
Zondagsopenstelling De Bilt  
kent nadelen

door Henk van de Bunt

Zondagsopening en verandering van een lokale winkeltijdenwet is niet alleen in De Bilt hot 
item. Ook landelijk branden de grote politieke partijen hun vingers er liever niet aan, maar 

delegeren besluiten hierover aan gemeentebesturen en gemeenteraden. 

Een aantal inwoners van deze ge-
meente heeft zich in dit onderwerp 
verdiept dat binnenkort opnieuw in 
raadscommissie en gemeenteraad 
op de agenda staat. Biltenaar Nico 
Drieenhuizen: ‘Albert Heijn De 
Bilt heeft aangegeven zondag een 
grotere winkeldrukte te verwach-
ten dan op zaterdag. Zij doelen op 
klanten uit Utrecht Oost. Locatie 
Troosterhof daar is momenteel te 
klein. Daarnaast is er in De Bilt 
onbetaald parkeren, dat nu al ie-
der weekend klanten uit Zeist en 
Utrecht aantrekt (hebben wij met 
100% zekerheid kunnen checken). 
Albert Heijn De Bilt zegt ook nu al 

te kampen met structurele parkeer-
problemen. Hoe gaan zij dit aan-
pakken als hun voorspelling, dat de 
zondag drukker gaat worden dan de 
zaterdag, uitkomt? Winkels moeten 
bevoorraad worden. Zij hebben aan-
gegeven dit uitsluitend tijdens win-
kelopeningstijden te doen en tot een 
minimum te zullen beperken. Wat is 
een minimum als je je als grote su-
permarkt in een woonwijk richt op 
een stad naast het dorp?

Verkeersdrukte
Erik den Hertog: ‘Voor de dorpen 
De Bilt en Bilthoven betekent zon-
dagsopenstelling een toename van 
de verkeersdrukte van ook vracht-
verkeer op Blauwkapelseweg, Hes-
senweg, Looydijk-Oost en na het 
doortrekken van de Dr. Asscherweg 
ook Looydijk West, Herenweg, De 
Akker, Biltsche Rading, Groene-
kanseweg, Soestdijkseweg, Leijen-
seweg en Hertenlaan. In Maar-
tensdijk, Westbroek en Groenekan 
blijven de winkels op zondag geslo-
ten? En vanuit Hollandsche Rading 
worden de zondagsboodschappen 
momenteel in Loosdrecht en Hil-
versum gehaald, een stuk dichterbij. 
Voor de ’s zondagshoppers uit West-
broek is Winkelcentrum Overvecht 
de dichtstbijzijnde optie’.

Fijnstof
Miriam van Hartevelt: ‘D66, Groen-
Links, PvdA, CDA, SGP, CU en SP 
hebben reductie van fijnstof expli-
ciet als doel genoemd in hun partij-
programma. De gemeente De Bilt 
moedigt ons met 13 tips op de ge-
meentelijke site aan te kiezen voor 
bewuste mobiliteit om hiermee dit 
belangrijke voornemen te realiseren. 
Met Utrecht(-oost) als doelgroep 

een extra en aanzienlijke verkeers-
stroom vanuit Utrecht creëren staat 
haaks op deze doelstelling. Gaan wij 

in de dorpskernen van de gemeente 
De Bilt dezelfde eisen stellen aan het 
vrachtverkeer als in de stad Utrecht 
in het kader van onze leefbaarheid 
en het milieu? D66 heeft zelfs een 
fijnstof-notitie ‘De lucht is van ie-
dereen’ gepubliceerd in mei 2014.’

Kosten
Mirjam Oorschot: ’In twee plaatsen 
in de provincie blijkt koopzondag 
een succes (Utrecht en Amersfoort). 
Hierbij gaat het om gezellige oude 

binnensteden. Voldoet De Bilt aan 
de criteria voor succes? Nee. Bilt-
hoven Centrum komt het meest in 
de buurt, maar daar is het meren-
deel van de ondernemers tegen en 
het deel dat voor is geeft aan pas 
over 4 jaar er klaar voor te zijn 
(bron: voorzitter winkeliersver-
eniging Bilthoven centrum). Daar-
naast is er onvoldoende horeca: 
een belangrijke trekpleister voor 
de recreatieve shopper. Structurele 
openstelling van winkels op zon-
dag zal volgens onderzoek leiden 
tot sluiting van winkels (concur-
rentie positie kleine winkels, om-
zet supermarkten stijgt marginaal 
ten koste van de levensmiddelen-
speciaalzaken). Openstelling zal 
ook een kostenstijging tot gevolg 
hebben: productprijzen gaan t.g.v. 
toegenomen personeels-, energie- 
en beveiligingskosten omhoog en 
de gemeentelijke kosten stijgen 
door toegenomen reinigingskos-
ten. 

Burgerpeiling
Miriam van Hartevelt: ‘De bur-
gerpeilinguitslag is bekend: 37% 
voor, 37% tegen, 28% geen voor-
keur, 2% geen mening. 2000 van 
de 42.378 inwoners kon stemmen. 
722 personen (36% van de geën-
quêteerden en 2% van de inwo-
ners) heeft gereageerd. Men was 
niet geïnformeerd over voors en te-
gens. Welk antwoord was gegeven 
op de vragen ‘vindt u het erg als 

het fijnstofgehalte en het vracht-
verkeer door woonwijken stijgt 
t.g.v. zondagopening? Of de vraag: 
vindt u het erg dat de diversiteit in 
uw gemeente afneemt en uw win-
kelaanbod wordt bepaald door de 
grote ketens? Of, wilt u meer beta-
len voor meer winkeltijd? In Hol-
landsche Rading heeft 50% van de 
stemmers voor 52 koopzondagen 
per jaar gestemd. Dit getal wordt 
door voorstanders graag naar vo-
ren geschoven als de helft van de 
mensen in HR is voor. In Holland-
sche Rading woont 3,36% van de 
bevolking van de gemeente De 
Bilt (1424). 

Als de 2000 vragenlijsten naar 
verhouding van inwonersaantal-
len is verstuurd, hebben er onge-
veer 67 mensen gestemd, waarvan 
34 voor. Dat valt dus wel mee. En 
ze doen hun boodschappen voor 
hun gemak buiten de gemeente, 
niet omdat het niet kan. Nog een 
andere benadering van de cijfers: 
37% van 722 mensen, die hebben 
gestemd, stemden voor. Dit is 267 
stemmen in de hele gemeente. Het 
aantal voorstemmers is 0,63% van 
het totaal aantal inwoners. Ik laat 
me graag nog een keer uitleggen 
hoe zo’n burgerpeiling een repre-
sentatief beeld kan geven. Onze 
zorg wordt inmiddels breed ge-
dragen (3 winkeliersverenigingen, 
Looydijk, La Plata, 3500 kerkgan-
gers en enkele politieke partijen’.
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Spitsuur tijdens het bevoorraden op de Biltse Hessenweg. (foto Hendrik Jan van Beek)

V.l.n.r. Nico Drieenhuizen, Erik 
den Hertog, Miriam van Hartevelt 
en Mirjam Oorschot hebben vrees 
bij de leefbaarheid van Looydijk en 
Herenweg en denken dat het dorpse 
karakter door zondagsopenstelling 
in gedrang komt.
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 9 april oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 9 april haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/04 • 10.30u - drs. Hans Bouma

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/04 • 9.30u - ds. A.D. Goijert, Nijkerk

10/04 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/04 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/04 • 10.00u - Geen opgave

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/04 • 10.30u - Pr. J. Baneke

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

10/04 • 10.15u - Ds. G. Roorda
10/04 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

10/04 • 10.00u - Ds. H. de Leede
10/04 • 19.00u - Ds. A.D. van den Bos

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/04 • 10.00u - Prof. M.E. Brinkman, 

De Bilt

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/04 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
10/04 • 10.00u - Communieviering, 

parochianen J. Meijer en J. Bosboom

Volle Evangelie Gemeente
10/04 • 10.00u - spreker Jeffrey Rampen

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
10/04 • 10.30u - Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel 
10/04 • 15.30u - Prop. G.A van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
10/04 • 10.30u + 18.00u - 
Kandidaat G.M. Bosker

Onderwegkerk Blauwkapel
10/04 • 10.30u - Ds. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/04 • 11.00u - de heer J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
10/04 • 18.30u - Ds. A.D.L. Terlouw

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

06/04 • 19.30u - Bijbellezing Ds. A.J. 
Britstra

10/04 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
10/04 • 09.30u - de heer J. Grootendorst

St. Maartenskerk
10/04 • 10.30u - Eucharistieviering/

Familieviering Pastoor Joachim Skiba 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/04 • 10.00u - Dhr. A. van Hilten
10/04 • 18.30u - Ds. E.A.W. Mouissie

PKN - Herv. Kerk
10/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
10/04 • 18.30u - Ds. W. Poldervaart

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het noodlottig ongeval waarbij onze
gewaardeerde collega en werknemer 

Wim van Zijtveld
om het leven kwam.

Wim heeft sinds 2009 in ons bedrijf gewerkt.
Wij verliezen in hem een bijzonder fijne collega.
Wij wensen Brigitte en de naaste familieleden
veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

In verband met de uitvaartplechtigheid zal ons bedrijf
op donderdag 7 april gesloten zijn.

Directie en medewerkers van

 Je kunt niet praten
 met iemand die er niet meer is.
 Je kunt niet luisteren
 naar iemand die er niet meer is.
 Je kunt niet meer lachen
 met iemand die er niet meer is.
 Maar je kunt voor altijd houden
 van iemand die er niet meer is.

