde van zijn laatste Biltse 
raadsvergadering. 

Chapeaupenning 
voor burgemeester Bas Verkerk

door Guus Geebel

Op maandag 3 april namen het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente De Bilt in 
de oude raadzaal van Jagtlust afscheid van waarnemend burgemeester Bas Verkerk. Hij werd 
toegesproken door locoburgemeester Hans Mieras en de vicevoorzitter van de raad Frans Poot. 

Uit handen van Hans Mieras ontving hij de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt.

‘Bas Verkerk was hier het afgelopen 
half jaar waarnemend burgemeester 
en dat was hij ook helemaal. Een 
burgemeester die heel scherp waar-
neemt. Een burgemeester die ob-
serveert, analyseert, doorgrondt en 
bekijkt’, aldus Mieras. ‘Ik ben nog 
van de generatie van rust, reinheid 
en regelmaat. Bij Bas Verkerk zie 
ik wat er een beetje op lijkt en dat 
duidelijk in zijn karakter zit. Rust, 
relativering en regie. Het heeft ons 
uitstekend geholpen in wat toch een 
lastige periode was. De gemeente is 
hem zeer erkentelijk voor de wijze 
waarop hij het burgemeesterschap 
heeft waargenomen en beloont hem 
met de Chapeaupenning van de ge-
meente De Bilt.’ 

Betrokken burgemeester
Vicevoorzitter van de gemeente-

raad Frans Poot schetst de situatie 
die ontstond toen bekend werd dat 
burgemeester Arjen Gerritsen ging 
vertrekken. ‘Commissaris van de 
Koning Willibrord van Beek dacht 
dat iemand die op de winkel past 
wel goed genoeg zou zijn, maar De 
Bilt had andere ambities. Wij wil-
den een ervaren bestuurder en die 
kregen we. Hij had met Delft, Den 
Haag en Europa een brede ervaring. 
Je wist het midden te houden tus-
sen vaderlijk vertoon en een streng 
voorzitter.’ Frans Poot vertelt ook 
over zijn betrokkenheid bij de 
Biltse bevolking. ‘Je was aanwezig 
bij huwelijksjubilea, evenementen, 
verenigingen en regionale bestuurs-
organen, en was daarmee merkbaar 
aanwezig in de Biltse samenle-
ving.’ Namens de raad dankt Poot 
burgemeester Verkerk voor zijn in-

zet voor de gemeente, de inwoners, 
de ambtelijke organisatie en de po-
litiek. ‘Je was een waardige verte-
genwoordiger van de gemeente en 
dat werd zeer gewaardeerd.’

Levendige gemeente
Voor Bas Verkerk was het de eer-
ste keer dat hij waarnemend burge-
meester was. ‘Doe het maar want 
je kan het wel’, had de commis-
saris van de Koning gezegd. ‘Wat 
ik gezien heb is een zeer levendige 
gemeente met actieve politici en 
heel veel actieve burgers, boeren 
en buitenlui die hier iets van het 
leven maken.’ Wat hem enorm op-
viel was de grootte van het gebied 
en de gevarieerdheid. ‘Dat maakt 
het besturen hier erg leuk, want je 
hebt overal mee te maken.’ Verkerk 
is onder de indruk van de vele vrij-

willigers. ‘Daarmee heb je goud in 
je handen. Het voelde als een echt 
burgemeesterschap en ik ben er vol 
voor gegaan.’ Verkerk wist in deze 
periode een paar moeilijke dossiers 
tot afronding te krijgen. Hij vertelt 
dat hij een keer wilde meemaken 
om in een middelgrote gemeente 
actief te zijn en hij komt tot de 
conclusie dat het pittiger is dan hij 

dacht. ‘Je moet het vele werk met 
minder tools doen dan een grote ge-
meente.’ Hij zegt genoten te hebben 
van de goede samenwerking bin-
nen het college, het raadswerk en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Ook is er grote waardering voor 
de ambtenaren. Tenslotte draagt hij 
de ambtsketen over aan locoburge-
meester Hans Mieras.

Burgemeester Bas Verkerk met de Chapeaupenning van de gemeente De 
Bilt.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

 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
ULTIEM 
MAAICOMFORT

ZITMAAIER
MR 4082

€ 2999
i.p.v. € 3199

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 B • 3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153
www.lmbvanginkel.nl

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

 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

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

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

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

IS JOUW HAAR ERG POREUS 
EN BESCHADIGD?
Bond Fusion is een haarherstellende 
behandeling. Het repareert de gebroken 
bindingen, creëert zelfs nieuwe in 
beschadigd haar. Geeft opvallende glans 
en beschermt de innerlijke haarstruktuur!

 €10,95 per behandeling
 
Bel of kom gerust langs voor meer info!
Maak tijdig een afspraak voor Pasen!

PAASTAARTJE

ER IS WEER

MAANDBROOD
Zuiderlicht met de

smaak van Down Under

€ 1,95

met heerlijke
Mango/passie

bavaroise
alleen nu

€ 9,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Nu 20% korting
op alle paasartikelen

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

advertentie

Prachtmuziek
Op de laatste vrijdag van de maand traden opnieuw twee sing- en 
songwriters op in Het Lichtruim tijdens de 8ste editie van Blowing 
in the Wind. Dit keer was er een voorprogramma van drie leerlin-
gen van de Muziekschool onder de naam ‘Living on the Edge’. 

Vervolgens trad Ruud Fieten uit Meppel op met een prachtige set lied-
jes van eigen hand, waaronder Into the Greenlands. Verplichte kost 
voor iedere artist in deze serie is een song van Bob Dylan: Fieten deed 
With God on our Side, over de historie van de USA en oorlogen.

Na de pauze was de beurt aan de Deen Bjarke Ramsing, met een 
contrabassist als begeleider. Bjarke speelt met een geestdrift, waarbij 
de teksten als een woordenstroom over het publiek worden uitgestort. 
Een van de hoogtepunten was de vertolking van ‘Mama, you have 
been on my mind’ van Dylan. Al met al een zeer geslaagde avond. 
Vrijdag 28 april is de volgende ‘Blowing in the Wind’, met Judy 
Blank en Lesley Baker.             (Bertus Voortman)

Bjarke Ramsing met contrabassist bij Blowing in the Wind.

Sojater heeft de smaak te pakken
Een enorme keukentafel vormt het podium en decor voor de nieuwe, swingende 

muziektheatervoorstelling ‘Aan Tafel!!!’ van Sojater. Reeds kort na het grote succes 
van ‘Assepoes’ bespeelt de Maartensdijkse theatergroep De Vierstee opnieuw; de laatste 

voorstellingen voordat het gebouw ingrijpend verbouwd wordt. 

Een keur aan mooie teksten en 
grappige scenes wordt gelardeerd 
met live-muziek van een vijfkop-
pige band ‘de Gasten’ en liedjes, 
gezongen door de acteurs zelf. Dat 
zijn Angelique, Anja, Hanneke, Ka-
rel, Kees, Liesbeth, Marjan, Nel en 
Petra. Gastzanger is niemand min-
der dan Peter van Mildert; alles in 
de veelzijdige regie van Sandra van 
Rosmalen.
Sojater speelt ‘Aan Tafel!!!’ vier 
maal: vrijdag 12 mei, zondag 14 
mei (matinee!), vrijdag 19 mei en 
zaterdag 20 mei. Reserveer vlug 
kaartjes via www.sojater.nl of tele-
fonisch 0346 213635. 

(Anja Metselaar) 

50+ Country Line Dance

Op zaterdag 8 april organiseert Country Line Dancers Born Country 
weer een gezellige 50+ Country Line Dance dag. De zaal van De Vier-
stee aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk gaat om 9.30 uur open. 
Meer informatie: Born.country@casema.nl of tel.0346 212817. 

Biltse koren laten zich weer horen
Op zaterdag 8 april wordt door de stichting Kunst & Cultuur van de gemeente De Bilt voor 
de zesde keer het twee jaarlijkse korenfestival georganiseerd onder het motto ‘Biltse Koren 

laten zich horen’. Op dit festival zullen zeven koren uit de gemeente de Bilt zich presenteren. 
Vanwege het veertigjarig jubileum van de jumelage Coesfeld zal deze keer ook het koor 

The Joyful Singers uit Coesfeld zich presenteren. 

Ieder koor verzorgt een optreden 
van twintig minuten. De ervaring 
van de afgelopen jaren leert dat het 
repertoire van de koren varieert van 
populair tot klassiek, maar waarin 

ieder koor in hun eigen genre een 
kwalitatief hoog niveau weet te re-
aliseren. Het diverse programma 
maakt het festival voor een breed 
publiek toegankelijk.

Het festival vindt plaats in de grote 
zaal van het H.F. Wittecentrum, 
wethouder Mieras zal om 12.45 uur 
het festival openen en de afsluiting 
zal ongeveer om 16.30 zijn. Het 
geheel wordt gepresenteerd door 
Wynanda Zeevaarder en er is een 
jury van twee deskundigen op het 
gebied van koorzang, Wanda Peters 
en Chantal Sennema, die de presta-
ties van de koren aan het eind zul-
len becommentariëren. Het betreft 
dus geen wedstrijd, het plezier in 
het zelf en elkaar horen zingen staat 
voorop.
In samenwerking met het Rode 
Kruis afd. De Bilt worden senio-
ren uit Maartensdijk en omstreken 
in staat gesteld om bij het festival 
aanwezig te zijn. In totaal zullen er 
deze dag circa 15 vrijwilligers be-
zig zijn om het festival tot een ge-
slaagd evenement te maken.  
(Jan Sondervan) 

De Joyful Singers uit Coesfeld. 

Afscheid slagwerkinstructeur
Vrijdagavond 31 maart heeft de 
Brandweerharmonie afscheid geno-
men van Ko Bliekendaal. Ko heeft 
23 jaar lang met veel plezier als 
instructeur voor de slagwerkgroep 
van de Brandweerharmonie ge-

staan. Diverse generaties slagwer-
kers hebben van hem de kneepjes 
van het vak geleerd. Voor Ko breekt 
nu een tijd aan met heel veel andere 
leuke dingen. De slagwerkgroep 
heeft nog enkele proefdirecties te 

gaan waarna een keuze zal worden 
gemaakt voor een nieuwe instruc-
teur.               (Donja Hoevers)

De slagwerkgroep met in het mid-
den Koos.

Het is druk aan tafel bij Sojater.
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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.

449200

200 129

Roomboter
Appel� appen
Vers uit eigen oven
4 stuks

Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 april 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Ierse riblappen
500 gram

Campina vla
Diverse soorten
2 pakken

Hollandse
bloemkool
per stuk



 De Vierklank 9 5 april 2017

Wijnproeverij bij je thuis? 
Mail naar info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

advertentie

VPTZ ondersteunt in 
laatste levensfase

VPTZ de Biltse kernen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve 
terminale zorg, thuis of in zorginstellingen. Vrijwilligers bieden on-
dersteuning in de gehele gemeente De Bilt.

Op de homepage van de vernieuwde website wordt  al direct duidelijk: 
de vrijwilligers van VPTZ de Biltse kernen waken ook bij terminaal 
zieke patiënten en ouderen in verpleeg- en verzorghuizen.  Door ver-
ruiming van de subsidieregeling per 1 januari 2017 heeft de VPTZ hier 
nu meer mogelijkheden voor.

De ruim 20 vrijwilligers van VPTZ bieden in de gemeente De Bilt hulp 
en ondersteuning  aan patiënten en oudere mensen in hun laatste le-
vensfase. Door er een aantal uren te zijn, krijgen familieleden, vrien-
den of andere mantelzorgers even gelegenheid om te ontspannen of er 
even tussenuit te gaan. Een vrijwilliger waakt, biedt praktische zorg, 
een luisterend oor, ondersteuning bij eten en drinken of toiletbezoek. 

Voor nadere informatie of een aanvraag voor ondersteuning kan contact 
worden opgenomen met coördinator Geza Mobers (tel. 06 13429515) 
of de vernieuwde website raadplegen, www.vptz-debiltsekernen.nl.

Fotoclub over fotolijstjes
Bij Fotoclub Bilthoven e.o. staat op de vrij toegankelijke clubavond 
van maandag 9 april de omlijsting van een foto centraal. Wanneer je 
de vergroting van een foto aan de muur wilt hangen of ten toon wilt 
stellen, dan wordt de foto vaak eerst voorzien van een passe-partout en 
vervolgens ingelijst. De kleur, de grootte of de bewerking van het pas-
se-partout heeft grote invloed op de uitstraling van de foto. De avond 
begint om 20.00 uur en wordt gehouden in zalencentrum H.F Witte, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt.   (Jeannette Kok)

Ook de omlijsting van deze foto van een pestvogel (foto van Kees Alf-
len) zal onderwerp van gesprek zijn.

Utrecht in beeld voor de 
Zonnebloem

Ruim 50 gasten van de Zon-
nebloem afdeling Maartensdijk 
luisterden op donderdag 23 maart 
geboeid naar een lezing van Maar-
tensdijker Rien Stein. Rien (stads-
gids in Utrecht) nam zijn gehoor 
in woord en beeld mee in de rijke 

historie van Utrecht. Hij vertelde 
over bekende en onbekende vrou-
wen, stadspaleizen, de bierbrou-
werijen aan de Oude Gracht en 
nog veel meer; alles smakelijk 
opgeluisterd met anekdotes. De 
vrijwilligers van de Zonnebloem 

zorgden voor koffie en een lekker 
drankje.                          (Joke Calis)

Rien Stein vertelt aan de zonne-
bloemgasten over de rijke historie 
van Utrecht.

Primeur in Schutsmantel Bilthoven
De afgelopen week had wooncentrum Schutsmantel in Bilthoven de primeur. Vrijwilligers 

van ‘fietsen alle jaren’ kwamen een aantal dagen op bezoek met hun riksja. Bewoners van de 
Schutsmantel konden instappen om een ritje te maken door de wijk Bilthoven Noord. 

Verschillende dames en heren ge-
noten met volle teugen van het 
mooie weer, de mooie natuur en de 
heerlijke fietstocht. Dit initiatief 
is georganiseerd door de fietsers-
bond. Inmiddels zijn er verschil-
lende plekken in Nederland, waar-
onder Bilthoven, waar dit project 
van start is gegaan. Er is een groep 
vrijwilligers die hiervoor een trai-
ning hebben gedaan, die op pad 
gaan met mensen die zelf niet 
meer de mogelijkheid hebben om 
te fietsen.

Bij de Schutsmantel was het een 
groot succes en veel bewoners zou-
den graag nog eens een ritje maken. 
De afgelopen dagen zijn er al 25 
bewoners die mochten genieten van 
een prachtige tocht door de wijk, 
met dank aan de vrijwilligers van 
fietsen alle jaren. Meer informatie 
over dit project kunt u vinden op 
www.fietsenallejaren.nl

Een bewoner van de Schutsmantel 
geniet in het lentezonnetje van de 
tocht in een riksja.

Ledenavond Vrouwen 
van Nu Groenekan

Woensdag 12 april komt Liesbeth du Mée vertellen over het Jubile-
umjaar 2017 van de Historische Verenigingen De Bilt en Maartens-
dijk onder het thema Van Zodde tot Pleisterplaats.

Dit jaar vieren de twee historische vereniging in de gemeente De Bilt 
hun lustrum en ter gelegenheid hiervan zijn twee digitale geschiede-
niscanons ontwikkeld, één over de gemeente De Bilt en één over de 
oude kernen van de gemeente Maartensdijk. Zo’n canon is eigenlijk 
een modern vormgegeven geschiedenisboek. Iedereen wil toch de ge-
schiedenis weten van zijn woonplaats. Liesbeth du Mée, de samenstel-
ler van de canon van Maartensdijk, zal ons laten zien welke bijzondere 
wetenswaardigheden van onze oude gemeente zijn opgenomen. Jaap 
Akkermans zorgde voor de technische realisatie van deze canons en 
zal ook de canon van De Bilt tonen. Toegang voor leden gratis, ook 
niet leden zijn van harte welkom. Plaats: dorpshuis ‘De Groene Daan’, 
Grothelaan 3 in Groenekan. Aanvang 20.00 uur. 

Hulp bij het Huishouden 
belegd bij De Bilthuysen

Stichting De Bilthuysen levert per 1 mei 2017 alle Hulp bij het Huishouden in de gemeente 
De Bilt. De keuze viel op de zorgorganisatie na een aanbestedingstraject. 

In de beoordeling van de aanbieders stonden kwaliteit, 
continuïteit en klanttevredenheid centraal. 

De Bilthuysen verzorgt al ruim 15 
jaar Hulp bij het Huishouden in De 
Bilt. Door deze hulp kunnen bewo-
ners langer en op een verantwoorde 
manier thuis blijven wonen. Wet-
houder Anne Brommersma: ‘We 
zijn blij in De Bilthuysen een ver-
trouwde, lokale partner te hebben 
gevonden die onze inwoners thuis 
ondersteunt’. Ook de zorgorganisa-
tie is verheugd over de uitbreiding 

van de samenwerking: ‘Wij zijn 
blij met het vertrouwen dat in ons 
is gesteld en zullen de Hulp bij het 
Huishouden leveren in nauwe sa-
menwerking met de gemeente’ al-
dus Harm Hoekstra, directeur van 
De Bilthuysen. Het betreft een con-
tract voor 2 jaar met mogelijkheid 
tot verlenging.

De bestaande contracten voor Hulp 

bij het Huishouden met zorgaanbie-
ders Cordaan Thuisdiensten, Huize 
Het Oosten en De Bilthuysen lopen 
af per 30 april. Tot die tijd geldt een 
overgangsperiode waarin huidige 
aanbieders en de nieuwe aanbieder 
voorbereidingen treffen en over-
dracht organiseren. De gemeente 
garandeert dat iedereen die recht 
heeft op Hulp bij het Huishouden 
ook na 30 april hulp houdt. 
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Wie zaait zal ....

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

Oók zondag open
12.00 - 17.00 uur

Tip:

Wij adviseren u om 

géén wind te zaaien

Tip 2:
Prachtige Paas-decoraties inonze Decorie

Het is volop zaaitijd. 
Steeds meer mensen 
houden er thuis een 

moestuin op na. Héél 
leuk en natuurlijk super-
gezond. ‘t Vaarderhoogt 
helpt met alle attributen 

die u nodig heeft én natuur-
lijk een enorme collectie 
zaden. Oók biologische 

zaden van Bolster

Handen uit de mouwen en gelijk beginnen, 
want onze “opstartkortingen” zijn maar 
één weekje geldig:

Op álle zaden een
kassakorting van ......  25%
Op zaai- en stekgrond
een kassakorting van ... 25%
Geldig t/m dinsdag 11 april

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VOORJAARS ROLLADE

Met o.a. varkensfilet, kruiden crème, lente-ui, verse 

bieslook & serano ham, ca. 35 min. braden
100 gram 1,50

FRANSE MERQUEZ WORSTJES

Naar Frans recept. Lekker pittig gekruid voor op de 

BBQ of in de pan, ook lekker door gerecht
100 gram 1,50

VOORJAARSROLLETJE

Met o.a. biefstukschnitzel, kaas, rauwe ham, pesto en 

rucola, helemaal panklaar!!
100 gram 1.75

RUNDER BRAADLAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug, mooi mals vlees & 

heerlijk mager, ca. 75 minuten braden
500 gram 7,50

LAMSBOUT SCHIJVEN

Met een beentje. Lekker gemarineerd of naturel, 

mogen ca. 8 tot 10 min, kan ook op de BBQ
100 gram 1,95

GEHAKT STAAFJES

Lekker gekruid en rondom gepaneerd. zachtjes 

braden in ruim boter, ca. 8 tot 10 minuten
3 stuks 3,30
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 3 april t/m zaterdag 8 april. Zetfouten voorbehouden.

Dier van de maand:
Johnny

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Belle, het vorige 
asieldier van 
de maand, is 
helaas nog bij 
ons in het asiel 
aanwezig.

Johnny is een lieve kater, er is wel een probleem. Johnny 
heeft namelijk kattenaids. Nu merken wij hier helemaal niets 
van maar op langere termijn kan het wel zo zijn dat hij wat 
makkelijker een virus oppikt waardoor hij misschien af en 
toe een kuurtje moet krijgen. Verder mag hij niet in contact 
komen met andere katten. 

Omdat hij wel heel graag naar buiten wil, zoeken we voor 
hem een huis met volledig afgezette tuin en geen andere 
katten in huis. Hij kletst lekker, is een knuffel, een bundel 
energie en lief. Tijd om lekker opgetild te worden voor een 
knuffelsessie heeft hij niet! Hij is maar in één ding
geinteresseerd en dat is eten. Dit zal vast en zeker verdwijnen 
als hij zijn eigen stekje heeft gevonden. 

Wie is bereid om hem dit te bieden? Wij geven u graag alle 
informatie die u nog wilt weten over kattenaids.

Dak oost - west? Dat kan best!
Zonnepanelen brengen goed op

Marianne: “We hebben 3000 kWh minder verbruikt 
aan stroom!” En dat terwijl haar meerdere malen, ook 
door het energiebedrijf, werd afgeraden om zonnepa-
nelen te nemen. Geen dak op het zuiden en een dak-
kapel? Vergeet het mevrouw! Maar op de zonnepane-
lenavond van energiecoöperatie BENG! kreeg ze haar 
gelijk bevestigd.“Het is heel eenvoudig eigenlijk, zegt 
Marianne, “de panelen leveren minder stroom als ze niet 
geheel op het zuiden liggen. Maar het rendement van 
zonnepanelen is zo goed dat de opbrengst nog steeds 
heel mooi is.” Toen kwam de vraag: hoe oriënteren we 
de zonnepanelen? Helemaal op de oostkant kon ze acht 
panelen kwijt maar dat vond ze esthetisch minder fraai. 
“Toen heb ik gekozen voor vijf panelen aan de voorkant 
en vijf aan de achterkant. Op de App kan ik zien dat die 
op de oostkant het meeste opleveren, maar ja daar had ik 
er dus maar acht op kwijt gekund. Nu heb ik 10 panelen, 
mooi symmetrisch op het dak liggen.”

Energiebespaarlening
Eerlijk is eerlijk. De besparing op stroom kan niet alleen 
aan de opbrengst van de zonnepanelen liggen! Die tellen 
voor ongeveer de helft mee. Het gezin heeft meerdere 
maatregelen getroffen. Twee jaar geleden deden ze mee 
aan de campagne ‘De Bilt bespaart Energie’ (waarvan 
dit jaar de vervolgcampagne loopt). Uit het onderzoek 
van de woning bleek dat ook de vervanging van de ver-

warmingsketel enorm zou schelen. Ze investeerden in 
een nieuwe HR-ketel en in vloerisolatie. Ook schakelen 
ze geleidelijk over op LED verlichting. De maatregelen 
zijn gefi nancierd met behulp van de landelijke energie-
bespaarlening. Dat bevalt goed: “We besparen na twee 
jaar al even veel als de lening kost.” En daar blijft het 
waarschijnlijk niet bij. Marianne: “Ik vind het leuk om 
de competitie aan te gaan met mezelf. Nu gaan we ook 
echt alle lampen vervangen door LED!” Meer info op 
www.beng2030.nl

(Foto: Jenny Senhorst)

Marianne en haar gezin zijn voortvarend bezig. In juni 2015 lieten zij zonnepanelen op het dak leggen.
Onlangs ontvingen ze de jaarrekening waarin de opbrengst van de panelen geheel is meegenomen.

Out� ts Boots Accessories

Outlet Lenteshoppen
bij BotaBoots

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

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

Blessed by
Comfort

ALLE 
BROEKEN € 50,-

ALLE
BLOUSES € 50,-

ALLE
T-SHIRTS € 25,-

REKKEN-
VOORDEEL € 25,-



www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Oranjekrant
Voorwoord voorzitter

Heeft u er ook weer net zo veel zin in als wij? We hopen het, want het bestuur en
de vrijwilligers van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven zijn al weer een heel jaar lang 

bezig geweest om voor u en uw kinderen een leuk programma samen te stellen tijdens 
de feestweek rondom de 50-ste verjaardag van ZKH Koning Willem Alexander

op 27 april Koningsdag 2017

Met plezier presenteren we u dan 
ook hierbij het programmaover-
zicht voor de dagen rondom 
KONINGSDAG. Deze Oranjekrant 
geeft u alle informatie van de fes-
tiviteiten van woensdag 19 april 
t/m de verschillende evenemen-
ten op Koningsdag donderdag 
27 april. We beginnen de feest-
week rondom Koningsdag dit 
jaar op woensdag 19 april met 
de bekende Feestavond. Dona-
teurs ontvangen korting op de 
toegangsprijs. Bent u nog geen 
donateur van ons Oranjecomité, 
meldt u dan snel aan en kom ge-
zellig naar deze Feestavond in de 
Opstandingskerk. 

Wat ook altijd een zeer ge-
slaagde, gezellige avond is, is de 
Oranjebingo, die wordt georga-
niseerd in wijkcentrum De Scha-
kel achter de Immanuëlkerk. 

Deze bingo is er voor donateurs 
en niet-donateurs; kortom voor 
iedereen. Heeft u ook een keer 
zin om mooie prijzen te winnen, 
kom dan vrijdagavond de 21e 
april naar de Oranjebingo. Maar 
de echte feestdag is natuurlijk 
Koningsdag. Zoals elk jaar is er 
‘s ochtends op de Hessenweg in 
De Bilt de Kindervrijmarkt. 

En ‘s middags op het gazon voor 
het Gemeentehuis is er van alles 
te doen: spelletjes voor de kinde-
ren, een optreden van een clown 
en natuurlijk het welbekende 
paardenconcours (georgani-
seerd door de Stichting Paar-
denconcours) op het overveld. 
Of kom gewoon voor de gezel-
ligheid op Koningsdag naar het 
Gemeentehuis toe. De catering 
wordt wederom verzorgd door 
The Local Heroes. Hopelijk wordt 

het net zo succes als vorig jaar. 
Dus heeft u zin in een hapje en 
een drankje op Koningsdag, kom 
dan met z’n allen naar het terrein 
rondom het Gemeentehuis.

Het spreekt vanzelf dat de uit-
voering van al deze festiviteiten 
de nodige financiën vraagt. We 
doen dan ook graag een beroep 
op u om uw feest geldelijk te on-
dersteunen door donateur van 
ons Oranjecomité te worden. 
Voor slechts (minimaal) € 10,00 
per jaar bent u al donateur en 
krijgt u korting op de verschil-
lende activiteiten. Vul daarom de 
bon in deze Oranjekrant snel in 
vóór de Feestweek begint, dan 
kunt u dit jaar zelfs al profiteren 
van uw donateurschap.

En o ja, de hele organisatie kan 
slechts geregeld worden met be-

hulp van vele vrijwilligers. Maar 
we hebben heel erg graag nog 
een aantal vrijwilligers nodig. Bij 
deze doet het Oranjecomité dan 
ook een oproep. Zonder uw hulp 
is het organiseren van deze festi-
viteiten niet mogelijk. Veel lees-
plezier met deze Oranjekrant. 
Maar nog veel meer plezier bij 
het deelnemen aan de diverse 

activiteiten. We zien elkaar graag 
tijdens de Feestweek. We wen-
sen u allen een fijne Feestweek 
toe.

Namens het bestuur van
Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven
Frans van Beek, voorzitter

Programmaoverzicht 2017
Woensdag 19 april
20.00 uur: Feestavond, Opstandingskerk

Vrijdag 21 april
20.00 uur: Oranjebingo, gebouw De Schakel

Woensdag 27 april
08.00 - 08.05 uur: Klokken luiden Dorpskerk
07.00 - 12.00 uur: Kindervrijmarkt, Hessenweg
11.30 - 17.30 uur: Oranjeconcours, overveld Jagtlust
13.30 - 17.00 uur: Spellenfestival, gazon Jagtlust
13,30 - 17.00 uur: Open podium, hoek festivalterrein  
17.30 - 21.00 uur: Afterparty met DJ, overveld Jagtlust 

Donderdag 4 mei
19.45 - 20.05 uur: Herdenking Gevallenen/Stille Tocht

Vrijdag 5 mei Geen activiteiten

Woensdag 19 april Feestavond
Oranjecomité organiseert feestavond voor alle inwoners

Locatie: Opstandingskerk, 1e 
Brandenburgerweg te Bilthoven. 
Kerk open: 19.15 uur 
Aanvang samenzang: 19.45 uur
Aanvang programma: 20.00 uur
Kaarten donateurs: € 6.00 (max. 2) 
Overige kaarten € 10.00

Voor de pauze een optreden 
van het “Utrechts Politie Man-
nenkoor Excelsior” o.l.v. dirigent 

Michel de Valk met als vaste be-
geleidster op piano Marjan Fey. 
Het koor treedt niet alleen regel-
matig op in de regio maar ook 
door het hele land. Zij brengen 
een. Zij brengen een gevarieerd 
en afwisselend programma. Het 
koor bestaat uit ruim 30 leden.

Het programma na de pauze 
wordt verzorgd door het “Soester 

Knollenkoor Apollo” o.l.v. accor-
deonist Jan Roels. Ondersteund 
door Hans van den Boogaard als 
tweede accordeonist en Peter 
van de Groep op drums. Het koor 
staat bekend om het oproepen 
van een gezellige sfeer. 
Zij zingen voornamelijk Neder-
landstalige en enkele Engelse- 
en/of Duitse liederen.
Hun lijfspreuk is:

“Als wij komen zingen, is iedereen 
tevree, want de Soester Knollen 
brengen voor u mee: vreugde, ple-
zier en vrolijkheid, een heerlijk lied 
uit de oude tijd, dus zing maar met 
ons mee”.