 Bedankt voor wie je was.

Na een tragisch ongeval
is plotseling van ons weggenomen

onze lieve Wim
in de leeftijd van 44 jaar.

 Brigitte van Zijtveld - Verhoef
 Ziggy

 Gert in herinnering en Mia
 Teus
 Henk en Nel, Bo, Syb
 Mijntje en Joost
 Bob en Tesla, Laura, Dante
 Zees en Joke
 Zegert en Cora, Noa, Malou
 Patricia en Erdal

Maartensdijk, 31 maart 2016
Pr. Irenelaan 15
3738 VJ  Maartensdijk

Wim is thuis, aldaar geen bezoek.
Op donderdag 7 april 2016 wordt er een afscheidsdienst
gehouden om 11.00 uur in Het Dorpshuis,
Pr. Christinastraat 2, 3615 AG  Westbroek.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Wim hield van bloemen

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

Boordevol creativiteit, ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

 Het leven was háár feest,
 en het is goed zo.

Truus Jamin - van den Bergh
Sinds 28 april 2003 weduwe van Adri Jamin

* Schoonhoven, 7 september 1923 † Bilthoven, 4 april 2016

 Henk en Marga Jamin - Kranendonk

 Katja Jamin en Andries Vleer
  Mark en Esther
   Robin, Joshua, Vesper
  Rinze en Denise

 Wim Jamin in herinnering

 Bert Jamin

 Ilona Jamin en Paul Delsing
  Tomas en Kim
  Nola en Jasper
  Mats

 Terry Jamin en Rob Veenman
  Martijn
  Lysan en Ronnie
  Dennis

Correspondentie-adres:
Ilona Jamin
Dorpsstraat 172 A
2712 AR Zoetermeer

De Eucharistieviering ten Afscheid zal worden gehouden op
vrijdag 8 april om 13.00 uur in de parochiekerk van
St. Maarten aan de Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats aan de Rading 168 te Loosdrecht.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Cafe Moeke 
aan de Utrechtseweg 263, 1213 TR te Hollandsche Rading.

†
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Waarom een associatieverdrag  
met Oekraïne?       

door Sylvia van der Laan

Vandaag, woensdag 6 april mag de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het 
associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Tijdens een openbaar debat in Café 
Miltenburg in Bilthoven op woensdag 30 maart probeerden SP en PvdA de bezoekers meer 

inzicht te geven wat het associatieverdrag inhoudt.

Onder de bezielende leiding van 
Menno Boer werden vijf stellingen 
van commentaar voorzien door An-
ne-Marie Mineur (Europarlemen-
tariër voor de SP) en Marith Maij 

(lid van de Tweede Kamer voor de 
PvdA). De eerste stelling ging over 
het feit of we een verdrag moeten 
sluiten met een land waar een bur-
geroorlog aan de gang is. Anne-Ma-

rie was hier pertinent tegen, Marith 
relativeerde de zaak door aan te ge-
ven dat het slechts een(klein) deel 
van Oekraïne is waar men elkaar de 
tent uitvecht. 

Kritisch op EU
De toon van beide debaters werd 
feller bij het strijdpunt of het ver-
drag een opstapje was naar het Eu-
rolidmaatschap. Anne-Marie: ‘Er 
staat nergens in het verdrag dat dit 
het geval is, maar er zijn wel dege-
lijk aanwijzingen dat het deze kant 
opgaat. Oekraïne gaat zijn wetten 
aanpassen aan Europa en het doel is 
dat het land omgevormd wordt tot 
een Europese markteconomie. Wij 
zijn niet tegen de EU, maar we zijn 
er wel hartstikke kritisch op. 

We zijn bezig dit land in onze in-
vloedsfeer te trekken. Dat hebben 
we vaker gezien, dat andere landen 
te snel bij EU werden gehaald’. 
Marith viel uit naar Anne-Marie 
en gaf aan dat de landen Roemenië 
en Bulgarije voordat er sprake was 
van een economische crisis werden 
toegelaten tot de Europese Unie 
en dat we daar we daar nu nog de 
wrange vruchten van plukken. ‘Bo-
vendien’, ging Maij verder,’ het is 
absoluut niet de bedoeling van dit 
verdrag dat Oekraïne bij de EU 
komt. Ik zal dat, ik ben 44 jaar, in 
mijn leven niet meer meemaken’. 

Corruptie in Oekraïne
Beide debaters waren het erover 
eens dat Oekraïne een land is met 
corrupt werkende regering en me-
dia, met een bevolking die verdeeld 
is in sympathie naar het oosten 
(Rusland) of het westen (Europa) 
en dat het rijke westen Oekraïne 
hoe dan ook moet helpen. De werk-
wijze van helpen verschilt tussen de 
PvdA en de SP. Marith Maij: ‘We 
gaan samenwerken met Oekraïne 
op basis van waarden die wij den-
ken te delen: economische groei, 
transparantie, veiligheid en tegen-
gaan van corruptie.’ Anne-Marie 
Mineur: ‘Het associatieverdrag 
komt vooral de corrupte multinatio-
nals in Oekraïne ten goede. Boven-
dien wekken we met het verdrag 
toch bepaalde verwachtingen. 

We hebben al moeite met onze ei-
gen Europese problemen die we 
moeten oplossen. Steun aan Oekra-
ine kan ook zonder het associatie-
verdrag, er is al een handelsverdrag 
en we kunnen ook andere dingen 
doen, bijvoorbeeld de vakbonden 
en onafhankelijke rechters onder-
steunen’.

Terwijl Menno Boer een volgende stelling voorbereidt debatteren Marith Maij (links) en Anne-Marie Mineur 
over Oekraïne. 

Cultuurbeleid gemeente De Bilt 
door Guus Geebel 

De gemeenteraad stelde op 31 maart de Notitie Cultuurbeleid gemeente De Bilt 2016-2020,  
Van Ouverture naar Cantate, vast als kader voor het lokaal cultuurbeleid.  

De fracties van SP en Beter De Bilt stemden tegen. 

Een motie ingediend door D66, 
CDA, CU, VVD en GroenLinks 
waarin gevraagd wordt het draag-
vlak voor een Biltse Cultuurfede-
ratie te verkennen wordt aangeno-
men. De fracties van SP, PvdA en 
SGP stemmen tegen de motie.

Fondsen
Peter Schlamilch (Beter De Bilt) 
pleit bij de behandeling van de nota 
voor een houdbaar cultuurbeleid 
dat op de lange termijn ondersteu-
ning geeft aan burgers in hun cultu-
rele ontplooiing. Een motie waarin 
hij vraagt de vrijgekomen gelden 
van cultuurcoördinatie in te zet-
ten voor een culturele manifestatie 
wordt ingetrokken. 
Henk Zandvliet (GroenLinks) ziet 
overal gemeenten op cultuur kor-
ten, maar aan de andere kant zijn 
er particuliere fondsen. Hij wil ver-
enigingen helpen daarvan gebruik 
te maken via een soort subsidiecon-
sulent. 

Welzijn
Vanetta Smit (D66) wil cultuur 
ruimte geven. Cultuurbeleid raakt 
ook aan welzijn. ‘Hamvraag is uit-
eindelijk, waar is behoefte aan, wat 
is realistisch en wat kan de lokale 
politiek hierin betekenen.’ Tiny 
Middleton (Bilts Belang) wil niet 
subsidiëren wat mensen zelf kun-
nen betalen. Johan Slootweg (SGP) 
vindt het beleid duidelijk omschre-

ven. Evenals Bilts Belang vindt de 
SGP dat cultuur zoveel mogelijk 
selfsupporting moet zijn. ‘Het moet 
niet aanstootgevend of godslaster-
lijk zijn.’ De SGP vindt dat cultu-
reel erfgoed meer aandacht zou 
moeten hebben. Wethouder Hans 
Mieras vindt de gedachte aan een 
cultuurfederatie sympathiek. ‘Het 
moet vanuit het veld komen, maar 
we mogen het wel een zetje geven.’

Overleg tijdens een schorsing.

Gemeente gaat voor  
duurzame Vierstee

Bij de besluitvorming over de renovatie van De Vierstee heeft de gemeenteraad  
via een motie gevraagd om onderzoek naar extra duurzaamheidmaatregelen en  

bijbehorende subsidiemogelijkheden. 

Intussen heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders een 
bij de aanbesteding te hanteren 
Programma van Eisen vastgesteld, 
waarin extra duurzaamheidsmaat-
regelen, zoals extra isolatie op de 
daken, een zonneboiler en extra 

zonnepanelen, zijn opgenomen. 
Deze extra duurzaamheidsmaatre-
gelen hebben eenzelfde terugver-
dientijd als de maatregelen die al 
in het oorspronkelijke renovatie-
plan waren opgenomen. Verder is 
het aspect ‘duurzaamheid’ als een 

van de gunningscriteria aange-
merkt voor de te starten aanbeste-
dingsprocedure. 

Op deze wijze meent het College 
volledige uitvoering te hebben ge-
geven aan de eerder motie. 

Discussieavond  
levert ideeën op

De PvdA De Bilt organiseerde op woensdag 16 maart in het gebouw 
van WVT in Bilthoven een discussieavond. Ongeveer veertig 
mensen wisselden met de PvdA-fractie van gedachte over de 

transformatie van de WMO, Jeugdzorg en Participatie. 

Gemeenteraadslid Erik van Esterik noemt de bijeenkomst zeer geslaagd. 
‘Op een constructieve wijze werd door vertegenwoordigers van zorgaan-
bieders, vrijwilligersorganisaties en geïnteresseerde inwoners gezocht 
naar verbetering. Er werden veel bruikbare ideeën geopperd.’ De PvdA-
fractie komt bij de komende raadsvergadering met een aantal voorstellen 
om het sociaal domein voor de inwoners tastbaar te verbeteren.

Voorstellen
Erik van Esterik noemt het beleid van het college weinig ambitieus. 
‘Veelzeggend is bijvoorbeeld dat er geen concrete doelstellingen worden 
genoemd. Ook wordt er met geen woord gerept over budget dat nodig is 
om de lokale zorg anders te organiseren of om bijvoorbeeld vrijwilligers-
organisaties een impuls te geven. De Transformatienota van het college 
is te mager. Wij komen daarom met een reeks voorstellen.’ De PvdA stelt 
onder andere voor om een onafhankelijk meldpunt voor klachten neer 
te zetten waar cliënten van bijvoorbeeld de WMO en Jeugdzorg terecht 
kunnen. Ook wil de partij dat er gewerkt wordt aan een voorzieningen-
aanbod waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Ondersteuning
‘Het is echt heel belangrijk dat gewerkt wordt aan levensloopbestendige 
woningen en wijken, aan een buurtklussen- en boodschappendienst die 
overal actief kan zijn, aan goed lokaal vervoer, en bijvoorbeeld aan hulp-
in-de-huishouding’, aldus Van Esterik. ‘Voor dit alles is bovendien nodig 
dat er snel werk wordt gemaakt van een modern vrijwilligersbeleid. Het 
gaat nu allemaal veel te traag.’ Ook wil de partij dat er werk wordt ge-
maakt van ondersteuning van met name werkende mantelzorgers. Verder 
dat de hoogte van de eigen bijdragen worden geëvalueerd, omdat voorko-
men moet worden dat inwoners afzien van noodzakelijke zorg vanwege 
de kosten. [GG]

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

advertentie
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Ei-bieslook salade 
Filet americain
Kipsalade

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

Asperge beenham
Kiprollade
Runderrollade

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Sucadelapjes

Runder cordon blue

Livar speklapjes
Naturel of gekruid

Hamlapjes of 
fricandeau

Kipdij sleetjes
Met spek en kaas

STOMPETOREN 
BELEGEN

TYNJETALER

500
GRAM 6.25

500
GRAM 6.25

100
GRAM 1.25

100
GRAM 6.50

3 x 100
GRAM 5.50

500
GRAM 6.25

500
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

500
GRAM 3.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 april 
t/m woensdag 13 april

Lekker voor het weekend!

Lekker luchtige kaas!

HUISMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98MAARTENSDIJKSE 

PEPITA MIX

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

5 halen =
   4 betalen

Kip cordon bleu, Gehakt 
cordon bleu of Varkens 
cordon bleu

SHOARMA
Extra donderdag voordeel:

2
KILO 12.-1

KILO 6.98

GEVULDE VARKENSHAASJES 
MET CASHEWNOTEN 
TAPENADE EN LENTEUI

VLEESWAREN TRIO

LIVAR PATÉ 
MET CRANBERRY 100

GRAM 1.99

Topper!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Nieuw
Kalfsschotel Szechuan
MET ASPERGES, GROENTEN (EN RIJST OF NOEDELS)

________________________ 100 GRAM 1,49
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Torentje kabeljauw
MET SPINAZIE EN PUREE

_______________________ PER PORTIE 9,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Trostomaten
500 GRAM

Vers gesneden

Meloenmix
VOLLE BAK

Courgettes
2 VOOR

0,99 0,990,99

VERS GESNEDEN

Hollandse Andijvie
____________________400 GRAM 0,99
HOLLANDSE

Komkommers
_____________________ 2 VOOR 0,99
Moussaka
____________________100 GRAM 1,25

Volop Hollandse 
aardbeien en asperges

GRATIS geschild!!
Scherpe dagprijzen!!

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 11, DINSDAG 12
EN WOENSDAG 13 APRIL

de lekkerste



 De Vierklank 5 6 april 2016

Transformatieagenda Sociaal 
beleidsdomein

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 31 maart na een langdurig debat de Transformatieagenda  
Sociaal beleidsdomein 2016-2017 vast. Met de drie decentralisaties in het sociale domein heeft 

de gemeente veel nieuwe taken gekregen. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015, de Jeugdwet en de uit de Participatiewet voortvloeiende maatregelen is  
de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg en 

 ondersteuning van haar inwoners. 

Van de vijf ingediende amendemen-
ten wordt het amendement inge-
diend door PvdA en ChristenUnie 
aangenomen. Het amendement 
houdt in dat mantelzorgers gezien 
worden als informele zorgverleners 
die recht hebben op ondersteuning 
en een vangnet wanneer zij (tijde-
lijk) die zorg niet kunnen verlenen. 
De gemeente zet zich volop in op 
het bereiken van mantelzorgers, 
met specifieke aandacht voor wer-
kende mantelzorgers en mantelzor-
gers die een partner verzorgen en 
daardoor niet meer achter de voor-
deur vandaan komen.

Planning
Van de zes ingediende moties krijgt 
een motie ingediend door de coa-
litiepartijen een meerderheid van 
de raad. Bertus Voortman (D66) 
dient de motie in. Daarin wordt 
het college verzocht een planning 
te maken met de onderwerpen en 
tijdstippen waarin de tussentijdse 
betrokkenheid van de raad inzich-
telijk wordt gemaakt. Verder een 
overzicht te leveren van de bekos-
tiging van het Gemeentelijk Loket, 

het Sociaal Team en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Gevraagd 
wordt de planning en een over-
zicht van de kosten op te nemen in 
het Projectenboek. Anne de Boer 
(GroenLinks) vindt de transforma-
tieagenda duidelijk en van inzet en 
ambitie getuigen. Zijn fractie gaat 
voor meer ruimte voor de professi-
onals, minder bureaucratie en zorg 
dichter bij de mensen. 

Controle
Erik van Esterik (PvdA) noemt de 
transformatieagenda een belang-
rijk stuk. Hij mist extra budget, 
doelstellingen, acties en op een 
aantal terreinen ambities. De PvdA 
dient een tiental amendementen 
en moties in die meer duidelijk-
heid moeten geven aan de agenda. 
Johan Stekelenburg (SP) mist ac-
tiepunten en Nico Jansen (CU) 
wil doelen benoemd zien. Connie 
Brouwer (Beter De Bilt) wil min-
der bureaucratie. Johan Slootweg 
(SGP) heeft complimenten voor 
het stuk. Hij mist de controlemo-
gelijkheid en vraagt als actiepunt 
mensen zonder sociaal netwerk 

niet uit het oog te verliezen. Kees 
Lelivelt (VVD) vindt agenda uit-
stekende start. 

Bureaucratie
Werner de Groot (CDA) ziet de 
agenda als een werkdocument. 
Het CDA vindt het goed dat de 
adviesraden betrokken blijven bij 
de uitwerking. De fractie wil dui-
delijkheid van het college over het 
proces. De eerste evaluatie in 2017 
vindt De Groot laat. Tiny Mid-
dleton (Bilts Belang) ziet het stuk 
als een agenda die nog nader moet 
worden uitgewerkt. Wethouder 
Anne Brommersma is blij met de 
betrokkenheid van de raad. ‘Met 
zijn allen vinden we eigenlijk het-
zelfde. De agenda moet nog wor-
den uitgewerkt en in de uitwerking 
gaat het eigenlijk over de uitvoe-
ring, wat de verantwoordelijkheid 
van het college is.’ Het doel van 
het college is streven naar minder 
bureaucratie. De wethouder gaat 
in op de amendementen en moties 
van de PvdA. Zij is van mening 
dat wat voorgesteld wordt al in de 
agenda staat.

Wethouder Anne Brommersma tijdens de behandeling van de 
transformatieagenda.

Jongerenkring De Ark  
organiseert ontbijtactie

door Walter Eijndhoven

Wie wil niet een lekker ontbijt bezorgd krijgen op zaterdagochtend 21 mei, tussen 8.00 uur en 
9.00 uur of tussen 9.00 uur en 10.00 uur? Wel, dat kan. De Jongerenkring van Wijkgemeente De 

Ark in Bilthoven organiseert een ‘ontbijtactie’. Bij elk tweede besteld ontbijt wordt een extra 
ontbijt gratis afgegeven bij een hulpbehoevend iemand binnen de gemeente. 

‘Het idee van de actie is ontstaan 
tijdens een Bijbelstudie van onze 
jongerengroep’. Aan het woord is 
Corina van Dijk uit De Bilt en lid 
van de jongerengroep. Zij vervolgt: 
‘Een aantal jaar geleden hebben wij 
al eens eerder een soortgelijke actie 
georganiseerd en wij vonden het nu 
tijd om weer eens iets te doen voor 
onze medemens’. 

Afstand
De groep, bestaande uit ongeveer 10 
leden, tussen 20 en 30 jaar, kwam 
uiteindelijk op het idee om via ‘ont-
bijtjes’ iets te doen voor de samen-
leving binnen de gemeente De Bilt. 
Bij elk tweede besteld ontbijt, wordt 
een derde gratis weggegeven aan ie-
mand met afstand tot de maatschap-
pij, zoals mensen met een fysieke 
of geestelijke beperking, mensen 
die in financiële moeilijkheden ver-
keren of iemand die nog maar kort 
in Nederland is en alle zeilen moet 
bijzetten om te integreren. 