Deze avond mag u niet missen. 
Vooraf vanaf 19.45 uur samen-
zang van Oud-Hollandse liede-
ren met orgelbegeleiding van 
Maas J. van Apeldoorn. Dankzij 
onze sponsors kunnen wij u deze 
avond aanbieden incl. een kopje 
koffie met een traktatie van Ban-
ketbakkerij Top’s Edelgebak en 

in de pauze een drankje met een 
hartige snack van Zeevishandel 
de Botter en Kwaliteitsslagerij 
van Loo. Ter ondersteuning van 
het Oranjecomité vindt er een 
verkoopactie plaats van tulpen 
in de pauze en aan het eind van 
de avond. 
Per bos € 2,- drie bossen € 5,-. 

Wilt u deze avond ook bezoe-
ken? Kaarten verkrijgbaar bij
bestuurslid Jan Meeuwsen, 
Buys Ballotweg 32, De Bilt
(06-17580581) of email:
jan.meeuwsen@ziggo.nl
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Je notaris in 
de regio!

Vrijdag 21 april Oranjebingo
De Bingoavond wordt gehouden in Gebouw De Schakel, Soestdijkseweg 49A, 

De Bilt achter de Immanuëlkerk.

Zaal open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Bingokaarten: € 0,50 per kaart
Geldrondes: € 1,00 per kaart
Toegang gratis

Gezellige bingoavond voor jong 
en oud. Per ronde zijn er 4 prij-
zen beschikbaar. Iedereen is van 
harte welkom om mee te komen 

spelen. Er zijn bijzonder gewel-
dige prijzen te winnen met voor 
ieder wat wils. De bingokaarten 
zijn niet in prijs verhoogd. De bin-
go wordt gehouden in Gebouw 
De Schakel, Soestdijkseweg 49A, 
De Bilt. Wilt u ook deze gezellige 
avond meemaken kom dan op 21 
april naar De Schakel. Er worden 
8 rondes gespeeld waaronder 

2 geldrondes. Ieder krijgt ruim-
schoots de tijd om zijn of haar 
bingonummers aan te kruizen. 
De bingo duurt tot 22.30 uur. 

Roken is alleen toegestaan in 
de pauzes en niet in de bingo-
ruimte. De catering wordt ver-
zorgd door medewerkers van 
De Schakel. 

Kindervrijmarkt Koningsdag 
Van 07.00-12.00 uur Hessenweg. Het Oranjecomité organiseert i.s.m. Winkeliersvereniging 

Hessenweg-Looijdijk voor kinderen t/m 12 jaar op de Hessenweg een Kindervrijmarkt. 

Alleen op de Hessenweg vanaf de 
rotonde tot aan het Dr. Letteplein 
mag van de gemeente de Kinder-
vrijmarkt plaatsvinden. Vol is vol. 
De Kindervrijmarkt is alleen in te 
rijden vanaf het Dr. Letteplein met 
de auto tot 7.00 uur om uit te la-
den. Tot 7.00 uur kunt de Hessen-
weg alleen via de uitgang bij de 
rotonde Looijdijk/Hessenweg ver-
laten. (Deze regels gelden ook als 
de kindervrijmarkt is afgelopen). 

Het Oranjecomité zal erop toezien 
dat de maximum leeftijd van de 
deelnemers (12 jaar) niet wordt 
overschreden. Professionele ver-

koop is niet toegestaan. Kinderen 
en ouders wordt dringend ver-
zocht na a� oop van de vrijmarkt 
hun standplaats schoon achter 
te laten. Tussen 09.00 en 10.00 
uur zal de Vereniging Vrijwillige 
Brandweerharmonie Bilthoven 
een muzikale rondgang over de 
Kindervrijmarkt verzorgen. 

Terwijl de Marchingband van de 
Koninklijke Biltse Harmonie tussen 
10.30 en 11.30 uur een bezoek aan 
de Kindervrijmarkt brengt. Om 
doorgang te kunnen verlenen aan 
politie, ziekenwagen, brandweer 
enz. is het verboden een plaats 

op de rijbaan en de rotonde in te 
nemen. Alleen op de stoepen en 
de parkeervakken mag men spul-
len ter verkoop aanbieden. Het is 
verboden met levende have op de 
Kindervrijmarkt plaats te nemen. 
De post van het Rode Kruis is ge-
vestigd in de voortuin van Hes-
senweg 212, herkenbaar aan de 
bekende Rode Kruisvlag.

De Hessenweg is ’s-morgens 
vanaf 07.00-14.00 uur voor alle 
verkeer afgesloten en het is ver-
boden uw auto op de Hessen-
weg en/of het Dr. Letteplein te 
parkeren.

Opening Koningsdag

Van 08.00 tot 08.05 uur luiden de klokken van o.a. de Dorpskerk
en overige klokken in de gemeente Koningsdag 2017 in.

Vrijwilligers gezocht
“Het feest rondom Koningsdag is een feest voor en door de inwoners 
van de gemeente De Bilt”. Een dergelijke feest kan alleen maar met 
behulp van allerlei vrijwilligers geregeld worden. Het Oranjecomité 
zou heel graag nog wat extra vrijwilligers kunnen gebruiken op Ko-
ningsdag om allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Dat kan 
variëren van het helpen bij de invulling van de Kinderspellen of hulp 
bij de luchtkussens en de kassa’s. 

Wilt u ook graag van het Koningsdagfeest een succes maken, geef u 
dan op als vrijwilliger op info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl.
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Route rondgang Marchingband
Koninklijke Biltse Harmonie
Start om 10.30 uur vanaf gebouw “de harmonie”

schoolplein Jasmijnstraat.

Route: r.a. Jasmijnstraat; l.a. Rozenstraat; r.a. Nieuwstraat; r.a. La-
thyrusstraat; l.a. Tuinstraat; r.d. Akker; Serviceflt “de Akker” korte 
serenade. 

Vervolg route vanaf De Akker: r.a. Abt Ludolfweg; r.a. Runnebeek; 
l.a. via fietspad Groenekanseweg; l.a. via korte poot Dr. Letteplein; 
r.d. Hessenweg visa versa (richting Looijdijk); rd. Hessenweg (rich-
ting Essenkamp; l.a. Essenkamp; r.d. Schoolstraat; r.d. Jasmijn-
straat; einde rondgang “de harmonie”.

Muzikale rondgang
+ aubade VVBB

De Vereniging Vrijwillige Brand-
weerharmonie Bilthoven maakt 
een muzikale rondgang over de 
Kindervrijmarkt tussen 9.15 en 
10.00 uur. Start: parkeerterrein 
Opstandingskerk; Beatrixlaan la; 

Biltzigt (middels stoplicht Groe-
nekanseweg oversteken, via � ets-
pad la; naar korte poot Dr. Lette-
plein vervolgens Hessenweg visa 
versa; route terug in omgekeerde 
volgorde. Aansluitend brengen zij 

een muzikaal bezoek aan: Verzor-
gingshuis “De Schutsmantel” 
van 10.30 tot 11.05 uur. Tevens 
bezoeken zij Service- en Ver-
zorgings� at “Huize Het Oosten” 
van 11.15 tot 12.00 uur.



Utrechtse Heuvelrug

Wekelijks huis-aan-huis in:

Bilthoven - De Bilt - Groenekan 
Hollandsche Rading - Lage Vuursche
Maartensdijk - Westbroek

Spellenfestival Jagtlust,
gazon Jagtlust

Entree in combinatie met het Oranjeconcours € 4.00 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar en 
donateurs van het Oranjecomité hebben op vertoon van donateurskaart gratis toegang.

Aanvang: 13.30 uur
Einde: 17.00 uur
Voor deelname aan de spellen 
moet apart een spelkaart à
€ 2.00 gekocht worden.

Er is er een spelkaart voor kinde-
ren t/m 5 jaar (geel) en een spel-
kaart voor kinderen van 6 t/m 11 
jaar (oranje). Deze zijn te koop in 
de partytent naast het bordes van 
het gemeentehuis. De kaartver-
koop stopt om 16.30 uur. 

Er zijn ruim 20 spellen voor 
kleuters t/m 5 jaar: tijger pret-
centrum; draaimolen fantasy; 

ballenbad huisje; kasteel met 
glijbaan en springkussen kas-
teel. Een greep uit het grote aan-
bod spellen voor kinderen van 6 
t/m 11 jaar: bungees trampoline 
4-persoons; klimrotswand; gro-
te stormbaan; obstakelbaan en 
klimpiramide. 

Verder nog vele Oud-Hollandse 
kinderspellen zoals: spiraal; reac-
tiespel; blind puzzelen; zaklopen; 
koekhappen en schminken enz. 
Op vertoon van de spellenkaart 
kan een ritje met de trein over het 
festivalterrein gemaakt worden. 
Leden Jeugdbrandweer Biltho-

ven verzorgen en begeleiden de 
diverse waterspellen. Tijdens de 
spelletjes tweemaal een half uur 
optreden van een clown met een 
verrassend optreden. Geschikt 
voor zowel groot als klein.

Voor een hapje en een drankje 
kunt u terecht bij de uitgebreide 
catering van de locale cateraars 
“The Local Heroes”. Zowel naast 
het gazon van het gemeentehuis 
als op het Horecaplein op het 
overveld naast het Paardencon-
cours. Verkoop geschiedt d.m.v. 
muntjes welke te koop zijn op 
het terrein.

Koningsdag 2017
Ook dit jaar wordt de catering verzorgd door:

The Local Heroes
Wat hebben wij voor u in petto
• DJ van 17.30 tot 21.00 uur
• Lekker eten en drinken voor jong en oud

Voor meer info over deze dag en over
de Local Heroes kijk dan op:

www.localheroesdebilt.nl
The Local Heroes en het Oranjecomité

hopen weer op een grote opkomst.

Oranjecomite zoekt
jong talent

Nieuw dit jaar is de opzet van een ORANJE OPEN PODIUM. In de hoek 
van het speelveld van het Spellenfestival zal een kleine open tent 
worden geplaatst, waar jong Bilts talent zich kan presenteren. Het 
Oranjecomité wil dit jaar met Koningsdag een nieuw element toe-
voegen aan de festiviteiten op het terrein voor het Gemeentehuis. 
Het wordt een leuke, nieuwe toevoeging. We willen Koningsdag in 
De Bilt een klein beetje een festivalkarakter geven. Uiteraard wordt 
dit al deels bereikt door het geweldige horecaplein van de Local 
Heroes (groep plaatselijke horecaondernemers die op Koningsdag 
de catering verzorgt). 

Maar er is binnen het bestuur van het Oranjecomité verder gebrain-
stormd over het festivalkarakter en zo ontstond het idee om dit jaar, 
voor het eerst, een Oranje Open Podium te houden. Het is de bedoe-
ling om in een open tent iedereen de mogelijkheid te geven om zijn/
haar talenten te tonen aan het Biltse publiek. Dus wilde je altijd al 
de Voice of De Bilt worden en kan je goed zingen, of heb je als jonge 
songwriter een eigen lied gecomponeerd, dan is dit je kans. We wil-
len een zo gevarieerd mogelijk programma voor het Oranje Open 
Podium. Songs/liedjes, cabaret, dans, noem maar op. Daarbij wordt 
geprobeerd om ook de plaatselijke en regionale tv en radiomakers 
erbij te betrekken. Dus heb je altijd al gedroomd om ‘ontdekt’ te wor-
den, meld je dan snel aan. Geef daarbij op wat je graag zou willen 
opvoeren of wat je act is.

Ook als je meer informatie wilt, neem dan contact op met het bestuur 
van het Oranjecomité. Mail: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl



Sponsors 2017
Administratiekantoor P. van der Horst Bilthoven
Aspergekwekerij Fam. Buijs Bilthoven
Banketbakkerij van Ingen De Bilt
Bloemsierkunst Haasjes B.V. Bilthoven
Burgersdijk Buitengewoon Bilthoven
De Vierklank Groenekan
Drukkerij Donath Zeist
Gemakshop Henk Hillen Bilthoven
Grond/Waterwerken Agterberg B.V. Groenekan
Het Gilde Personeel Bilthoven
Hoefakker, tuinaanleg De Bilt
Houwing & van Beek, netwerk notarissen Bilthoven
Hubo Bilthoven Bilthoven
Ing Jo Rijksen, makelaardij De Bilt
Jan Klok Glas & Spiegels De Bilt
Kapsalon Bax De Bilt
KiK Accountants Groenekan
Kwaliteitsslagerij Van Loo De Bilt
Luxe Bakkerij Krijger Bilthoven
Mesu Groente en Fruitwinkel De Bilt
Ploeger, delicatessen De Bilt
PLUS Bilthoven Supermarkt Bilthoven
Rabobank Utrechtse Heuvelrug De Bilt-Bilthoven
Rijwielpaleis, Bilthoven Bilthoven
Schildersbedrijf J. van Dijk & Zn Bilthoven
Stomerij v. Buren Bilthoven
Strukton Rail Utrecht
Top’s Edelgebak Patisserie Bilthoven
Tuinspecialisten van Ginkel De Bilt
Van der Valk Hotel De Bilt Utrecht De Bilt
Van Eijken Optiek De Bilt-Bunnik
Whisky- en Wijnhandel Verhaar Bilthoven
Zeevishandel “De Botter” De Bilt

Colofon:
Deze Oranjekrant is opgemaakt en uitgegeven in opdracht van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven i.s.m. De Vierklank. Vragen over de 
georganiseerde activiteiten kunt u stellen aan de leden van het da-
gelijks bestuur te weten: 

Voorzitter: Frans van Beek
Secretaris: Nel Verkroost
Penningmeester: Maarten de Jong
info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl
Ledenadministratie: Jan Meeuwsen, tel. 06-17580581
Contactpersoon De Vierklank:
Tel.: Cor Groenen of Saskia van Driel: 0346-211992

Schriftelijke reacties te richten aan: 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven
Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.
E-mail: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 
Website: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 

Donateurs gezocht - Meld u aan

Oranjecomité zoekt nieuwe donateurs

Het bestuur en de vrijwilligers van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven staan ook dit jaar klaar om de feest-
week rondom Koningsdag te organiseren. Maar alles valt en staat met de geldelijke mogelijkheden. Daar-
om vragen wij u via onderstaande bon een � nancieel steentje bij te dragen door donateur te worden 
van het Oranjecomité. Al voor een bedrag van € 10,00 per jaar kunt u donateur worden. Behalve dat u de 
activiteiten van het Oranjecomité � nancieel ondersteunt krijgt u als donateur van het Oranjecomité o.a. 
€ 4.00 p.p. korting op de toegangskaarten voor de feestavond en gratis toegang bij het Paardenconcours 
en Spellenfestival.

Wij verwelkomen U graag als nieuwe donateur.
Het bestuur Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 

Hierbij geef ik mij op als donateur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven voor € 10,00 per jaar.

Dhr/Mevr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik zal mijn toezegging t.n.v. het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven na toezending van de acceptgiro 
overmaken op:* ❏  Bankgirorekening NL24 RABO 0308 3860 00 (Rabobank) 
 ❏  NL19 INGB 0003 9895 79      (* aankruisen wat van toepassing is)

Bon uitknippen en in gefrankeerde envelop opsturen naar: Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, 
Postbus 681, 3720 AR Bilthoven. Of aanmelden via email: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Oranjeconcours De Bilt
Op Koningsdag wordt vanaf 
11.30 uur wederom het Oran-
jeconcours georganiseerd. Dit 
concours wordt gehouden op 
het terrein tegenover het Ge-
meentehuis Jagtlust en vindt 
dit jaar alweer voor de 36e keer 
plaats. 