Draaiboek
Van Dijk: ‘Het is natuurlijk een heel 
geregel om alles in goede banen te 
geleiden, daarom gebruiken wij een 
draaiboek als leidraad. Wie koopt 
in, wie smeert de broodjes, wie gaan 
de adressen langs om de ontbijtjes 
af te leveren? Kortom, heel veel 

werk. Wij hopen dat wij minstens 
350 ontbijtjes kunnen weggeven 
en natuurlijk hopen wij stiekem op 
meer’. Op vrijdagavond wordt be-
gonnen met de voorbereidingen, 
om zaterdagochtend in alle vroegte 
de bestellingen klaar te maken. Elk 
ontbijt bestaat uit een croissant, 
een bolletje, kaas, jam, een ei, bo-
ter, krentenbollen en jus d’orange. 
De deadline voor aanmelding is 30 
april’. 

Saldo
Van Dijk vervolgt: ‘Uiteraard ho-
pen wij op een positief saldo na af-
loop van de actie. Dit bedrag willen 

wij dan besteden aan bijvoorbeeld 
onderhoud van ons 100 jaar oude 
kerkgebouw, aan de predikants-
plaats of aan missionaire projecten 
in het buitenland’. Voor meer infor-
matie over de actie of om een ont-
bijt te bestellen, kunt u terecht op 
de website van de jongerengroep, 
www.ontbijtactiedeark.ccvshop.nl. 

Ook kan men zich per e-mail aan-
melden:
aanmelding@ontbijtactiedeark.nl 
of via de opgaveformulieren achter-
in de kerk (Boslaan 3 in Bilthoven). 
De ontbijtactie geldt alleen voor in-
woners van gemeente De Bilt. 

Corina van Dijk hoopt veel bestellingen binnen te krijgen.

Volop werk voor PvdA 
Ombudsteam De Bilt

In de drie jaar dat het PvdA-Ombudsteam De Bilt nu 
bestaat, heeft dit team al meer dan 30 zaken te behandelen 
gekregen. De meeste daarvan konden naar tevredenheid 
van de betrokkenen worden opgelost. Het Ombudsteam 
helpt mensen, die vast dreigen te lopen in de wirwar van 

regels die zij dagelijks tegenkomen.

‘Ondanks ons nog maar korte bestaan hebben we nu al meer dan der-
tig zaken te behandelen gekregen’, stelt Ombudsteam-coördinator 
Jeannette Katgert. ‘Voor ons is dat het bewijs dat ons bestaan helaas 
ook in gemeente De Bilt noodzakelijk is’. De zaken die bij het PvdA 
Ombudsteam De Bilt worden aandragen hebben veelal met voorzie-
ningen van overheden en maatschappelijk organisaties te maken. Het 
gaat vaak om problemen rondom huisvesting, financiering of over te-
kortkomingen in de ondersteuning bij problemen thuis of op het werk. 

Oplopen
Katgert:’We hebben ervaren dat mensen in onze gemeente tegen van 
alles oplopen. Of het nu over het toelatingsbeleid van onze scholen 
voor Voortgezet Onderwijs gaat, over het aanvragen van een uitkering 
of over onwillige huisbazen, alles zijn we al tegengekomen. Zelfs in-
geval van onvoldoende kennis over opvangmogelijkheden bij huise-
lijk geweld weet men ons te vinden. Zoals te verwachten was hebben 
de veranderingen in de ondersteuning van ouderen en langdurig zie-
ken het afgelopen jaar voor veel onzekerheid gezorgd. Het Ombuds-
team heeft de daarover ontvangen signalen door kunnen spelen aan de 
Biltse PvdA gemeenteraadsfractie die daar de verantwoordelijk wet-
houder vaak succesvol op aan heeft kunnen spreken.

Fantastisch
Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA De Bilt is blij met het 
werk van het Ombudsteam: ‘Het is fantastisch om te zien hoe het 
Ombudsteam nu al meer dan 10 mensen per jaar kan helpen. Voor ve-
len is de samenleving, zoals wij die hebben ingericht, namelijk knap 
ingewikkeld. En door het werk van het Ombudsteam weten wij als 
raadsfractie waar het voor de aller kwetsbaarste inwoners van onze 
gemeente vaak misgaat, zodat wij daar vanuit onze verantwoordelijk-
heid en onze invloed in de gemeenteraad vaak weer wat aan kunnen 
doen.”

Het PvdA Ombudsteam De Bilt is bereikbaar via pvdaombudsteamde-
bilt@outlook.com en op maandag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur 
en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur via tel. 06 57857819.

(Geert Slot)

PvdA Ombudsteam De Bilt in overleg over actuele zaken. 
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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)

WELKE IS GRATIS???
DIE VAN U NATUURLIJK!!!!

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

We hebben duizenden potten in alle vormen en maten. Een groot 
gedeelte daarvan is een weekje lang GRATIS. Daar heb-

ben we een simpel recept voor bedacht:
U KOOPT ER DRIE,  

U BETAALT ER TWEE*

Kom maar kijken en 
kiezen. Niet te lang 

wachten hoor, want dan 
piest u naast de pot .CENSUUR

Ook elke zondag open
12.00 - 17.00 uur

* De voordeligste pot van de drie is 
gratis. Aanbieding is geldig  

tot en met dinsdag 12 april.

2016

De zomerperiode komt eraan, 
terrasje pakken, luieren op het 
strand, genieten van je vakantie en 
misschien wel op reis. Dus tijd om 
wat te gaan verdienen...

Kom gezellig werken bij ons! Je 
doet werkervaring op (staat goed 
op je CV) en je verdient prima.

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102

3573 PS Utrecht
(030) 276 09 25brasserie

ink

medewerk(st)er bediening 
gezocht

(student/scholier/parttimer)

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

Aan het einde 
van de modepresentatie 

ontvangt u een cadeaubon 
ter waarde van €5.- ! KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

Met wervelende 
modepresentatie

7 april van 
20.00 - 22.00 uur

€ 2,95

APPELCAKE 
TAARTJE

€ 5,75

vernieuwd,
nu nog lekkerder

NIEUW!

Brood van de maand, Andes brood 
met Quinoa en Amaranth granen

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

Het wandelseizoen
is weer aangebroken.

Kapper Hans 
loopt mee met 
de bloesemtocht, 
dus zaterdag
16 april gesloten!

Bel. 21-2455
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www.arttraverse.nl

Michael Ryan 
Schilderijen

Eddy Gheress
Beelden

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

13 maart | 10 mei 2016

Onduidelijkheid troef op oude 
locatie De Rooij

door Rob Klaassen

Het garagebedrijf De Rooij (voorheen Hessenweg De Bilt) is een aantal jaren geleden  
verplaatst naar het industrieterrein Larenstein in De Bilt. De opstallen van het  

garagebedrijf staan sedertdien te verloederen langs de Hessenweg.  
Een doorn in het oog voor met name de omwonenden.

De gemeente stelde zich tot voor 
kort op het standpunt met lege han-
den te staan tegenover de eigenaar 
van het garagebedrijf om de verloe-
dering tegen te gaan. Maatregelen 
zouden pas kunnen worden geno-
men op het tijdstip dat met de start 
van de bebouwing op het terrein 
van het garagebedrijf zou worden 
begonnen. Tot die tijd had de ge-
meente alleen maar af te wachten 
en toe te kijken.

In deze situatie kwam een door-
braak door toedoen van het raadslid 
Henk Zandvliet (Groen Links), die 
in het archief van de gemeente de 
oorspronkelijke overeenkomst tus-
sen de gemeente en De Rooij te-
rugvond. Deze overeenkomst hield 
onder meer in, dat het bedrijf na 
verplaatsing verplicht was om de 
opstallen, die op gemeentegrond 
staan, binnen zes weken af te bre-
ken. In de raadscommissie Open-

bare Ruimte van 17 maart stelde 
hij dit aan de orde. Wethouder Hans 
Mieras erkende, dat De Rooij in-
derdaad de verplichting had om 
binnen 6 weken na de verhuizing 
de opstallen op gemeentegrond te 
verwijderen. Hij zegde toe er op 
korte termijn bij De Rooij op aan te 
dringen de benzinepompen alsnog 
zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Overkapping en reclameborden
Naar aanleiding hiervan hebben de 
direct omwonenden zich 23 maart 
per brief tot College en Raad ge-
wend. Ze zijn verheugd, dat er ein-
delijk door de gemeente een begin 
wordt gemaakt om iets te doen te-
gen de voortschrijdende verloede-
ring. Aan de andere kant bevreemdt 
het hen, dat alleen wordt gesproken 
over verwijdering van de benzine-
pompen en wordt gezwegen over 
de overkapping van het benzinetap-
punt en de schreeuwende reclame-

borden. De omwonenden dringen 
erop aan, dat naast de benzine-
pompen ook de andere opstallen, 
de overkapping en reclameborden, 
tegelijkertijd zullen worden verwij-
derd.
Dit alles eens te meer omdat de ver-
loedering door zowel de bouwer als 
de gemeente wordt gehanteerd als 
breekijzer om de bewoners mee te 
krijgen in de bouwplannen. De slo-
gan die hierbij wordt gebruikt “het 
wordt toch mooier dan het nu is”. 
De bewoners schrijven hier niet 
op te zitten wachten. Zij willen ge-
woon een bouwplan dat past in de 
dorpse omgeving van De Bilt en dat 
niet zo hoog is dat het zonlicht uit 
hun huizen verdwijnt. 

Standpunt De Rooij
We spraken over deze zaak met ga-
ragebedrijf De Rooij in de persoon 
van Eric de Rooij. Hij zei, dat hij zo 
min mogelijk over deze zaak wilde 
zeggen: ‘omdat we in goed overleg 
met de gemeente zijn. We hebben 
van de gemeente toestemming ge-
kregen de opstallen niet te hoeven 
afbreken. We hoeven dat pas te 
doen als we met het bouwplan gaan 
beginnen’. Op onze vraag wanneer 
deze toestemming door de gemeen-
te is gegeven, werd ons gezegd dat 
de laatste keer, dat die werd gege-
ven, vlak na de afgelopen zomer 
was.

Vragen
Om te kunnen begrijpen hoe het nu 
zit hebben we aan de gemeente via 
de afdeling communicatie gevraagd 
enige duidelijkheid te willen ver-
schaffen en stelden de volgende 

vragen: Is er een overeenkomst met 
De Rooij, waarin staat dat hij na 
vertrek van de Hessenweg binnen 
6 weken de opstallen op gemeente-
grond moet hebben verwijderd?
Zo ja, waarom is dit dan niet ge-
schied? En is er door de gemeente 
De Bilt inderdaad nu al enkele jaren 
aan De Rooij, vrijstelling verleend 
de overeenkomst niet na te hoeven 
leven? Een vrijstelling, die nog 
deze herfst door de wethouder zou 
zijn bevestigd?
Als dit juist is, waarom is er dan 
in de commissie Openbare Ruimte 
door de wethouder toegezegd dat 
hij in overleg zou treden met gara-
gebedrijf De Rooij om de opstallen 
te verwijderen?

Antwoorden van de gemeente.
Ad 1. Het klopt dat in de koop- en 
bedrijfsverplaatsingsovereenkomst 
uit 2010 is geregeld dat De Rooij 
6 weken na het gebruiksklaar zijn 
van de nieuwbouw op Larenstein 
de bij het pompstation op de loca-
tie Hessenweg behorende opstallen 

(in concreto de gehele overkapping 
en pompen) die zich op gemeente-
grond bevinden voor eigen reke-
ning dient te verwijderen en verwij-
derd te houden.
Ad 2. Het is correct, dat deze ver-
plichting op dit moment nog niet is 
nagekomen. Er is door de gemeente 
geen vrijstelling verleend. Wel is 
overleg gevoerd tussen de gemeen-
te en De Rooij over de afstemming 
van verschillende werkzaamheden, 
waaronder de herinrichting van de 
Hessenweg, met het oog op het ma-
ken van werk met werk.

Ad 3. Er is geen vrijstelling ver-
leend. (Er is een gesprek tussen ge-
meente en De Rooij over de sloop 
in de maak.)

Conclusie
Veel blijft onduidelijk. Duidelijk 
is dat de gemeente heeft gedoogd 
dat De Rooij vooralsnog niet hoeft 
af te breken. Of hierin verandering 
gaat komen zal de nabije toekomst 
leren. 

Het Klimophofje was in 1888 gebouwd voor gepensioneerd personeel van 
baron Van Boetzelaer. In 1963 kocht Johan de Rooij het hofje. Diens vader 
Joop was in 1928 een autobedrijf gestart in een loods aan de Hessenweg 
en het bedrijf zocht ruimte om uit te breiden. Als garagebedrijf was het 
hofje niet erg praktisch en vijf jaar later is het karakteristieke gebouwtje 
vervangen door een nieuwe werkplaats met benzinepomp. Inmiddels heeft 
de vierde generatie het bedrijf overgenomen. 

Opstallen, benzinepompen, overkapping en reclameborden van voormalig 
garagebedrijf De Rooij

Uit de raad van 31 maart
door Guus Geebel

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 maart werd Henk van der Kammen uit 
Westbroek geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. Hij neemt de plaats in van Hans Los 
die naar Friesland is verhuisd. Bij zijn afscheid wordt Hans Los toegesproken door de 

burgemeester, VVD-fractievoorzitter Christiaan van Nispen tot Sevenaer en Anne de Boer van 
GroenLinks, die hem in het Fries toespreekt.

Hans Los neemt na 3226 dagen 
afscheid van de raad. ‘Dat is bijna 
negen jaar’, aldus de burgemeester. 
Los begon veertig jaar geleden als 
ambtenaar bij de toenmalige ge-
meente De Bilt. Gerritsen noemt 
de ambtelijke kennis een pluspunt 
bij zijn functioneren als raadslid. 
‘Als een baken van rust was je van 
onschatbare waarde voor de raad. 
We gaan we je missen.’ Verwijzend 
naar het aantal keren dat Hans Los 
afscheid van de raad nam en daarna 
weer terugkwam, spreekt Christi-
aan van Nispen van een Comeback 
Kid. ‘Je was bij de gemeente op 
verschillende terreinen actief en 
binnen de fractie de rots in de bran-
ding waar het ging om de openbare 
ruimte.’ Hans Los kijkt terug op 
mooie een periode. Hij vervulde bij 
tal van verenigingen en organisa-
ties bestuursfuncties. Bij zijn dank-
woord heeft hij een speciaal woord 

van dank en bloemen voor de bodes 
en de medewerkers van de griffie. 
Hans los was lid van de auditcom-
missie. De door zijn vertrek vrij-
gekomen plaats wordt ingenomen 
door Kees Lelivelt (VVD), die na 
schriftelijke stemming wordt be-
noemd als zijn opvolger. 

Hamerstuk
De raad stemt bij hamerslag in met 
de ruimtelijke randvoorwaarden 
voor de herontwikkeling van de lo-
catie Julianalaan 50 Bilthoven ten 
behoeve van kinderopvang ‘t Me-
reltje.

Vragenuur
Menno Boer (SP) stelt een aantal 
vragen over de onderhandelingen 
tussen de gemeente en hockeyclub 
Voordaan. Wethouder Anne Brom-
mersma antwoordt dat er verschil-
lende scenario’s zijn verkend die in 

het bestuur van Voordaan en in het 
college zijn besproken. ‘Dat leidde 
niet tot dezelfde resultaten. Het is 
niet juist dat op afspraken is terug-
gekomen. We waren in gesprek 
met elkaar en Voordaan heeft nee 
gezegd tegen een bod van de ge-
meente. De afspraak is nu dat we 
ons beiden beraden op de situatie. 
De gemeente kan niet garanderen 
dat er voor het nieuwe seizoen een 
nieuw veld ligt.’

Voorstellen
Dolf Smolenaers (D66) stelt voor 
om uit de raad rapporteurs aan te 
wijzen, die de gang van zaken bij 
gemeenschappelijke regelingen 
gaan volgen. Dat zouden ook com-
missieleden mogen zijn. Het voor-
stel krijgt unanieme steun.
De parkeerproblematiek op het 
Maertensplein wordt aanhangig ge-
maakt door Johan Slootweg (SGP). 

Om het plein vitaal te houden dient 
hij een voorstel in dat moet leiden 
tot uitbreiding van het aantal par-
keerplaatsen in de omgeving. Hij 
stelt voor om samen met de onder-
nemers een plan van aanpak hier-
voor op te stellen. Het voorstel is 
verworpen.
Jette Muijsson (Beter De Bilt) stelt 
voor de gemeente te laten deelne-
men aan een pilot om ervaring op 
te doen met de nieuwe Omgevings-
wet. Zij stelt voor in 2017 een om-
gevingsvisie voor de kern De Bilt 
op te stellen. Het voorstel is aange-
nomen. 
De SP vraagt het college de ver-
keersveiligheid van de rotondes 
in de gemeente te evalueren. Het 

voorstel wordt na een handreiking 
van wethouder Jolanda van Hulst 
ingetrokken.

Henk van der Kammen (links) en Hans Los, de komende en gaande man 
in de VVD-fractie.
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I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  K O E L K A S T  I S  M A AT W E R K !

De koelkast kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Voetklachten?
Bezoek ons
voor advies.

Een gratis kop koffi e of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
451 recensies

Smal tot extra breed:
maat 36 - 49

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Begraven worden midden in de vrije natuur. Het is 
een wens die steeds meer mensen hebben. Maar 
hoe werkt dat dan? Begraven worden in de natuur? 
En waar moet je allemaal rekening mee houden? 
Op zondag 17 april organiseren Tap DELA en 
Utrechts Landschap een voorlichtingsbijeenkomst 
met wandeling op natuurbegraafplaats Den en 
Rust in Bilthoven. Iedereen is van harte welkom.

Den en Rust is de enige natuurbegraafplaats in de 
provincie Utrecht en is gelegen in het bos van het 
Utrechts Landschap. Op de begraafplaats blijft het 
boskarakter behouden. Geen hekken, geen kunst
matige verlichting en geen graven met grafstenen. 
Graven blijven voor altijd onaangeroerd. Het enige 
dat het aangezicht van de natuurbegraafplaats ver
andert, is de wisseling van seizoenen. 