Het Oranjeconcours staat in de 
aangespannen wedstrijdsport 
bekend als startwedstrijd voor 
het “groene” seizoen. De rijders 
en liefhebbers van Tuigpaarden, 
Tuigpaarden Fries Ras, Hackney’s 
en Shetlanders komen dan ook 
van heinde en verre naar De Bit 
voor een geweldige middag paar-
densport.

Shows
Niet alleen worden tijdens het 
concours verschillende wed-
strijdrubrieken verreden, ook 
zal er een spectaculaire show te 
zien zijn van The Future Guys. Dit 
Trickriding Team uit Vorstenbosch 
weet het publiek te boeien met de 
meest spectaculaire stunts, die zij 
op volle snelheid uitvoeren. Deze 
show is niet alleen geweldig om 
naar te kijken, ook wordt duidelijk 
hoe goed de band tussen mens 
en paard moet zijn om de diverse 
stunts uit te kunnen voeren. Op 
het concoursterrein is er voor de 

kinderen de mogelijkheid om een 
rondje op een pony te rijden. De 
ponyritjes worden ook dit jaar 
weer verzorgt door Stal van Brenk 
uit Groenekan. Op het terrein zijn 
stoelen aanwezig. Programma-
boekjes worden rondom de ring 
verkocht. Entree, in combinatie 
met het Spellenfestival georgani-
seerd door het Oranjecomité, is € 
4 per persoon. Donateurs van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 
(op vertoon van de Donateurs-
kaart 2017) en kinderen t/m 12 
jaar hebben gratis toegang. Het 
Oranjeconcours gaat altijd door, 
ook als het regent. Natuurlijk 

gaan we ervan uit dat het gewoon 
prachtig weer wordt! 

Voor meer informatie over eerde-
re edities van het Oranjeconcours 
verwijzen wij u graag naar onze 
website: www.oranjeconcours.nl. 
Op de website vind u ook de lijst 
met bedrijven en instellingen die 
ons concours ondersteunen door 
middel van een � nanciële bij-
drage. Het Oranjeconcours heeft 
ook een facebookpagina: www.
facebook.nl/oranjeconcoursde-
bilt. Houd deze pagina in de gaten 
voor het laatste nieuws over het 
concours.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan 
voor de aanwezigheid van fouten/onvolledigheden niet wor-
den ingestaan en kan géén aansprakelijkheid deswege worden 
aanvaard. Aan deze uitgave kunnen géén rechten worden 
ontleend. 

Bij slecht weer
Indien de weersomstandigheden het Spellenfestival niet toelaten 
kan dit worden afgelast. De beslissing hierover wordt ’s-morgens 
om 10.00 uur door het bestuur van het Oranjecomité genomen. 
Deelname aan de activiteiten van het Oranjecomité geschiedt op 
eigen risico. Het Oranjeconcours De Bilt gaat wel door bij regen.

Donderdag 4 mei 2017
Nationale Herdenking bij het monument voor
Gemeentehuis Jagtlust

18.00 uur: Vlaggen halfstok
19.45 uur: Luiden kerkklokken
19.45 uur: Vertrek “Stille Tocht” 
20.00 uur: 2 minuten stilte
20.02 uur: Wilhelmus, kranslegging
 en bloemen

Stille tocht vanaf De Bilt:
Soestdijkseweg/ hoek Anth. van Leeuwenhoeklaan

Stille tocht vanaf Bilthoven:
Soestdijkseweg hoek Kortelaan/Ho� aan.
(nadere informatie in de plaatselijke weekbladen)

Oranjecomité helpt 
Voedselbank

Het bestuur van het Oranjecomité De Bilt-Bilt-
hoven ondersteunt de Voedselbank bij viering 
van Koningsdag d.m.v. het beschikbaar stellen 
van gratis kaarten voor clienten van de Voedsel-
bank De Bilt. 

Er worden kaarten voor de toegang tot het Oran-
jeconcours en het Spellenfestival met eventueel 
spelkaarten voor kinderen beschikbaar gesteld. 
Tevens zijn er kaarten beschikbaar voor het be-
zoeken van de feestavond op woensdag 19 april 
in de Opstandingskerk. De verdeling van de 
kaarten is in handen van de medewerkers van 
de Voedselbank De Bilt.
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ACTIE
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Spaanse
margrieten

Tolakkerweg 138
Hollandsche rading
www.karelhendriksen.nl

Diverse 
kleuren

2,99   
3 voor

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   3 15-03-17   23:02

advertentie

Hehenkamp 10 jaar 
Kledingzaak Hehenkamp aan de Hessenweg in De Bilt vierde woens-
dag 29 maart haar tienjarig bestaan met haar klanten. Harry Hehen-
kamp begon 10 jaar geleden een eigen zaak; zijn grootvader en vader 
zaten al sinds 1899 in het vak. 

Harry heeft in de tijd dat hij een zaak aan de Hessenweg runt, een rui-
me en vaste klantenkring opgebouwd. Niet alleen in De Bilt, ook veel 
klanten uit Groenekan, Maartensdijk, Utrecht Tuindorp, Loosdrecht en 
Hilversum. 

Harry Hehenkamp en zijn vrouw gaan op naar het 15-jarig bestaan.

Voorjaarscollectie bij Nagel Fashion 
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen donderdag kwamen veel belangstellenden naar de Fashion Eve bij Nagel Fashion op 
het Maertensplein in Maartensdijk. Modellen variërend van maat 36 tot 46 

lieten zien wat de collectie te bieden heeft.

Medewerkster Annemieke Buijs 
praatte de show vakkundig aan el-
kaar. Duidelijk werden de trends 
voor dit voorjaar en de zomer: veel 
design en bloemen prints, pastel 
kleuren met veel groen, maar bij-
voorbeeld ook knalroze mag weer. 
Veel kan gecombineerd worden 
waardoor iedereen bij Nagel Fa-
shion zou kunnen slagen. 

Nagel Fashion biedt kleding aan van 
o.a. de merken Esprit, YAYA, Gerry 
Weber, Street One en Dreamstar. 
Van de merken Esprit en Street One 
komt elke week een nieuwe aanvul-
ling binnen. De andere merken ko-
men elke maand met nieuwe aanvul-
ling voor de collectie. Het personeel 

neemt, indien gewenst, ruim de tijd 
om de klant te helpen, laat mogelijke 
combinaties zien en staat de klant bij 
met het maken van de juiste keuze.

Roze is het nieuwe zwart
Ruim 60 belangstellenden zagen de 
modellen (inclusief één man), over 
de catwalk lopen. Jasjes werden op 
verzoek uitgetrokken om de mouw-
tjes van het bloesje eronder ook te 
kunnen bekijken. Indien gewenst 
werd, op verzoek, even stil gestaan 
om de geshowde kleding echt goed 
te kunnen bekijken. Duidelijk was 
dat zowel de modellen als het pu-
bliek er plezier in had. Annemieke 
Buijs gaf steeds een duidelijke uitleg 
en meldde onder andere dat groen de 

kleur is die veel te zien zal zijn en dat 
deze zomer roze het nieuwe zwart 
is. Ook mannen hebben een gevari-
eerde keuze van de merken Lerros 
en Fellows met vrolijke kleuren en 
leuke prints. Voor babykleding kan 
men slagen bij Nagel Fashion. Veel 
kleding van de merken Noppies, 
Feetje en Dirkje met veel mint groen 
maar ook felle kleuren zoals roze en 
oranje. Na afloop kon iedereen on-
der het genot van een drankje de kle-
ding bekijken, styling advies krijgen 
en kleding passen en natuurlijk ook 
aanschaffen. Iedereen die aanwezig 
was bij de Fashion Eve heeft een 
cheque ontvangen waarmee ze bij 
hun aankoop een leuke accessoire 
mochten uitzoeken.

Lezing met Zoni Weisz 
Zigeunerjongen Zoni Weisz ontsnapte op het nippertje aan Auschwitz. 
Bij Bouwman Boeken zal hij op woensdag 12 april vertellen over zijn 
bijzondere leven en boek Zoni. De vergeten Holocaust. Mijn leven als 
Sinto, ondernemer en overlevende. 

Zoni Weisz zet zich in voor meer kennis over de zigeunerholocaust. Hij 
is lid van het internationale en Nederlandse Auschwitz Comité en sprak 
eerder de Duitse Bundestag en 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties toe. Koningin 
Beatrix benoemde Zoni Weisz in 
2002 tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau, vanwege zijn 
inzet voor de Nederlandse bloe-
menindustrie en zijn inzet voor 
de Sinti en Roma. 
(Monique Stoel)

De lezing van Zoni Weisz is 
woensdag 12 april, 20.00 uur bij 
Bouwman Boeken, Hessenweg 
168 De Bilt. Graag vooraf aan-
melden via info@bouwmanboe-
ken.nl of tel. 030 2200112.

Zoini Weisz vertelt bij Bouwman 
boeken over zijn bijzondere le-
ven.

Verjaarde zaken afsluiting Boekenweek
door Henk van de Bunt

Op de laatste middag van de week, op boekenzondag 2 april zaten Marijke van de Vrugt en 
Anne Doedens bij de Bilthovense Boekhandel bij Ike aan tafel om te spreken over hun nieuwe 

boek ‘Moord en Doodslag; 16 verjaarde zaken’. Aan burgemeester Bas Verkerk en oud-
politievoorlichter Klaas Wilting werden de eerste exemplaren van het werk uitgereikt. 

De beide schrijvers hadden die 
ochtend al warm kunnen lopen bij 
het geschiedenis radioprogramma 
Onvoltooid Verleden Tijd van de 
VPRO op Nederland 1. Een histo-
risch radioprogramma met actueel 
nieuws over de historie, columns 
en historische documentaires we-
kelijks te beluisteren op zondag-
ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
De uitspraken die Marijke van de 
Vrugt daar deed over de eventuele 
moord op Bonifatius waren voor 
Radio Friesland aanleiding de bei-
de schrijvers uit te nodigen voor 
een radio-interview (07.00u) van 
de aansluitende maandagochtend. 

Bonifatius
Marijke van de Vrugt behandelde 
ook die middag voor het geïnteres-
seerde publiek de moord op Bonifa-
tius bij Dokkum. Bonifatius: Een 
merkwaardig geval. Een prediker 
met een legertje, overvaller van 
een Fries dorp. De gedode agressor 
wordt vervolgens heilig verklaard. 
De discussie ging over de vraag of 
je moet spreken over moord of dat 
iemand daar is gesneuveld? Daarna 
sprak zij over Willem van Oranje, 

wiens aanvaller door de bewaking 
heen kwam. Heeft hij nog gespro-
ken na de aanslag of niet, heeft hij 
nog gezegd: ‘Mijn God, mijn God, 
heb medelijden met mij en met dit 
arme volk’? 

Farao
Anne Doedens sprak daarna over 
farao Ramses III. Hoe kwam hij aan 
zijn eind? Het onderzoek naar diens 
moord vond meer dan 3000 jaar 

na de moord plaats en geschiedde 
met moderne middelen: DNA-on-
derzoek en scans. De mummie van 
de moordenaar was er ook nog en 
hij was verrassend verwant. Daarna 
kwam de moord op de Russische 
tsaar Alexander II in 1881 aan bod. 
Anne Doedens vertelde over de ze-
ven mislukte aanslagen, die er wa-
ren voordat nummer 8 slaagde. In 
een tijd waarin terreur evenals van-
daag een wijdverbreide zaak was.

Volle bak bij Nagel’s Fashion Eve in Maartensdijk.

V.l.n.r. Klaas Wilting, Marijke van de Vrugt, Ike Bekking, burgemeester 
Bas Verkerk en Anne Doedens. 
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 17 op 18 april op het
traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

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

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

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

10 april
Gratis open Maartensdijks

recreanten tafeltennis en

badminton toernooi

Neem het op tegen mensen uit ons dorp,
je straat, je familie, je vrienden, je buurman,
je buurvrouw, een vriend, een vriendin of
wie je maar wilt.

Kom samen of alleen naar dit recreanten
toernooi. Onze eigen leden zijn natuurlijk ook 
van de partij. Doe mee op maandagavond 10 
april om 20:00 uur in de Vierstee aan het ‘Re-
� ex open recreanten toernooi’. Voor iedereen 
boven de 18 jaar. We hebben ook een echte 
tafeltennis robot staan tegen wie je het mag 
opnemen.

Badminton is overigens de snelste racketsport 
met smashes van 350 km/u. Kijk op:
https://www.youtube.com/watch?v=2csZdE-LKIs

Voor tips en trucks zullen er trainers aanwe-
zig zijn. Er staan leuke prijzen klaar en het 
belooft een gezellige avond te worden. 

Aanmelden is welkom maar is 

niet noodzakelijk. Mail naar: 

info@badmintonmaartensdijk.nl

of bel/app naar Frans de Wit:

06 - 52 411 627. Kijk op:

www.badmintonmaartensdijk.nl

of Facebook BC Re� ex
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Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
Wijzigingsplan Rembrandtlaan 12-14 
De percelen Rembrandtlaan 12-14 zijn in het bestemmingsplan 
‘Rembrandtlaan 2014’ aangewezen als wijzigingsgebied. Deze ge-
biedsaanduiding maakt een bestemmingswijziging mogelijk waar-
mee onder andere woningen onder voorwaarden gerealiseerd kun-
nen worden. Voor dit gebied is een wijzigingsplan opgesteld. Dit 
wijzigingsplan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande wo-
ningen en een bedrijfsruimte.

Het wijzigingsplan is getoetst aan de 
Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend 
akoestisch onderzoek blijkt dat het 
geluidsniveau op de gevels van de 
nieuwe woningen, vanwege het 
spoorwegverkeer op het traject 
Utrecht - Amersfoort, hoger is dan de 
wettelijke voorkeurswaarde die ge-
noemd is in de Wet geluidhinder. De 
Wet geluidhinder biedt de mogelijk-
heid om, onder voorwaarden, onthef-
fing te verlenen van deze voorkeurs-
waarde. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft voor het plan 
gebruik gemaakt van deze mogelijk-
heid en heeft op 16 februari 2017 het 
besluit hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan, binnen zes weken na 
de dag van de bekendmaking van dit 
besluit, tegen dit besluit tot vaststel-
ling van hogere waarden, door 
degene(n) wiens belang rechtstreeks 
bij dit besluit is betrokken en primair 
degenen die zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden heb-
ben ingebracht, beroep worden inge-

steld bij de Raad van State. Uw be-
zwaar kunt u richten aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA te  
‘s Gravenhage, onder duidelijke ver-
melding van uw naam en adres als-
mede het kenmerk van het betref-
fende besluit hogere waarden. Voor 
het instellen van beroep zijn griffie-
rechten verschuldigd. Hierover ont-
vangt de indiener nader bericht van 
de Raad van State.

Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere 
waarden heeft van 29 december 2016 
tot en met 8 februari 2017 ter inzage 
gelegen. Het besluit is niet gewijzigd. 
U kunt het definitieve besluit hogere 
waarden met bijbehorende stukken 
kosteloos inzien van 6 april 2017 tot 
en met 18 mei 2017 bij het informa-
tiecentrum in het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg Zuid 173 in Biltho-
ven.
Voor informatie kunt u terecht bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, tele-
foon (088) 022 50 00.

Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan 
‘Rembrandtlaan 12-14’  
Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maken, op grond van artikel 3.9a van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat het college van burgemeester en wethou-
ders op 21 maart 2017 het wijzigingsplan ‘Rembrandtlaan 12-14’ heeft vastgesteld. 

Plangebied 
Het plangebied betreft het perceel Rembrandtlaan 
12-14, kadastraal bekend gemeente De Bilt, sec-
tie F nummers 4644, 5550 en 5608. 

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het wijzigings-
plan is het verzoek van de initiatiefnemers om 
twee nieuwe woningen en een bedrijfshal te reali-
seren op het perceel Rembrandtlaan 12-14 te Bilt-
hoven. 

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpwijzigingsplan is één zienswijze 
ingediend. 

Wijzigingen 
De ingediende zienswijze heeft aanleiding gege-
ven het ontwerpwijzigingsplan aan te passen. De 
beantwoording van de zienswijze is opgenomen in 
paragraaf 6.2 van het wijzigingsplan. Ambtshalve 
is 1 wijziging in de toelichting doorgevoerd. Het 
wijzigingsplan is dan ook gewijzigd vastgesteld. 

Terinzagelegging 
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 6 
april 2017 gedurende zes weken ter inzage. U 
kunt de stukken online inzien op de landelijke 
website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl en de 
gemeentelijke website: http://www.debilt.nl/
ruimtelijkeplannen. Het planidentificatienummer 
(planid) is: NL.IMRO.0310.16013WP009-VG01 

De stukken liggen ook ter inzage bij het gemeen-
tehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Biltho-
ven. U hoeft geen afspraak te maken om de stuk-
ken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen wilt 
stellen over de stukken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan worden 
ingesteld door:
• een ieder tegen de onderdelen van het plan die 

gewijzigd zijn vastgesteld;
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij het 

college kenbaar hebben gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelij-

kerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in 
tedienen. 

Beroep kan vanaf 6 april 2017 worden ingesteld 
bij de: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 
Het wijzigingsplan treedt na afloop van de be-
roepstermijn in werking. Het beroep schorst de 
werking van het wijzigingsplan niet. Daarvoor 
moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over het 
wijzigingsplan en de procedure kunt u ook contact 
opnemen met mevrouw J. Lamberts van de afde-
ling Beleid & Strategie van de gemeente De Bilt 
via telefoonnummer (030) 228 94 11.

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

Dorpsbistro Naast de Buren
Groenekanseweg 168 Groenekan 0346-218821 info@naastdeburen.nl
In ons sfeervol ingerichte restaurant bent u van harte welkom om te komen genieten van 
onze voortreffelijke gerechten. [lees meer]

Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Dierenriem 7 Maartensdijk 06-52468210 / 0346-214622 info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
Allround hoveniersbedrijf voor tuinaanleg, tuinonderhoud, boomverzorging, grond- en 
straatwerk, Sedumdaken, aanleg kunstgrasvelden en gladheidsbestrijding. [lees meer]
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DOS krijgt nieuwe coach
Voor het komend seizoen wordt Sander Hofman trainer/coach van 
het 2e seniorenteam van DOS. Sander is momenteel nog trainer 
van HKC 1 in Utrecht.

Deze week bereikte de Technische Commissie een akkoord met Sander, 
nadat eerder op de avond er een gesprek met het team had plaatsgevon-
den. Sander is al jarenlang lid van Synergo en speelde daar meerdere 
seizoenen in het eerste team. Hiernaast heeft hij altijd training gege-
ven. De laatste seizoenen ook buiten Synergo. Momenteel traint hij 
het eerste seniorenteam van 
het Utrechtse HKC. Sander 
volgt dit seizoen de KT4 
cursus bij het KNKV en be-
schikt hiermee binnenkort 
over het hoogste trainers-
diploma. De overstap naar 
DOS past bij zijn ambitie 
om zich bij een andere club 
als trainer verder te ontwik-
kelen.

De trainersstaf rond de 
beide selectieteams is hier-
mee rond. Eerder al kwam 
DOS tot een akkoord met 
Andreas van Grootheest als 
hoofdtrainer van de West-
broekse selectie.

Sander Hofman wordt de 
nieuwe trainer van DOS.

Delta fietst voor Hospice Demeter 
Stichting Delta De Bilt (tien basisscholen in de gemeente De Bilt) en de stichting Vrienden van 

Academisch Hospice Demeter organiseerden op 31 maart een spinning- en 
bootcampevenement bij Sportcity in Bilthoven.

Het hospice bestaat 10 jaar en com-
bineert sinds haar oprichting het ge-
ven van passende zorg met onder-
zoek, delen van kennis en het geven 
van onderwijs. Zij wil heel graag 
een ruimte, een ‘loods’ inrichten in 
de bestaande schuur op het terrein 
van het hospice. Het moet een cen-
trum worden om samen te praten, 
te reflecteren, te onderzoeken, te 
ontwikkelen en te delen. Om goede 
zorg te kunnen geven, is kennis en 
ervaring nodig. Er is eigenlijk een 

gids, een loods, nodig. Iemand die 
helpt om door de ‘onbekende wa-
teren van de laatste levensfase te 
manoeuvreren’. Tot nu toe konden 
mensen hiervoor nergens terecht.

Meer dan driehonderd leerlingen 
van groep 8 namen tussen 11.00 en 
16.00 uur deel aan een les spinnen en 
bootcamp. Daarna was het de beurt 
aan hun ouders, ambtenaren van de 
Gemeente De Bilt, leden van sport-
verenigingen en andere inwoners 

van de gemeente. De opbrengst gaat 
volledig naar de bouw van de loods 
van de hospice. SportCity Bilthoven 
stelde de zalen en instructeurs be-
schikbaar. Albert Heijn, Hoogvliet 
en De Koopman ondersteunden met 
fruit, Bouwman Boeken De Bilt en 
de Bilthovense Boekhandel stelden 
gezamenlijk 100 boeken ‘Achtste 
Groepers huilen niet’ (van Jacques 
Vriens) beschikbaar en Top’s Edel-
gebak trakteerde op overheerlijke 
appeltaart.                (Wim Westland) Basisscholieren gaan 

weer voetballen
Op 12 en 19 april vindt weer het schoolvoetbaltoernooi plaats voor 
basisscholieren in De Bilt. Leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 spelen op 
Sportpark Weltevreden voor de prijzen.

Op 12 april spelen zowel jongens als meisjes van groep 7 en 8, terwijl 
op 19 april de leerlingen van groep 5 en 6 de velden betreden. Dit jaar 
is sprake van een recordopkomst. Maar liefst 630 kinderen komen op 
hun vrije woensdagmiddag lekker voetballen. En dat in totaal 62 teams. 
Nieuw is dit jaar dat de jongens uit groep 7/8 ook in 7-tallen op een half 
veld kunnen gaan voetballen. Soms zijn de groepen op school te klein 
om 11-tallen te formeren. De kampioenen bij de elftallen van jongens 
7/8 en van de zeventallen meisjes 7/8 gaan door naar de regiofinales in 
Lelystad en Maarssen.

De organisatie is zoals ieder jaar in handen van de schoolsportcoaches 
van Stichting Delta. Volgens traditie zal ook het weer wel weer lekker 
zijn. Des te meer reden om even langs te komen. Iedereen is van harte 
welkom; start 13.00 uur en de prijsuitreiking zal rond 17.00 uur zijn.

(Paul van den Brink)
Leerlingen van de Regenboogschool werken zich in het zweet.

Wijnproeverij bij je thuis? 
Mail naar info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

advertentie

Voetjes van de vloer voor Hospice Demeter.

Jongerencentrum 
De Kelder geopend

door Henk van de Bunt

Zaterdag 1 april opende Stichting LifeWireZ haar nieuwe jongerencentrum achter de 
Centrumkerk aan de Julianalaan in Bilthoven. De Kelder is voorzien van een bar, pooltafel, 

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

Initiatiefnemers Richard Verhoef 
en Robert van Loenen hebben 
daartoe een speciale stichting in 
het leven hebben geroepen ‘Stich-
ting LifeWireZ’. ‘Deze naam staat 
voor vriendschap die het leven 
verandert’. Richard Verhoef ver-
telde bij de opening, dat er de afge-
lopen maanden hard is gewerkt om 
de ruimte op te knappen: ‘De vloer 
is eruit gehaald en we zijn tijden 
bezig geweest om de roze en rode 

kleuren wit te verven. Er komt nog 
een bar en alles moet nog worden 
ingericht en gezellig worden ge-
maakt. We staan te trappelen om te 
beginnen en deze fase achter ons 
te laten’.

Mens en zijn Natuur
T.a.v. de inrichting van het nieuwe 
jongerencentrum heeft Stichting 
Mens en zijn Natuur een grote 
bijdrage geleverd; daarnaast zijn 

er diverse particulieren sponsoren 
en winkeliers, de bijdrage van de 
kerk en de opbrengst van de wes-
tern Summerfair, vorige zomer, 
die de totale inrichting mogelijk 
gemaakt hebben. 

Voor de toekomst worden er na-
tuurlijk ook sponsors gezocht om 
het werk van Robert (links) en Ri-
chard (beide HBO jongerenwerker) 
te ondersteunen.
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Artikelen vindt u in de diepvries.

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
11 april
2017

 Culinaire 
varkensfi letrollade
Bak 750 gram
8.98

6.996.996.996.
750 gram

Per kilo 9.32

Hertog IJs
Alle bakken van 900 ml
Per bak
van: 2.60 – 3.29
voor: 1.30 – 1.64

 50%
 korting

Hertog Jan
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
15.49
Maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

6 EURO 
KORTING!

9.499.499.499.
per krat

Per liter 1.32

Grote internationale 
Open Clubdag in De Bilt

Op zaterdag 15 april is Cultuur- en vergader centrum H.F. Witte, Henri 
Dunantplein 4, in De Bilt weer het centrum van de wereld voor Trix 
Express modeltreinen en hun liefhebbers. Jong en oud, uit binnen- en 
buitenland, verdringen zich weer rond alles wat sinds 1935 de fabriek in 
Neurenberg heeft verlaten. De donateurs van de Stichting Trix Express 
nemen weer de mooiste stukken uit hun verzamelingen mee om er echt 
de hele sporthal mee te vullen. Iedereen is welkom op deze traditioneel 
supergezellige clubdag op (paas-)zaterdag 15 april 2017 in de sporthal 
van Cultuur- en vergader centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, De 
Bilt van 11.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen via 06 21571565; j.w.leguit@
online.nl. 

Jong en oud kunnen zich weer vergapen aan de treintjes.

Maak kans op een boek
Utrechts Landschap bestaat dit jaar 90 jaar en trakteert. Via een winac-
tie geeft de stichting vijf keer het prachtige boek Levende Rivier van 
natuurfilmer Ruben Smit weg. Het grote natuurboek heeft een waarde 
van 29,95 euro en is gemaakt naar aanleiding van de gelijknamige bio-
scoopfilm. 

Deelnemers kunnen tot 11 april 2017 kans maken door hun adres ach-
ter 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). Allemaal 
boeken die een grote passie voor natuur en erfgoed vertegenwoordigen. 
Utrechts Landschap laat de winnaars er graag van genieten!

Boekenmarkt in 
Sociaal Warenhuis

Zaterdag 8 april vindt in het Sociaal Warenhuis in De Bilt (Molenkamp 
48, achter Dirk van den Broek) een boekenmarkt plaats. De markt, die 
om 10.00 uur begint en tot 15.00 uur duurt, biedt veel 2de hands boeken; 
het assortiment is zeer divers (romans, detectives, thrillers, kinderboe-
ken, reisboeken en groot-letterboeken). Behalve particulieren hebben 
bibliotheken uit de regio veel boeken aan de organisatie geschonken.

De opbrengst is bestemd voor de bouw van klaslokaal in Malawi, bouw 
van een wijkgebouw voor jongeren in Colombia en voor onderwijson-
dersteuning van kansarme kinderen in Nicaragua. Met deze boeken-
markt ondersteunt men de allerarmsten in dewereld.

De boekenmarkt wordt al 5 jaar georganiseerd door de Marktdag De 
Bilt. Meer info: op www.marktdagdebilt.nl
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Tarzan bij Het Nieuwe Lyceum
Het Nieuwe Lyceum stond de af-
gelopen week volledig in het teken 
van de jaarlijkse schoolmusical, 
waarbij dit jaar voor Tarzan was 
gekozen, de baby die door de aap 
Kala wordt opgevoed na het verlies 
van haar eigen jong.

Subliem vertolkten zowel de jonge 
als de oudere Tarzan (Joran en Flo-
ris) de Werdegang van kind tot mens 

en zijn liefde voor de prachtig zin-
gende Jane (Laura). De fenomenaal 
acterende apenmoeder Kala (Emma) 
die hem liefdevol aan de borst koes-
terde en de dood van Kerchak (Sie-
me), die in zijn laatste momenten 
Tarzan als gelijke accepteert, waren 
slechts een paar van de vele drama-
tische hoogtepunten. Tark, de jeugd-
vriendin van Tarzan, werd krachtig 
neergezet door Marai.

Een goed spelend orkest, een voor-
treffelijk koor, de geweldige dan-
sers, een uitstekende regie en een 
prachtige belichting maakten deze 
musicalproductie tot een van de 
mooiste van de afgelopen jaren; 
HNL mag met recht trots zijn op 
zoveel talent in huis, bij leerlingen 
en leraren.         (Peter Schlamilch) 

(foto Luciënne van de Sluis)

Zwevende bekers in 
behekste klas

Afgelopen woensdag en donderdag voerde de 6e klas van basisschool 
Het Zonnewiel in De Bilt de musical Matilda op, naar het boek van 
Roald Dahl. Het verhaal van Matilda, een meisje dat thuis weinig aan-
dacht krijgt maar heel goed kan leren, werd door de kinderen gespeeld 
in een nagebouwd klaslokaal, waarin juf Bulstronk met ijzeren disci-
pline haar leerlingen terroriseerde.

Onder begeleiding van accordeon, piano en gitaar zongen en dans-
ten de kinderen dat het een lieve lust was, en gelukkig wist Matilda 
juf Bulstronk te verslaan, bijvoorbeeld door gebruikmaking van haar 
magische krachten, waarmee ze het schoolbord op afstand kon laten 
bewegen en bekers kon laten zweven. Een voorstelling om van te ge-
nieten, niet in de laatste plaats door het grote muzikale en acteertalent 
van de kinderen.                                                  (Peter Schlamilch) 

Een welverdiend applaus na een geweldige voorstelling van Matilda.

Jeugd-playin geslaagd
Zondag 19 maart was 
de jeugd playin van 
de Bilthovense Brand-
weerharmonie. Ruim 
40 enthousiaste mu-
zikanten verzamelden 
zich in de theaterzaal 
van het Lichtruim. On-
der leiding van dirigent 
Lucienne de Valk ging 
om 10.30 uur de eerste 
repetitie van start.

Voor sommige kinderen was dit de eerste keer dat ze in een orkest 
speelden. Best spannend, met allemaal mensen die je niet kent… Maar 
het ijs was snel gebroken en er werd flink gerepeteerd. 

’s Middags kwam er een bijzondere gastmuzikant mee repeteren; klari-
nettist Daan Kuiper, docent bij het Kunstenhuis.  Verder was het orkest 
zeer gemêleerd, sommige kinderen hadden nog maar een paar lessen 
gehad, via het KunstOrkest project. Bijzonder aan de bezetting van het 
orkest was de blokfluit, een instrument dat normaal niet binnen de be-
zetting van een harmonie past. Maar de slogan van de Brandweerhar-
monie is ‘Samen is leuker’, dus ook voor de blokfluit was er plek. 
Halverwege de dag moest iedereen naar buiten. De Brandweerhar-
monie is een vereniging die niet alleen zittende concerten geeft, 
er wordt ook gemarcheerd. Eerst wat onwennig, maar al snel liep 
bijna iedereen keurig in de maat. Later was het afsluitende concert. 
De muzikanten werden 1 voor 1 geïntroduceerd, ondersteund door 
‘Introducing the young concertband’, een muziekstuk van Ivo Kou-
wenhoven, speciaal geschreven om kennis te maken met de instru-
menten van het orkest.                                      (Helen van der Vliet)

Hulpbakkers voor Bakpret Maartensdijk
Bakpret Maartensdijk is voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar in Maartensdijk. In acht 
lessen van elk 1,5 uur krijgen de kinderen op een ontspannen wijze les in het maken van grote 

verschillende gerechten.

Zo staan er bijvoorbeeld hartige 
taarten, pindarotsjes, worsten-
broodjes, appelcake op het menu. 
De kinderen gaan met het recept 
en de ingrediënten zelf aan de 

slag met voorbereiden, wegen, 
afmeten en mixen om uiteindelijk 
(vaak vol trots) thuis hun zelfge-
maakte baksel te laten zien en op 
te eten.

Bij de afgelopen groep hebben Nel-
leke Reitsma en Brigitte van der 
Heijden hulp gekregen van twee 
hulpbakkers, Menno Kant en Olga 
Proost (beiden elf jaar). Vanaf het 
begin van Bakpret Maartensdijk 
twee jaar geleden is Menno al van-
af de start er bij. ‘Ik vond bakken 
altijd al leuk en wilde daarom heel 
graag meedoen’, zo vertelt hij. Via 
hem is Olga toen ook de cursus be-
gonnen. ‘We hebben allebei al heel 
vaak les gehad en hebben al veel 
recepten mogen maken. Favoriet 
bij ons allebei zijn de bladerdeeg-
vlinders. Maar ook de Halloween-
taart en de pindarotsjes vonden we 
geweldig leuk om te maken’. 

Later
Ook thuis maken ze nog geregeld 
baksels die ze hebben geleerd tij-
dens de Bakpret. Ze maken dan 
ook veelvuldig gebruik van de re-
ceptenboekjes die ze hebben mee-
gekregen. Olga: ‘We genieten al-
lebei enorm van het helpen bij de 

Biltse afvalvrije scholen
Op 27 maart organiseerde Samen voor De Bilt een inspiratiebijeenkomst over de Afvalvrije 

School. Vier Biltse middelbare scholen en drie Biltse lagere scholen  spraken met elkaar over dit 
thema . Wat kun je binnen je school doen om zo min mogelijk afval te hebben?  En wat kun je 

nog meer doen naast het scheiden van afval in papier, PMD en restafval? 

Tijdens de bijeenkomst inspireerde 
de heer Hak van Nispen, directeur 
Eco-schools, de aanwezigen met 
praktische tips. Zoals: begin met 
een pilot in een klas. Zorg dat het 
leuk is zodat de leerlingen enthou-
siast mee gaan doen.  Weeg je af-
val vooraf en ook nadat je enkele 
veranderingen hebt doorgevoerd. 
Zodat je het verschil ziet. Betrek 
de leerlingen erbij, zij hebben ook 
goede ideeën. Voor een  goede mo-
tivatie is het belangrijk dat iedereen 
weet wat voor ernstige gevolgen 
vervuiling door (zwerf)afval met 
zich mee kan brengen. Daarnaast 
wees creatief: er kunnen hele mooie 
dingen gemaakt worden van  afval.

Scholen gaan de komende tijd 
werken aan een plan om afval te 

beperken. Vaak in samenspraak 
met ouders, leerlingen en het team. 
Daarnaast begint men al met sim-
pele dingen zoals een extra bakje 
kopen voor de klokhuizen en bana-
nenschillen. Of  het papiergebruik 
verminderen door  dubbelzijdig af 
te drukken. Ook de gemeente De 
Bilt streeft naar een reductie van 
het restafval per inwoner tot 100 
kilo per persoon per jaar. Daarom 
faciliteert zij de scholen om met dit 
project  aan de gang te gaan.
Samen voor De Bilt zal de komende 
periode de scholen blijven stimule-
ren. Meer weten over het project 
De Afvalvrije School? Neem dan 
contact op met Joanne Penning jo-
anne@samenvoordebilt.nl
Afval opruimen, scheiden en herge-
bruiken.

Bakkers van het eerste uur Menno en Olga helpen Brigritte en Nelleke 
nu ook zelf de kunst van het bakken over te brengen aan nieuwe kinderen.

Bakpret. We vinden het vooral erg 
gezellig en leuk dat we nu andere 
kinderen kunnen helpen en leren 
hoe leuk het is om zelf te bakken’. 
Menno: ‘Ik vind het zo leuk om te 
bakken dat ik van plan ben er later 
mijn beroep van te maken. Olga: 
‘Ik weet nog niet of ik dat wil, maar 
ik zal zeker als hobby-bakker bezig 
blijven’. Zelf worden ze in ieder 
geval erg blij van het bakken. ‘Het 
mooie van bakken is dat je er iets 
lekkers aan overhoudt en je ande-
ren daarmee een plezier kunt doen’, 
vullen Menno en Olga elkaar aan. 

Lokaal
Bakpret Maartensdijk is een suc-
cesvol lokaal initiatief voor de kin-
deren om te leren bakken. Nelleke 
en Brigitte zijn in ieder geval erg 
blij geweest met hun hulp het afge-
lopen seizoen. ‘Ze hebben de kin-
deren goed kunnen helpen bij het 
voorbereiden en bakken. Je merkt 
dat zij al in staat zijn om de op-
bouw van een recept te zien. En als 
het soms misgaat, dan kunnen zij 
de kinderen bijsturen, superknap’. 
info: bakpretmaartensdijk@gmail.com

(Henny van der Heijden)
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Goede zorg, ook nu met de
snelle veranderingen in de
zorg.
Goede zorg is belangrijk in elke situatie.
Ook als u met een verpleeghuisindicatie
thuis wilt blijven is dit in bepaalde situaties
haalbaar. In de praktijk betekent dit dat we u
in vele omstandigheden thuis kunnen
verzorgen. Dat is wel zo prettig.

We staan dan ook voor:
● Goede zorg
● Professioneel met een menselijke

maat.
● Respect voor privacy.
● Tijd voor goede zorg.
● Binnen grenzen afgestemd op de klant.

Samen zorgen voor het behoud
van een menswaardig leven, met

inhoud en levensvreugde.
Het kan, wij doen het!

Phoenix Zorgt
is voor het zorgteam

Maartensdijk/Bilthoven
op zoek

naar parttime:

Zorgmanager/
Vestigingsmanager

Verpleegkundige

VIG ers

Helpenden

Solicitatie richten aan:
Zorgteam Maartensdijk
zorg@phoenixzorgt.nl

Phoenix Zorgt is onderdeel van
Stichting Complexe Zorg Phoenix

Phoenix Zorgt

Zorg
Vernieuwend

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Nu nieuwe collectie shoppen bij BotaBoots

Blessed by
Comfort

Maiden Lane • Alchemist • Riani • Caroline Biss • Milestone • Minetonka • Anokhi • Mosh Mos • Gestuz • Passigatti • Silver

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

2+1 GRATIS*
Geldig op alle Sloggi’s

* De goedkoopste is gratis
* Geldig van 30.03.17 t/m 17.04.17
* Zolang de voorraad strekt
* Uitsluitend geldig voor individuele
   verpakkingen

Hallo Buur! 

Ons programma start om 19.30. 
U bent van harte welkom vanaf 19.00 in de  
Werkplaats Kindergemeenschap,  
Kees Boekelaan 12 Bilthoven. 

Hallo Buur! Is een project in het kader van het themajaar ‘De zorgzame buurt’ van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt. 
Het volledige programma van de avond vindt u vanaf 7 april. Op de website van het Platform

‘Iedere vriendschap en elke liefde is ooit begonnen met een eerste simpele ‘hallo’!
Patrick van Hees - Geluksprofeet

Spreekstalmeester Edwin Plug opent en begeleidt de avond.  
Zijn gasten zijn onder andere:

•  Leo Fijen: Journalist, TV maker en theoloog, spreekt op eigen wijze over  
zorgzaamheid onder het motto ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’!
•  Joep van Deudekom: Quizmaster van de prikkelende  
‘Hoe word ik een betere buur dan mijn buur quiz’!

Hallo Buur! nodigt u uit voor een gevarieerde 
avond over de zorgzame buurt. Sprekers met 
een boodschap, humor, muskieten, pioniers en 
vooral ruimte om over uw buurt of initiatief te 
praten met gelijkgestemde Biltenaren. Jong en 
oud, nieuw en geworteld: iedereen is welkom op 
12 april; ook u!

Meldt u aan via hallobuur@respectvoldebilt.nl  
om te weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. De toegang tot de avond is kosteloos, 
inclusief koffie, een drankje en veel inspiratie.
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TV Het Kraaienveld 
zoekt nieuwe leden

door Walter Eijndhoven

Veel sportverenigingen kampen met een teruglopend ledenbestand. Zo ook tennisvereniging 
Het Kraaienveld aan de Burgemeester Huydecoperweg in Westbroek. Komend seizoen 
organiseert de vereniging dan ook diverse activiteiten, in de hoop dat nieuwe leden zich 

aanmelden bij deze oergezellige, Westbroekse tennisclub. Zij steekt direct van 
wal met een invitatietoernooi, in de eerste week van april.

‘De hele eerste week van april staat 
in het teken van ons invitatietoer-
nooi’, vertelt Westbroeker Ad Ver-
hoef. ‘Op maandagavond 3 april, 
woensdagavond 5 april en donder-
dagavond 6 april vanaf 19.45 uur, 
meten achttien koppels elkaars 
krachten en zondag 9 april is dan de 
finaledag, vanaf 12.00 uur. Natuur-
lijk zijn bezoekers ook van harte 
welkom. Voor hen hebben wij ook 
nog een mooie aanbieding. Als zij 
direct lid worden, hoeven zij slechts 
75 euro lidmaatschapsgeld te beta-
len, voor de rest van het jaar’. 

Tossen
De dagelijkse activiteiten tijdens 
het clubleven gaan ook gewoon 
door. Elke maandag- en woensdag-
avond vindt de mix-toss plaats. Ge-
zellig tennissen voor jong en oud, 
recreatietennisser of competitiespe-
ler. Altijd leuk om mee te doen en 

je eigen tennisvaardigheden te oe-
fenen. ‘Vroeger hadden wij een ge-
scheiden toss voor dames en heren. 
Omdat veel leden het leuker vinden 
om een mix te spelen, is het bestuur 
overstag gegaan’, vertelt clublid 
Erica. ‘Vandaar dat nu beide avon-
den een mix-toss wordt gespeeld. 
Na het tossen treffen de leden el-
kaar in het clubhuis, onder het ge-
not van een drankje’. Het gemid-
delde niveau op Het Kraaienveld is 
7/8. Een niveau waarbij de meeste 
tennissers zich wel bij voelen. 

Tennislessen
Gedurende de competitieperiode 
in april en mei worden speciaal 
tennislessen gegeven aan de com-
petitiespelers, zodat zij weer be-
slagen ten ijs komen tijdens hun 
wedstrijden. Afgelopen voor- en 
najaar deden één mixedteam en 
een damesteam mee aan de vrij-

dagavond-competitie en ook dit 
jaar staan beide teams weer hun 
mannetje. ‘Onze vereniging doet 
van alles voor haar leden, mix-
toss, competitie, clubkampioen-
schappen en gezellige avonden, 
maar wij kunnen nog wel wat 
nieuwe leden gebruiken. Daarom 
is onze activiteitencommissie een 
ledenwerving begonnen’, vertelt 
Verhoef. ‘Het bestuur heeft enkele 
enthousiaste leden gevonden die 
willen meedenken om nieuwe le-
den te werven en de tennisvereni-
ging meer bekendheid te geven’. 
De commissie gaat hiermee dit jaar 
actief aan de slag, onder andere via 
lokale media en flyers, in de hoop 
dat nieuwe leden zich melden.
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen via info@kraaienveld.nl.

Erica en Ad hopen op veel nieuwe 
leden. 

Open Golfdagen bij de 
Gooise Golfclub

Ondanks dat je het hele jaar door kunt golfen geeft het voorjaar een extra prikkel om naar 
buiten te gaan. En om je klaar te maken voor de zomer. 

Ook bij de Gooise Golfclub op `t 
Jagerspaadje in Loosdrecht gonst 
het van de activiteiten. De baan 
ligt er schitterend bij en alles in en 
om de baan wordt keurig schoon-
gemaakt. Niet alleen om klaar te 
zijn voor het nieuwe zomerseizoen, 
maar vooral ook om klaar te zijn 
voor de Open Golfdagen op 8 en 9 
april a.s. Op beide dagen opent de 
Gooise Golfclub op `t Jagerspaadje 
in Loosdrecht haar baan en club-
huis, om iedereen die nieuwsgierig 
is naar wat het golfen zo boeiend 
maakt, uit te nodigen.

Op zowel zaterdag 8 als op zondag 
9 april kan men van 10.30 tot 17.00 
uur een rondleiding krijgen in de 
baan en het clubhuis. En uitleg over 
wat aan golfen zo leuk is en waarom 

volgens velen de Gooise Golfclub 
de gezelligste golfclub van Neder-
land is. En natuurlijk kunt u, als u 
dat wilt, zelf een balletje slaan en 
proberen deze in zo min mogelijk 
slagen in het putje te krijgen.