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

Laatste rustplaats 
midden in de 
Utrechtse natuur

Martine Eggen | Tap DELA &
Hans Hoogewerf | Utrechts Landschap

Lezing en wandeling door het bos
Om mensen te helpen beter keuzes te kunnen ma
ken voor later, organiseren Tap DELA en Utrechts 
Landschap op zondag 17 april om 14.00 uur een 
voorlichtingsbijeenkomst op natuurbegraafplaats 
Den en Rust. Martine Eggen vertelt samen met 
Chantal Olgers, assistent begraafplaatsbeheerder 
Den en Rust, wat de mogelijkheden omtrent natuur
begraven zijn. Ook behandelen ze enkele veel
gestelde vragen en is er voldoende tijd om vragen 
te stellen. Hans Hoogewerf, boswachter Utrechts 
Landschap, neemt iedereen vervolgens mee naar de 
natuurbegraafplaats. Hij vertelt meer over de flora 
en fauna van dit bijzondere natuurgebied. 

Kom naar de bijeenkomst op 17 april
Bezoekers waarderen onze bijeenkomsten over 
natuurbegraven; zij zijn blij met het initiatief en 
vinden de bijeenkomsten verhelderend. De bij
eenkomsten zijn dan ook vaak snel volgeboekt. 
Deelname is kosteloos en aanmelden kan via 
utrechtslandschap.nl/activiteiten. In verband met 
de wandeling kunnen maximaal 25 personen deel
nemen. Het advies is om stevige schoenen te dra
gen. De bijeenkomst is, inclusief pauze en napraten, 
rond 17.00 uur afgelopen.

(advertorial)

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Ook Vierklank bezorger worden?
Voor deze wijken zoeken wij bezorgers

Per direct beschikbaar
Wijk 32:  Heel Lage Vuursche (Koudelaan - Eikenlaan - Dorpstraat -

Kloosterlaan - 300 Roedelaan - Karnemelksweg -
Hoge Vuursche weg - Beukenhof, Slotlaan)

Wijk 114:  Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 129:  Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan,

Walnootlaan, Perziklaan
Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

THE ART OF HAIRCOLORING

Let op!!
Wij gaan verbouwen!!
Daarom werken we tijdelijk op:
Kometenlaan 2
3738 XC Maartensdijk

Van 6 mei t/m 23 mei kunt u daar voor alles 
terecht zoals u van ons gewend bent!

Ook voor uw favoriete produkt!

Telefoon nummer blijft: 0346 - 213711
Voor alle ontwikkelingen en het laatste nieuws zie:

www.hairdesque.nl /Hairdesque
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Succesvolle avond over 
‘Zorgzame buurten’ 

Woensdagavond 30 maart organiseerde Mens De Bilt een bijeenkomst over ‘Zorgzame 
Buurten’ in Wijkrestaurant Bij De Tijd. Ruim 40 aanwezigen maakten kennis met elkaar en 

wisselden voorbeelden en ideeën uit over hun buurt, wijk of dorp. 

Reden voor Mens De Bilt om de 
avond te organiseren zijn de veran-
deringen die plaatsvinden in zorg en 
welzijn. We worden geacht langer 
thuis te blijven wonen en meer voor 
elkaar te gaan zorgen. De vraag 
deze avond was dan ook ‘Hoe kom 
je tot buurten waar het normaal is 
om naar elkaar om te zien?’ Zoals 
ook bleek tijdens de avond zijn er 
tal van initiatieven en ideeën en 
gebeurt er al veel in De Bilt. Door 
met elkaar kennis te maken, ideeën 
uit te wisselen en met elkaar mee 
te denken, kunnen initiatieven een 
stap verder gebracht worden. 

Vogelzang
Er waren voorbeelden, zoals uit de 
wijk ‘Vogelzang’, waar vrijwilli-
gers uit de wijk oudere buurtbewo-

ners bezoeken en koffie-ochtenden 
organiseren. En Hollandsche Ra-
ding, waar deze maand een bewo-
nersenquête is uitgezet om in kaart 
te brengen aan welke voorzienin-
gen behoefte is en wat inwoners 
daarvan zelf en/of voor elkaar wil-
len en kunnen organiseren. 

Vervolg
De avond krijgt zeker een vervolg, 
waarschijnlijk in juni met onder 

andere een presentatie over buur-
tapps, waarmee contacten, vragen, 
aanbod en initiatieven in een buurt 
gedeeld kunnen worden. Meer in-
formatie daarover volgt! Heeft u 
ook een goed idee of initiatief in uw 
buurt, maar ondersteuning of mee-
denkkracht nodig om het verder te 
brengen? Neem dan contact op met 
Annet Meeuws van Mens De Bilt 
(a.meeuws@mensdebilt.nl of 030-
7440595). 

Er wordt aandachtig geluisterd naar wat buurtbemiddeling bij conflicten 
in de buurt kan betekenen.

Beeld Johan Cruijff 
verdient ereplaats

door Walter Eijndhoven

Op Landgoed Beerschoten in De Bilt staan zo’n 31 beelden van de reeds overleden 
beeldhouwer Jits Bakker. Alle beelden van Bakker in het park hebben wel een verhaal, 

maar eén beeld springt daar wel heel erg uit. Het beeld ‘Sliding’, dat twee voetballers in duel 
voorstelt, is geïnspireerd op de sierlijkheid van Johan Cruijff. Sterker nog, 

Johan Cruijff heeft er zelf aan meegewerkt. 

Tibo van de Zand, zoon van Jits 
Bakker vertelt: ‘Gedurende de peri-
ode dat het beeld werd vervaardigd, 
in 1986, is Johan Cruijff meerdere 
malen hier bij ons thuis geweest in 
het atelier ‘De Kooi’, om aan het 
beeld te werken’. Tijdens het WK 
Voetbal in Mexico van 1986, kreeg 
Bakker de opdracht een kunstwerk 
te maken, dat tijdens een liefdadig-
heidsgala moest worden geveild. 
Het werk, waar Cruijff helemaal 
achterstond, bracht een half miljoen 
euro op, voor het grootste weeshuis 
van Mexico, met duizend weeskin-
deren. 

Sliding
Tibo vertelt verder: ‘Dit bijzondere 
beeld verdient gewoon een ereplaats. 
Ik denk hierbij aan de Amsterdam 
Arena. Als de naamsverandering er 
komt en het wordt straks het Johan 
Cruijff Stadion, dan is dat de perfec-
te plek voor de Sliding, een kunst-
werk mede gecreëerd door de voet-
balmeester zelf. De Sliding bestaat 
uit twee voetballers, waarvan de ene 
speler middels een sliding de bal op 
de ander probeert te veroveren. Wie 

van de twee is Cruijff? Zeg het maar. 
Dit beeld is Johan, het is een twee-
eenheid. Hij kon op prachtige wijze 
een bal heroveren, maar wist ook op 
ongekend sierlijke wijze tackles te 
ontwijken. Zij zijn Johan, zou ie op 
zijn Cruijffiaans kunnen zeggen’. 

Stichting
Binnen de Stichting Jits Bakker Col-
lectie hoopt men nu dat het beeld een 

ereplaats zal krijgen in het stadion. 
Helaas is het niet aan de Stichting 
om daarover te beslissen. 

Tibo zou het geweldig vinden als 
het beeld wordt onthuld door koning 
Willem-Alexander, zoals iedereen 
weet, een groot sportliefhebber en 
voormalig lid van het NOC/NSF. 
Maar voor het zover is, moet nog 
heel veel gebeuren. 

Foto: Archief Stichting Jits Bakker Collectie.

Ludi Cantare zingt
Op zondag 10 april zingt vrouwenkoor Ludi Cantare 

liederen over Moeders en Kinderen. ‘De moeder zong’ is 
een veelzijdig thema; dat blijkt wel uit de samenstelling 

van het programma. De liederen en de pianostukken die u 
zult horen, zijn zeer verschillend van inhoud en karakter.

Caroline Kuijpers staat garant voor de professionele pianobegeleiding. 
Ook speelt zij prachtige pianosolo’s van Bach en Debussy. De directie 
is in handen van Joost van Velzen, die sinds september 2015 de muzi-
kale leiding van Ludi Cantare heeft. Het optreden is in de Noorderkerk, 
Laurillardlaan 6, Bilthoven. Aanvang: 15.30 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal of in de voorverkoop bij de leden. Info zie www.ludi-
cantare.nl. 

Het vrouwenkoor Ludi Cantare brengt een veelzijdig repertoire.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een beperkt aantal kaarten beschik-
baar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aanmer-
king te komen. (max 2 p.p.)

Boekenmarkt in 
Sociaal Warenhuis

Op zaterdag 9 april vindt er in het Sociaal Warenhuis in De Bilt (Mo-
lenkamp 48, achter Dirk van den Broek) een boekenmarkt plaats. De 
markt, die om 10.00 uur begint en duurt tot 15.00 uur, biedt veel 2de 
hands boeken. Het assortiment is zeer divers en bestaat o.a. uit romans, 
detectives, thrillers, kinderboeken, reisboeken en groot-letterboeken. 
Behalve particulieren hebben bibliotheken uit de regio veel boeken ge-
schonken aan de organisatie.
De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de bouw van klas-
lokaal in Malawi, een weeshuis in Nepal en de bouw van een wijkge-
bouw voor arme jongeren in Colombia. De boekenmarkt wordt geor-
ganiseerd door de Marktdag-organisatie in De Bilt. Meer informatie: 
www.marktdagdebilt.nl

Start renovatie brug 
Veldlaan 

 
Deze week begint een aannemer in opdracht van de gemeente De Bilt 
met de renovatie van de brug in de Veldlaan in Groenekan. De brug 
raakte een aantal maanden geleden zwaar beschadigd door een aanrij-
ding met een vrachtwagen en moest vanwege instortingsgevaar afge-
sloten worden. De renovatie neemt ongeveer een maand in beslag.
Samen met omwonenden is gekeken of de renovatie aangegrepen kan 
worden om de verkeerssituatie van de smalle brug te verbeteren. Hier 
kwam uit, dat de brug niet meer gebruikt mag worden door zwaar ver-
keer. Verbodsborden zullen dit duidelijk maken.

Ontdekkingstocht rondom Dom
Historische Kring D’Oude School (De Bilt) neemt u tijdens een lezing op 21 april a.s. met 

beelden mee op een ontdekkingstocht naar de Dom en haar interessante historische omgeving. 
De Dom was ooit het middelpunt van het z.g. kerken-kruis. Niet alleen de Dom en het Domplein 
zullen worden bekeken, maar ook diverse kerken worden belicht. De tocht brengt u ook onder 

andere naar de Oude Hortus in het museumkwartier.

De lezing wordt gegeven door 
Lies Haan-Berends van de Biltse 
Historische Kring. Lies Haan 
is zeer ervaren in het geven van 
lezingen over historische waar-
den en kan gepassioneerd vertel-

len. De lezing vindt plaats in het 
WVT-gebouw aan de Talinglaan 
10 in Bilthoven en is aansluitend 
aan de Algemene Ledenvergade-
ring van de Historische Kring. 
Aanvang 21.00 uur. Leden hebben 

gratis toegang, niet-leden betalen 
2,50 euro. 
Voor meer informatie: e-mail se-
cretaris@historischekringdebilt.
nl of www.historischekringdebilt.
nl.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VARKENSWANGETJES

Voor de liefhebbers. Om lekker lang zachtjes te stoven 

in witte wijn. Met gratis proefrecept!
500 gram 6.25

KALFS KARBONADES

Kalfsentrecote met een botje; om kort rosé te bakken; 

voor in de pan of op de barbecue
100 gram 2.45

TOURNEDO STEAKS

Met o.a. malse biefstuk, vet spek & een toefje 

kruidenboter, traktatie voor iedereen
100 gram 2.15

RUNDERBRAADLAPJES

Van de Limousin. Mals & mager; voor het korte 

stoofwerk: ca 60 tot 75 minuten braden
500 gram 7.50

VOORJAARSSLEETJE

Met o.a. kipfilet, kruidenolie & voorjaarsgroente; 

helemaal ovenklaar ca. 20 min op 170°C
100 gram 1.35

LEKKERE LAMSBURGERS

Mager lekker gekruid lamsvlees met o.a. zout, peper, 

rozemarijn & thijm; zeer smaakvol
100 gram 1.95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 4 april t/m zaterdag 9 april. Zetfouten voorbehouden.

MOESTUIN

Nu zaaien is 
straks oogsten. 
Kom inspiratie 

opdoen in onze 
vernieuwde 

moestuinhoek.

pagina

Groenteplantjes
6 stuks vanaf 

€ 1,49

Pop-upkas 
voor m2-tuin 

€ 23,95

verkoopt alles voor je eigen

Kruidenplanten 
van € 2,49 
voor € 1,99

Helemaal van nu!

Moestuin tijdschrift 
bij aankoop van een 
moestuinproduct.*

Gratis!

Tolakkerweg 138  •  Hollandsche Rading  •  035 577 1425  •  info@karelhendriksen.nl  •  www.karelhendriksen.nl

✓  in je tuin
✓  op je balkon
✓  op je terras
✓  in je huis

* zolang de voorraad strekt

Bij 8 zakken Pokon mix

GRATIS houten moestuinbak*

1412_BC_Karel_Moestuin_Vierklank_def.indd   1 01-04-16   16:31

OPROEP AAN DE INWONERS 
VAN DE PROVINCIE UTRECHT

Het Nationaal Militair Museum is genomineerd 
voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2016! 
En daar zijn wij reuze trots op!

STEM OOK OP ONS: WWW.MUSEUMPRIJS.NL
Dan maakt u kans op een 5-daagse reis naar New York.

WAAROM U OP ONS MOET STEMMEN?
•  Dit jaar weer verkozen tot ANWB’s ‘Leukste uitje van Utrecht’

•  Fantastische evenementen zoals in augustus het 

TankEvent met 30 tanks

• Ruim 500.000 bezoekers in 2015

Park Vliegbasis Soesterberg

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

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

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Combinatievoordeel*
van € 409,95

voor
€ 339,-

Blouson
Broek

Enkellaarsjes

*



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
Koningsdag 2016. U komt toch ook naar de diverse activiteiten?

Met plezier presenteren we u dan ook 
hierbij het programmaoverzicht voor 
de dagen rondom KONINGSDAG. 
Deze Oranjekrant geeft u alle informa-
tie van de festiviteiten van woensdag 
20 april t/m de verschillende evene-
menten op Koningsdag  woensdag 27 
april. We beginnen de feestweek rond-
om Koningsdag dit jaar op woensdag 
20 april met de bekende Feestavond. 
Donateurs ontvangen korting op de 
toegangsprijs. Bent u nog geen do-
nateur van ons Oranjecomité, meldt 
u dan snel aan en kom gezellig naar 
deze Feestavond in de Opstandings-
kerk. Hoe u zich kunt aanmelden, 
staat hieronder gemeld. Wat ook altijd 
een zeer geslaagde, gezellige avond 
is, is de Oranjebingo, die wordt geor-
ganiseerd in wijkcentrum De Schakel 
achter de Immanuelkerk. Deze bingo 
is er voor donateurs en niet-dona-
teurs; kortom voor iedereen! Heeft 
u ook een keer zin om mooie prijzen 
te winnen, kom dan vrijdagavond de 
22e 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 mid-
dags op het gazon voor het Gemeen-

tehuis is er van alles te doen: spelletjes 
voor de kinderen, een optreden van 
een clown en natuurlijk het welbeken-
de paardenconcours (georganiseerd 
door de Stichting Paardenconcours) 
op het overveld. 

Of kom gewoon voor de gezelligheid 
op Koningsdag naar het Gemeente-
huis toe. Vorig jaar was het de eerste 
keer dat de plaatselijke horeca-on-
dernemers daar de catering hebben 
verzorgd. En met succes. Het was zo’n 
doorslaand succes dat we natuurlijk 
dit jaar wederom aan deze plaatse-
lijke horeca-ondernemers (The Local 
Heroes) gevraagd hebben om de ca-
tering te verzorgen. Dus heeft u zin in 
een hapje en een drankje op Konings-
dag, kom dan met z’n allen naar het 
terrein rondom het Gemeentehuis.
Over alle festiviteiten (of het nu gaat 
om de Feestavond, de Oranjebingo, 
de oergezellige Kindervrijmarkt op de 
Hessenweg of het Spellenfestival met 
Oranjeconcours) zijn in deze krant ar-
tikelen met informatie opgenomen. 
Het spreekt vanzelf dat de uitvoering 
van al deze festiviteiten de nodige 
� nanciën vraagt. We doen dan ook 
graag een beroep op u om uw feest 
geldelijk te ondersteunen door do-

nateur van ons Oranjecomité te wor-
den. Voor slechts (minimaal) € 10,00 
per jaar bent u al donateur en krijgt 
u korting op de verschillende acti-
viteiten. Vul daarom de bon in deze 
Oranjekrant snel in vóór de Feestweek 
begint, dan kunt u dit jaar zelfs al pro-
� teren van uw donateurschap.
En o ja, de hele organisatie kan slechts 
geregeld worden met behulp van vele 
vrijwilligers. Maar ... we hebben heel 
erg graag nog een aantal vrijwilligers 
nodig. Bij deze doet het Oranjecomité 
dan ook een dringende oproep. Wilt 
u bijvoorbeeld ook als vrijwilliger een 
uurtje op Koningsdag assisteren tij-
dens bijvoorbeeld de Kindervrijmarkt 
of het spellenfestival, dan hopen we 
dat u zich aanmeldt bij één van de be-
stuursleden of via de website. Zonder 
uw hulp is het organiseren van deze 
festiviteiten niet mogelijk. Veel lees-
plezier met deze Oranjekrant. Maar 
nog veel meer plezier bij het deelne-
men aan de diverse activiteiten. We 
zien elkaar graag tijdens de Feest-
week. We wensen u allen een � jne 
feestweek toe.

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

Programmaoverzicht 2016
Woensdag 20 april
20.00 uur: Feestavond, Opstandingskerk

Vrijdag 22 april
20.00 uur: Oranjebingo, gebouw De Schakel

Woensdag 27 april
08.00-08.05 uur: Klokken luiden Dorpskerk
08.05-08.15 uur: Aubade koperblazers KBH trans Dorpskerk
07.00-12.00 uur: Kindervrijmarkt, Hessenweg
11.30-17.30 uur: Oranjeconcours, overveld Jagtlust
13.30-17.00 uur: Spellenfestival, gazon Jagtlust 
17.30-21.00 uur: Afterparty met DJ, overveld Jagtlust

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

Donderdag 5 mei  Geen activiteiten

Woensdag 20 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 de 
“Gooise Operette” uit Naarden o.l.v. 
dirigent Rutger van Leyden.
De Gooise Operette bestaat dit jaar 

50 jaar waarin zij 49 complete ope-
rettes hebben uitgevoerd. Op 22 
mei nemen zij deel aan een “Lente-
kriebels concert” met Ernst Daniël 
Smid en Anne-Mieke Ruyten in The-
ater Spant te Bussum. Het koor be-
staat uit 40 leden met begeleiding 
van pianist Jorrit van der Ham.

Het programma na de pauze wordt 
verzorgd door “De Vlister Zangers” 
uit Haastrecht o.l.v. Leo Jongerius. 