De Gooise Golfclub heeft een 
kleine 200 actieve leden en bestaat 
ruim 25 jaar. Het is laagdrempelig 
en de contributie is, in tegenstel-
ling tot de meeste andere banen, 
erg laag. De golfbaan is een zoge-
naamde 9 holes par 3 baan. Op een 
par 3 baan zijn de holes wat korter 
waardoor het bij uitstek geschikt is 
om het golfen te leren. Maar ook 
voor de geoefende speler is een par 
3 baan een uitdaging en kunnen zij 
er de korte slagen goed oefenen. 
Een ander voordeel is dat je op een 

9 holes baan even een uurtje kan 
golfen en je niet direct een halve 
dag kwijt bent. Ook beschikt de 
Gooise Golfclub over een driving 
range, die gratis is voor de leden. 
En de Gooise Golfclub heeft een 
eigen golf leraar.

Nieuwsgierig geworden? Neem op 
zaterdag 8 of zondag 9 april een 
kijkje bij de Gooise Golfclub op ’ t 
Jagerspaadje in Loosdrecht en laat 
u verrassen. Ingang via de hockey-
club HMHC. Iedereen is van harte 
welkom. Voor meer informatie 
kijk op www.gooisegolfclub.nl of 
bel Aldie Hamming op 06 42 215 
309.

Voorjaarsschoonmaak bij de Gooi-
se Golfclub.

Nova schiet met 
scherp tegen HKC

Na het behaalde kampioenschap in de zaal is Nova ook de 
tweede helft van de veldcompetitie voortvarend gestart. 
In Utrecht liet de ploeg van scheidend-coach Wouter van 

Brenk wederom zien dat het bijzonder 
lastig te verdedigen is.

HKC, zeker niet een laagvlieger in deze competitie, werd van het veld 
geschoten: 16-32. De Biltse formatie bleef voor de 25e achtereenvol-
gende competitiewedstrijd zonder verlies en zette hiermee direct de 
toon, op weg naar een mogelijke nieuw kampioenschap.

HKC kon de score nog open, maar daarna naam Nova snel het initia-
tief. Na een kwartier spelen stond het 2-6. Via tussenstanden van 4-10 
en 6-12 bereikte Nova een 8-14 voorsprong bij rust. In de tweede helft 
duurde het weer even voordat Nova op gang kwam, maar kon het wel 
gestaag verder uitbouwen. Op 10-16 werd een run gemaakt naar 10-
21. In het laatste kwart van de wedstrijd werden er nog twaalf scores 
toegevoegd aan het totaal. Met 18 treffers in de tweede helft en 32 in 
totaal was HKC blij dat het laatste fluitsignaal klonk. Nova toonde bij 
vlagen aan weinig tot geen rebound nodig te hebben. Eindstand: 16-
32. Een klinkende zege, waarmee Nova runner-up Dindoa twee punten 
achter zich houdt.

Volgende week ontvangt Nova, een stuk vroeger dan gebruikelijk, 
Woudenberg op Sportpark Larenstein. Aanvang: 12.30 uur.

Irene Dames winnen 
van koploper

Zaterdag 1 april speelde Irene Dames 1 uit tegen USV 
Protos Dames. Het beloofde spannend te worden want het 

was een wedstrijd tussen de nummer 1 en nummer 3 en 
het verschil was minimaal.

De dames speelden in de hal van Protos, de sfeer was gelijk al te 
voelen. Er kwamen veel supporters naar Irene kijken, de tribune zat 
helemaal vol. Het was een hele spannende wedstrijd, Irene en Protos 
waren erg aan elkaar gewaagd. Doordat Irene niet opgaf, bleef gaan 
en gefocust bleef heeft het verdiend met 3-2 gewonnen. Met dank ook 
aan de geweldige support op de tribune.
 
Door deze zwaarbevochten overwinning komt Irene in verliespunten 
boven Protos. Hiermee blijft het in de race voor het kampioenschap en 
Promotie-degradatie wedstrijden. Het wordt een spannend einde van 
het seizoen! Zaterdag 8 april speelt Irene om 14.45 uur thuis tegen 
Prima Donna Kaas Huizen Dames. 

(Hanneke Groenendijk)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Westfalia TANDEMAS 
ahw geen kenteken €225,- 
Onderstel ahw 1 as €100,- 
Verstek afkort zaag €150,-. 
Tel. 035-5771232

Oude pendule klok slaat hele 
en halve uren loopt goed 
€40,-. Tel. 06-29506849

Grenen spiegel 83 x 51 €10,-. 
Tel. 06-29506849

Grenen eettafel wit geverfd 
onderstel 80br 140l 80h €50,-. 
Tel. 06-29506849

3 ikea blank gelakte eetkamer 
stoelen z.g.a.n. ‘’kaustby’’ 
€35,-. Tel. 0346-212492

Goed uitziende kinderloop-
stoeltje met speel plateau. 
€10,-. Tel. 0346-243758

Boek over tropische siervis-
sen het boek bestaat uit kleur-
rijke foto’s €6,50. Tel. 0346-
243758

Opknap oude bouw kruiwa-
gen met ijzeren wiel. Leuk 
voor de plantjes €25,-. Tel. 
0346-243758

Achter fietsstoeltje €12,50 
Tel. 0346-212352

Grenen salon tafel wit onder-
stel geschilderd grenen blad 
1 mtrx63x46h €35,-. Tel. 
06-29506849

Half rond side table wit 
geschilderd €25,-. Tel. 
06-29506849

Roestvrij stalen hanglamp 
verstelbaar met 10 melkglas 
kapjes i.z.g.st. €20,-. Tel. 
06-29506849

Hanglamp met 2 kapjes €10,-. 
Tel. 06-29506849

Wit metalen haan op houten 
voet voor de pasen of in de 
tuin. 55 cm hoog €10,-. Tel. 
030-2202996

Gourmetsstel 6 pers. 
‘’Princess’’ geheel compleet 
€10,-. Tel. 030-2202996

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

Grote koekenpan ‘’B.k’’ Ø 28 
cm €6,-. Tel. 030-2202996

Moderne tv kast zwart 
wit,hout van de wehkamp 
€28,-. Tel. 06-83429586 

Electrische verwarming. 12 
geledingen radiator. Merk 
Bauknecht. Verrijdbaar 
H64xBr64 cm. €50,-. Tel. 
06-44732069

Z.g.a.n. aluminium ligbed 
met weerbestendig textileen 
(blauw) afm. 193x67x42 cm 
€30,-. Tel. 030-2202996

HP printer Photosmart 7450. 
Inclusief wel al gebruikte 
cartridges 56 en 57. Het 
transport hapert €15,-. Tel. 
06-44732069

Splinternieuw noodwiel 
80 km/uur velgmaat ET 41 
5gaats en maat band 16inch 
T115/70-R16 €20,-. Tel. 
06-44560743.

DVD speler draagbaar 12 volt 
en 220 volt ideaal voor vakan-
tie €25,-. Tel. 06-44560743.

Winterbanden op velg en 
wieldop 2 stuks voor €50,-
. Maat 205/55 R 16H Tel. 
06-44560743.

Drie verduisterende zwarte 
gordijnen.130 cm x 180cm 
inclusief haken. Kant en 
klaar, nooit gebruikt. €15,-. 
Tel.06-42448590.

Witte geschilderd grenen 
plantzuil h 54 x 25 doorsnee 
€20,-. Tel. 06-29506849

Biedermeier eettafel met 
opklapbaar blad (type 
Coulisse) €49,50 Tel. 
06-48850620 (omgeving 
Bilthoven ).

Eénwieler fiets zadel in 
hoogte verstelbaar 20 
inch.I.g.s.t.€20,-. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138.

Kleuter/peuter stoeltjes vier 
stuk. Degelijk, gebruikersspo-
ren €20,-. Tel. 06-21415798/ 
06-45937138.

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

CEE Outdoor verlengsnoeren 
voor camper of caravan. 30 
meter,20 meter en CEE ver-
loopsnoer contra. €20,-. Tel. 
030-2250757

Z.g.a.n. Ikea Billy boekenkast 
40x28x200 cm. Kleur berken. 
€20,-. Tel. 06-22212232

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.

Wij zijn op zoek naar een 
OPPAS voor 1 middag in de 
week van 14-18 uur, voor 
2 jongens van 4&7 jaar 
(Groenekan). Graag reageren 
via mvanderstok@hotmail.
com of 06-27625206.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 jaar 
ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829
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ACNE MODEL GEZOCHT!
Wij zijn Linda en Laurie, gediplomeerd schoonheidsspecia-
liste en studeren nu Huidtherapie. Voor ons examen zijn wij 
nog op zoek naar iemand die acne heeft en met ons mee zou 
willen naar ons acne examen. Het mag voorkomen op het 
gezicht en/ of borst en rug. Er moeten meerdere puistjes en/ 
of mee-eters zitten. De behandeling is geheel GRATIS, uiter-
aard zullen eventuele reiskosten worden vergoed! Het examen 
vind plaats op 13 april van 09:00 tot 11:00 uur, in Utrecht op 
de Hogeschool Utrecht, Bolognalaan 101. Interesse? Mail 
naar: laurie.schaap@hotmail.com

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

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

Bent u op zoek naar een erva-
ren huishoudelijke HULP 
met goede referenties? Neem 
dan gerust contact op tele-
foonnummer 06 380 146 47. 
Alleen nog maar beschikbaar 
op de woensdag en vrijdag.

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

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

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

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

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

Biedt ultieme rustzoekers 
seizoens-, maand- of toerplaats aan.

Natuurcamping
“Fazantenhof”

seizoens-, maand- of toerplaats aan.
Achter Karnemelksweg 1a – 3739 LA Hollandsche Rading (Utr)

T 06-104 848 96  www.campingfazantenhof.nl of info@campingfazantenhof.nl  

Vrijwilligerscentrale in Het Lichtruim
Vanaf 7 april 2017 is de Vrijwilligerscentrale ook 
aanwezig in de hal van het Lichtruim aan de Pla-
netenbaan 2 te Bilthoven. Ieder vrijdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur zijn er twee medewerkers 
aanwezig om inwoners uit onze gemeente die zich 
oriënteren op vrijwilligerswerk verder te helpen. 
Er zijn ruim 150 vacatures vrijwilligerswerk in alle 
6 kernen van de gemeente. Nieuwsgierig naar wat 
er te doen is? Zoek direct naar leuk vrijwilligers-
werk op www.mensdebilt-vwc.nl of kom langs op 
woensdag in Servicecentrum De Bilt tussen 14.00 
en 16.00 uur (Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De 
Bilt). Vrijdag is men dus welkom in Het lichtruim. 

Vanwege uitbreiding is men ook op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers voor de vrijwilligerscentrale. 
Kijk hiervoor op de website. Voor verdere info: 
coördinator van de vrijwilligerscentrale, Jolijn Jur-
gens, j.jurgens@mensdebilt.nl of tel. 06 17007462

Bouw sociale huurwoningen
Een in de gemeenteraad van De Bilt breed gesteunde motie 

van de initiatiefnemers SGP en D66 vraagt het College zo snel 
mogelijk met de bouw van sociale huurwoningen op het terrein 

rond het HF Witte Centrum te beginnen.

Aanleiding voor deze motie was het niet doorgaan van de bouw van 42 tijde-
lijke woningen voor statushouders, starters en spoedzoekers, nu statushouders 
kunnen worden gehuisvest in leegkomende woningen van woningstichting 
SSW. Maar de huisvestingsmogelijkheden voor starters en spoedzoekers zijn 
met deze maatregel nog niet verbeterd.

Druk
De druk op de woningmarkt is in de gemeente De Bilt, net als verder in de 
regio, groot. Er is veel vraag naar sociale huurwoningen en de wachttijd be-
draagt bijna negen jaar. Het is dan ook belangrijk om voortvarend aan de slag 
te gaan met de bouw van sociale huurwoningen.

Een belangrijk argument bij keuze voor de locatie bij het HF Witte Centrum, 
is dat de grond al eigendom is van de gemeente en in het verleden is deze 
locatie ook al eens aangewezen als bouwlocatie. Dat maakt het bouwen van 
woningen gemakkelijker. Tijdens de inspraakprocedure voor de bouw van tij-
delijke woningen, heeft een aantal omwonenden al aangegeven de voorkeur te 
hebben voor permanente woningen in plaats van tijdelijke woningen.

Voorafgaand aan de bouw hanteert de gemeente de gebruikelijke procedures 
voor wijzigingen in bestemmingsplannen en het indienen van zienswijzen. De 
inspraak van bewoners zoals die bij de nieuwbouw op de locatie van de ‘Oude 
Werkschuit’ heeft plaatsgevonden, ziet D66 in De Bilt als een mooi voorbeeld 
van geslaagde inspraak van omwonenden bij bouwplannen.

De aangenomen motie vraagt het College ook te kijken naar andere corpo-
raties dan SSW om de woningen te ontwikkelen. Dit kan mogelijk een extra 
versnelling geven aan de bouwplannen.

(Hanneke de Zwart)
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Irene MB1 bereikt 
finale beker 

Het lijkt niet op te kunnen voor de meiden van Irene MB1. Na de 
vijfde plaats op het Nederlands Kampioenschap en het winnen van 
de titel in de Topklasse B, stond deze week de halve finale van de 
regiobeker op het programma. Coach Erna Everaert was vooraf niet 
helemaal gerust op een goed re-
sultaat omdat in de voorberei-
ding op het seizoen met heel veel 
moeite gewonnen was van Limes 
MB1. ‘We weten dat ze bij de be-
ker een paar A-speelsters die wel 
de juiste leeftijd hebben mee la-
ten spelen, dus het kan best lastig 
worden’. Wederom bleek dat Ire-
ne MB1 dit jaar enorm gegroeid 
is. Waar Limes een half jaar gele-
den nog een pittige tegenstander 
was, was er deze keer helemaal 
geen sprake van een spannende 
wedstrijd. Irene denderde over 
Limes heen in de eerste set 25-
7. De volgende sets liet Irene de 
teugels ietsje vieren, maar via 2 
keer 25-15 werd de bekerfinale 
bereikt.  

Michel Everaert)

SVM verliest 
Na de twee duidelijke overwinningen wachtte voor het Maartens-
dijkse SVM de lastige uitwedstrijd tegen Desto. Ditmaal een bij-
zonder treffen: de huidige trainer van Desto Kevin de Liefde wordt 
in augustus hoofdtrainer bij SVM. 

SVM begon goed en met overtuiging aan deze daardoor lastige uit-
wedstrijd. Al binnen enkele minuten kwamen de eerste kansjes. Na een 
kleine 10 minuten werd Derk de Brauw goed aangespeeld. Derk om-
speelde iedereen en bezorgde SVM de verdiende 0-1 voorsprong. SVM 
speelde beter en gaf geen kansen weg aan Desto. Waar SVM dacht 
aan de 0-2 werd Desto steeds gevaarlijker voor de weer betrouwbare 
SVM goalie Stijn Orsel. Even later moest Stijn met vermoedelijke een 
lichte hersenschudding worden vervangen door Niels de Kruijff. SVM 
verloor steeds meer de grip op de wedstrijd. Behoudens wat goede af-
standsschoten van Marcel Melissen kwamen de geeblauwen niet.

Een ongewijzigd SVM begon de tweede helft net zo als het de eerste 
helft geëindigd was met weinig grip op het nu fel aanvallende Desto, 
dat al na 3 minuten in de tweede helft de gelijkmaker scoorde. Type-
rend voor het rommelige spel bij SVM was dat het pas in de 60e minuut 
gevaarlijk werd in de Desto-verdediging, die de snelle SVM-spitsen 
goed in bedwang en in de tang hield. SVM voetbalde meer tegen zich 
zelf dan tegen Desto en gaf de gastheren te veel ruimte. Nadat de goed 
keepende Niels de Kruijff eerst nog een gevaarlijk schot stopte kwam 
de bal met wat geluk bij een van de Desto spitsen, die de 2-1 voor-
sprong liet noteren. 

SVM bracht de licht geblesseerde Djoey Engel en de ervaren Kevin 
van Dronkelaar binnen de lijnen en met de moed der wanhoop werd 
alles op alles gezet om nog een gelijk spel mee naar huis te nemen. Dat 
beetje geluk had SVM niet en verliet met een dure 2-1 nederlaag het 
veld. In plaats van weer een stapje naar de veilige middenmoot moet 
de Maartensdijkse trots de komende weken vol aan de bak om nog een 
aantal wedstrijden winnend af te sluiten. Aanstaande zaterdag wacht 
al de eerstvolgende uitdaging: thuis tegen mede-degradatie-kandidaat 
Bunnik.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Running De Bilt van Start

De allereerste editie van Running De Bilt vond zondag 2 april plaats. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen loste 
het startschot voor de kidsrun. Daarna volgden nog de 5 en 10 km, onder andere langs het fort en het mooie 
natuurgebied tussen De Bilt en Utrecht. [foto Henk van de Bunt]

FC De Bilt boekt 
zwaarbevochten overwinning

Na de domper van een week eerder, herpakte FC De Bilt zich op 1 april tegen het Amersfoortse 
CJVV; de ploeg die een week eerder een terechte overwinning boekte op koploper 

DHSC en kansen ruikt in de derde periode. 

FC De Bilt was in het begin en-
kele keren iets gevaarlijker, maar 
ook CJVV kwam zo af en toe ge-
vaarlijk voor het Biltse doel. Op-
bouwend was het wat rommelig, 
maar omdat beide ploegen niet hun 
beste wedstrijd speelden, bleef het 
aardig in evenwicht en dus ook 
nog wel redelijk spannend. In de 
41e minuut ontfutselde Jelle Vliek 
op het middenveld de bal en hij gaf 
hem heel slim mee aan Sam Eerd-
mans die vervolgens een prima 
pass afgeleverde bij Tom Karst. 
Tom schot goed op doel, de keeper 
stopte het schot, en Mike Versloot 

was er als de kippen bij om in de 
rebound de 1-0 voor zijn rekening 
te nemen. Een minuut later liet de 
keeper na een Bilts schot de bal 
weer los en nu was het Tom die 
de bal rustig in het doel tikte. Vol-
gens de Amersfoortse grensrechter 
stond hij buitenspel en werd het 
vlagsignaal door de scheidsrech-
ter overgenomen. Beide ploegen 
gingen met de 1-0 stand naar de 
kleedkamers.

Na rust begon FC De Bilt sterk en 
het leek een kwestie van tijd alvo-
rens de Biltse mannen de wedstrijd 

zouden beslissen, maar het tweede 
doelpunt wilde niet vallen. Tegen 
het einde van de tweede helft werd 
CJVV sterker. Een nederlaag zou 
hun kansen in de derde periode 
flink reduceren, dus dat wilden zij 
duidelijk niet laten gebeuren. De 
scheidsrechter trok nog ongeveer 
10 minuten blessuretijd bij en in de 
laatste minuten trok heel CJVV ten 
strijde, maar de Biltse verdediging 
stond als een huis; dus de drie pun-
ten bleven in De Bilt.

Volgende week gaat FC De Bilt op 
bezoek bij Veensche Boys.

DOS koploper in Overgangsklasse
De eerste veldwedstrijd na de zaalcompetitie startte DOS met een goed resultaat. 

De twee punten bleven in Westbroek.

De omstandigheden waren goed 
op de accommodatie in Westbroek; 
weinig wind en aangename tempera-
tuur. Halverwege de competitie nam 
DOS een mooie tweede plaats in, 
terwijl tegenstander Antilopen het 
moet doen met een positie onderin. 
De eerste helft was Antilopen de 
bovenliggende partij. Er werd goed 
gecombineerd en scherp afgerond. 
Bij DOS gaf vooral het tweede 
verdedigingsvak teveel ruimte aan 
de schutters. Er werd teveel risico 
genomen bij het verdedigen van 
de ballijn waardoor de aanvallers 
geregeld teveel ruimte kregen. Na 
een 0-3 achterstand kwam DOS wel 
weer dichterbij maar halverwege 
was er weer een verschil van drie 
doelpunten (10-13).

De tweede helft werd er minder 
ruimte gegeven aan de schutters. 
Antilopen scoorde nog maar zeven 
doelpunten na rust. DOS speelde 
aanvallend ook wat meer gecontro-
leerd en werkte de achterstand snel 
weg. Hierna ging de wedstrijd gelijk 
op en bleef het spannend. Vanaf 16-
17 nam DOS het heft echt in handen 

en kwam twee doelpunten voor bij 
20-18. Deze voorsprong kwam de 
laatste minuten niet meer in gevaar. 
DOS start zo met een mooie 22-20 
overwinning. Enkele minuten later 
kwam het bericht dat koploper KVZ 
had verloren, waardoor DOS stijgt 

naar de koppositie. 
Volgende week speelt tegen DOS 
tegen de nummer twee KVZ een 
uitwedstrijd in Zutphen. De wed-
strijd begint al vroeg om 14.00 uur.

Dos neemt het heft in handen.

advertentie

Op 13 mei mag Irene zich op gaan maken voor de derde prijs van dit 
seizoen.



Vroege vogelwandeling 

Dat het lente is bevestigen de teruggekeerde vogels: de kieviten, de 
grutto’s, de tjiftjaf, de zwartkop en nog vele anderen. De vogels gaan 
zingen of roepen of roffelen, zoals de specht. Dat doen ze niet om de 
mensen te plezieren, maar om het territorium af te bakenen of de vrouw-
tjes te lokken, of allebei. En dat doen ze massaal in de vroege morgen, 
als de zon opkomt. En sommigen al veel eerder, als het nog vrijwel 
donker is. In de loop van de dag wordt het allemaal minder, want er 
moet ook gerust worden, voedsel gezocht en eventueel gebouwd. En in 
de vallende avond begint het weer, zij het wat minder dan ’s morgens.

Het is vroeg opstaan, maar dan 
heb je ook wat. Het IVN, afd. De 
Bilt e.o. stelt u in de gelegenheid, 
hiervan te genieten. U wordt be-
geleid door ervaren natuurgidsen. 
Dit jaar op het landgoed Sand-
wijck aan de Utrechtseweg 305, 
naast het KNMI, te bereiken via 
de parallelweg. De start is op 
zondagmorgen 9 april, om 06.00 
uur, op de parkeerplaats. De duur 
is ongeveer 1,5 tot 2 uur. Toe-
gang gratis en aanmelden is niet 
nodig. Honden mogen niet mee. 
Aanbevolen wordt stevig schoei-
sel en een verrekijker. Meer info 
zie www.ivndebilt.nl. of bel Jaap 
Oskam (030 2211831)
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
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,-

Woe.
12-04
Do.

13-04
Vr.

14-04

“KLIEKJESDAGEN"
 

Diverse vis-, vlees- en 
vegetarische gerechten

€ 10,-

“Lentedeal" Asperges + glas huiswijn € 21,50

Erven Jits Bakker respecteren keuze
door Henk van de Bunt

In een persbericht geven Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht aan besloten te hebben 
te onderzoeken of de beeldentuin van kunstenaar Jits Bakker gehandhaafd kan worden op 

landgoed Beerschoten in De Bilt.

Als terreineigenaar van Beerschoten 
verwelkomt het Utrechts Landschap 
dit besluit van harte: ‘Al langer heeft 
Utrechts Landschap (HUL) aangege-
ven blijvende gastvrijheid te willen 
bieden aan de beeldentuin. Dit heeft 
Utrechts Landschap sinds ruim een 
jaar ook aangegeven aan zowel de 

provincie als aan de erven van Jits 
Bakker en met name zijn zoon, Tibo 
van de Zand’. De provincie Utrecht 
is de eigenaar van de beelden van 
Jits Bakker. Zij heeft zich als zoda-
nig de afgelopen tijd beraden over 
de kosten voor onderhoud en bevei-
liging van de beelden. De uitkomst is 

nu dat de provincie de beelden voor 
Utrecht wil behouden. De provincie 
heeft het Utrechts Landschap laten 
weten te willen overleggen hoe de 
beeldentuin kan worden ingepast in 
de aankomende herinrichting van het 
park. Vorig jaar heeft het Utrechts 
Landschap al aangegeven hiervoor 

reële kansen te zien. Het Utrechts 
Landschap draagt bij aan een oplos-
sing vanuit hun kennis van landgoed-
beheer en het gebied: ‘Het aanbod 
om plek te blijven bieden aan de col-
lectie van Jits Bakker staat overeind, 
evenals het enthousiasme waarmee 
onze vrijwilligers op Beerschoten de 
beeldentuin onder de aandacht van 
wandelaars brengen’. 

Toonzetting
Tibo van de Zand reageert namens de 
erven van Jits Bakker: ‘De juichende 
toonzetting overeenkomstig het pers-
bericht van HUL, daarvan kunnen 
wij alleen maar hopen dat dit metter-
daad bewaarheid wordt. Door de ja-
ren heen hebben wij herhaaldelijk de 
hand uitgestoken richting HUL, maar 
de effecten waren evenzo vaak uiter-
mate teleurstellend. Zo zijn er nog tal 
van overige zaken, die een oplossing 
behoeven en daarbij denken wij aan 
de moeizame gesprekken met HUL 
over de erfpacht en de staat van on-
derhoud aan de opstallen van het ate-
lier en woonhuis van Jits Bakker aan 
de Holle Bilt, die eigendom zijn van 
de nalatenschap’. Naar de opvatting 
van de Stichting Jits Bakker Collectie 
bestaat er een onlosmakelijke inhou-
delijke samenhang tussen enerzijds 
het beeldenpark op landgoed Beer-
schoten en anderzijds de beelden-
tuin met het legendarische atelier en 
woonhuis aan de Holle Bilt. 

Gezamenlijkheid
In een brief aan gedeputeerde Mari-
ette Pennarts onderschrijft Tibo de 
gezamenlijke rol en verantwoorde-
lijkheid van de gemeente De Bilt, 

de erven en het Utrechts Landschap. 
Daarnaast wijst hij nog eens over de 
z.i. onvoldoende verwezenlijking van 
de overeengekomen en in de schen-
kingsovereenkomst genoemde ne-
vendoelstellingen, zoals het regelma-
tig onder de aandacht brengen van de 
beelden aan een breed publiek en het 
aan kunstenaars kansen bieden zich 
te presenteren. Ook het wegwijs ma-
ken van scholieren uit de wijde regio 
en het verzorgen van groepsrondlei-
dingen voor de meest geschakeerde 
gezelschappen onder deskundige lei-
ding zijn onvoldoende gerealiseerd. 
Tibo: ‘Deze laatst genoemde activi-
teiten vinden vanuit het atelier aan de 
Holle Bilt op relatief beperkte schaal 
wel plaats’. 

Teleurstelling
Namens de erven spreekt Tibo in de 
brief over de teleurstelling, dat de 
locatie in Renkum (geboorteplaats 
Jits Bakker) is afgevallen. De erven 
respecteren die keus, maar roepen de 
bemiddelende hulp van de Gedepu-
teerde in om samen met het Utrechts 
Landschap te komen tot goede uit-
gangspunten t.a.v. het atelier en de 
herinrichting van het beeldenpark. 
Tibo: ‘Aangezien het Utrechts Land-
schap het uitdragen van kunst niet tot 
haar kerntaken rekent dient er wel 
meer dan duidelijkheid te komen 
over de vraag wie ervoor gaat zor-
gen, dat de afspraken uit de schen-
kingsakte worden nagekomen? In 
onze ogen is het niet een voortzetting 
van de oude c.q. bestaande situatie, 
want er zijn na de overdracht aan de 
Provincie Utrecht geen programma-
activiteiten ontplooid’. 

De beelden van Jits blijven waarschijnlijk toch in De Bilt.

Jachthond redt duif van roofvogel
door Walter Eijndhoven

Zondag 19 maart keek een duivenhouder uit Groenekan met veel plezier naar één van zijn 
overvliegende postduiven. Het hok stond open om de vogel veilig naar binnen te loodsen,

maar opeens maakte zijn duif een doorstart. In paniek ging de vogel weer de lucht in,
met een roofvogel in zijn kielzog.

‘Toen ik over de schutting keek, 
zag ik nog net dat de roofvogel een 
duikvlucht maakte, bovenop mijn 
duif. Einde oefening, dacht ik nog’, 
vertelt Ton den Braber, duiven-
houder uit Groenekan. Den Braber 
baalde natuurlijk als een stekker 
toen hij zag dat zijn duif het slacht-
offer werd van een roofvogel .Deze 
duiven zijn speciaal getraind om zo 
snel mogelijk grote afstanden af te 
leggen, vanuit België, Duitsland of 
zelfs vanuit Barcelona. Den Braber 
vertelt verder: ‘Een half uurtje later 
belde een buurtgenote mij dat haar 
jachthond een duif in zijn bek had, 
levend en wel. Het bleek een duif 
van mij te zijn. Waarschijnlijk had 
haar hond de roofvogel verjaagd en 
nam hij de gewonde duif mee, in 
zijn bek’. Den Braber was natuur-
lijk hartstikke blij dat zijn postduif 
nog leefde en haalde hem op bij 
zijn buurtgenote. Daar aangekomen 
bleek de duif kleddernat te zijn. Met 
de vogel in zijn bek trotseerde de 
hond diverse sloten, om uiteindelijk 
veilig thuis aan te komen. Samen 
bekeken zij de duif op mogelijke 
verwondingen. Het arme dier toon-
de beschadigingen aan zijn vleugel 
en op zijn buik en rug. Den Braber: 

‘Gelukkig kon ik de verwondingen 
zelf hechten, zonder verdoving. Een 
duif laat namelijk nooit merken of 
het pijn doet’. 

Nu, dik anderhalve week later is het 
slachtoffer alweer redelijk hersteld 

van zijn verwondingen en zijn ha-
chelijke avontuur. Vol belangstelling 
kijkt de vogel vanuit zijn veilige hok 
naar zijn baasje. Den Braber: ‘Ge-
weldig dat mijn duif dit heeft over-
leefd. Als ie weer beter is, mag hij 
weer meedoen met wedstrijden’. 

De lente is de 
tijd bij uitstek om 
vogelgeluiden uit 
elkaar te houden, 
te herkennen en te 
onthouden.

Postduivenhouder Ton den Braber met zijn geredde duif.
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