Het koor bestaat uit zo’n 35 zangers 
en wordt begeleid door 2 accorde-
onisten, 2 gitaristen en een drum-
mer. De Vlister Zangers zingen de 
sterren van de hemel. Zo wonnen 
zij op een landelijk shanty-/mee-
zingfestival de 2e prijs. Vooraf vanaf 
19.45 uur samenzang van Oud-
Hollandse liederen met orgelbege-
leiding van Maas J. van Apeldoorn. 
Dankzij onze sponsors kunnen wij 
u deze avond aanbieden incl. een 

kopje ko�  e met een traktatie van 
Banketbakkerij 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 Oranje-
comité vindt er een verkoopactie 
van tulpen plaats in diverse kleu-
ren o.a. oranje aan het eind van de 
avond.

Per bos € 2,00, drie bossen € 5,00. 

Wilt u deze avond ook bezoeken? 
Kaarten verkrijgbaar bij
bestuurslid Jan Meeuwsen, 
Buys Ballotweg 32, De Bilt
(06-17580581) of email:
jan.meeuwsen@ziggo.nl

Vrijdag 22 april Oranjebingo
De Bingoavond wordt gehouden in Gebouw De Schakel,

Soestdijkseweg 49A, De Bilt achter de Immanuelkerk.

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

Iedereen is van harte welkom om 
mee te komen spelen. Er zijn bijzon-
der mooie prijzen te winnen met 
voor ieder wat wils. De bingokaar-
ten zijn niet in prijs verhoogd. De 
bingo wordt gehouden in Gebouw 
De Schakel, Soestdijkseweg 49A, 
De Bilt. Wilt u ook een gezellige 
avond meemaken kom dan op 22 
april naar De Schakel. Er worden 8 
in plaats van 10 rondes gespeeld 
waaronder 2 geldrondes. Iedereen 
krijgt nu ruimschoots de tijd om 
zijn of haar bingonummers aan te 
kruizen. De bingo duurt tot 22.30 
uur. Per ronde zijn er 4 prijzen te 
winnen.

Roken is alleen toegestaan in de pauzes. De catering wordt ver-
zorgd door medewerkers van De Schakel. 
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Je notaris in 
de regio!

Kindervrijmarkt Koningsdag

Alleen op de Hessenweg vanaf de ro-
tonde tot aan het Dr. Letteplein mag 
van de gemeente de Kindervrijmarkt 
plaatsvinden. Vol is vol. De Kindervrij-
markt is alleen in te rijden vanaf het 
Dr. Letteplein met de auto tot 7.00 
uur om uit te laden. Tot 7.00 uur kunt 
u de Hessenweg alleen via de uitgang 
bij de rotonde Looijdijk/Hessenweg 
verlaten. (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. Pro-
fessionele verkoop is niet toegestaan. 

Kinderen en ouders wordt dringend 
verzocht na a� oop van de vrijmarkt 
hun standplaats schoon achter te la-
ten. 
Tussen 09.00 en 10.00 uur zal de 
Marchingband van de Koninklijke 
Biltse Harmonie tezamen met een 
Pools Jeugdblaasorkest een muzikale 
rondgang over de Kindervrijmarkt 
verzorgen. 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 spullen ter 
verkoop aanbieden. Het is verboden 
met levende have op de Kindervrij-
markt plaats te nemen. 
De post van het Rode Kruis is geves-
tigd in de voortuin van Hessenweg 
212, herkenbaar aan de bekende 
Rode Kruisvlag. 

De Hessenweg is ’s-morgens vanaf 
07.00-14.00 uur voor alle verkeer afge-
sloten en het is verboden uw auto op 
de Hessenweg en/of het Dr. Letteplein 
te parkeren.

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. 

Route Marchingband
Koninklijke Biltse Harmonie en 

Pools Jeugdblaasorkest
Start om 09.00 uur vanaf gebouw “de harmonie” schoolplein Jasmijnstraat.

Route:
Jasmijnstraat r.a.; Lathyrusstraat r.a.; 
Tuinstraat l.a.; Looijdijk l.a.; Hessen-
weg r.a. korte stop ABN AMRO voor 
het Wilhelmus en aubade.

Vervolg route:
Hessenweg r.a.; Henrica van Erpweg 
l.a.; Thorbeckeweg r.a.; Abt Ludolf-
weg r.d.; Service� at Akker
(achterzijde) korte stop en aubade.

Vervolg route:
Akker l.a.; Akker r.a.; Henr. van Erp-
weg r.a.; Hessenweg r.d.; Dr. Lette-
plein counteren Dr. Letteplein r.d.; 
Hessenweg korte stop thv Qwibus; 
Hessenweg r.d.; korte stop aubade 
thv Scapino r.d.; Hessenweg rotonde 
l.a.; Looijdijk r.a.; Nieuwstraat l.a.; 
Dahliastraat r.a.; Jasmijnstraat l.a.; 
schoolplein gebouw “de harmonie” 
einde rondgang

Pools jeugdblaasorkest op bezoek 
in De Bilt tijdens Koningsdag

Het jeugdblaasorkest Młodzieżowa Orkiestra Dęta en de majorettes uit Miescisko brengen in 
april een tegenbezoek aan de Koninklijke Biltse Harmonie na een succesvolle uitwisseling in 

2015 in Polen ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de stedenband 
die onze gemeente onderhoudt met Miescisko.

Het Klein Harmonieorkest van de 
KBH heeft in 2015 op bijzondere wij-
ze aan het feestelijk karakter van de 
jubileumviering bijgedragen door 
verschillende malen op te treden, 
alleen, maar ook samen met het 
Jeugdblaasorkest van Mieścisko. 

Het orkest is in 2003 door de di-
recteur van de lagere school in 
Mieścisko opgericht. Inmiddels zijn 
zij een zelfstandig orkest. Zij zijn 
voor de derde keer in De Bilt te gast. 

Het eerste bezoek was in 2006. In 
2013 leverden zij een bijdrage aan 
het muziekweekend bij de viering 
van het 900-jarig bestaan van De 
Bilt. Ook hier traden zij meerdere 
keren op. Daarnaast werd gemu-
siceerd met het orkest van de KBH 
onder leiding van Martin de Boer, di-
recteur muziekschool, met na a� oop 
een met een gezamenlijk optreden 
voor publiek. Het orkest staat onder 
leiding van Ania en Jarek Małecki, 
respectievelijk dirigent en kapel-

meester. Ania maakt ook de choreo-
gra� e van de dansjes en ontwerpt 
de kleding voor de majorettes. 

Koningsdag 2016 wordt voor het 
orkest een van de hoogtepunten 
van het bezoek aan De Bilt. Het or-
kest loopt op Koningsdag met de 
Marchingband van de KBH mee bij 
de muzikale rondgang door De Bilt. 
Orkest en majorettes zijn ook te be-
wonderen in de pauze van het Oran-
jeconcours. 

Opening Koningsdag
Van 08.00-08.05 uur luiden de 
klokken van o.a. de Dorpskerk en 
overige klokken in de gemeente 
Koningsdag 2016 in. Van 08.05-
08.15 uur muzikale aubade 

Vanaf de trans van de kerktoren 
“De Peperbus” van de Dorpskerk 
aan de Burg. de Withstraat bren-
gen koperblazers van de Konink-
lijke Biltse Harmonie een muzikale 
aubade.

Opening Koningsdag

Muzikale aubade VVBB
De Vereniging Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven brengt een
muzikaal bezoek aan: Verzorgingshuis “De Schutsmantel”
van 10.30-11.05 uur.

Aansluitend bezoeken zij Service- en Verzorgings� at
“Huize Het Oosten” van 11.15-12.00 uur.



AdministrAtiEkAntoor

P. van der Horst
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 p.p. Kinderen t/m 12 jaar en donateurs van 
het Oranjecomité hebben op vertoon van een geldige donateurkaart gratis toegang.

Er is er een spelkaart voor kinderen 
t/m 5 jaar (geel) en een spelkaart 
voor kinderen van 6 t/m 11 jaar 
(oranje). Deze zijn te koop in de 
partytent naast het bordes van het 
gemeentehuis.

Met de spelkaart maak je kans één 
van de vijf cadeaubonnen van Bart 
Smit te winnen. De prijzen worden 
beschikbaar gesteld door KiK-Ac-

countants. Het kaartnummer is je 
lotnummer. Voor meer informatie 
zie achterzijde spelkaart. De kaart-
verkoop stopt om 16.30 uur.
Een greep uit het grote aanbod 
spellen voor kinderen van 6 t/m 
11 jaar: Western Track Stormbaan; 
Klimwand Rotswand; Storm Me-
gabaan 5 delig; Kasteel met hang-
brug; Kop van Jut; Gave Beach 
Running en Klimpiramide. 

Er zijn ruim 20 spellen voor kleuters 
t/m 5 jaar op een  apart afgezet ter-
rein met o.a. Draaimolen Fantasy; 
Springkussen Springkasteel; Giga 
Jungle glijbaan; Piraten pret en 
speelcentrum; Klimglijbaan Brand-
weer en een Piraten klimtoren. 
Verder nog vele Oud-Hollandse 
kinderspellen zoals: Spiraal; reac-
tiespel; Blind puzzelen; Zaklopen; 
koek-happen; schminken enz. enz.

Op vertoon van de spellenkaart 
kan een ritje met de trein gemaakt 
worden. Leden Jeugdbrandweer 
Bilthoven verzorgen en begelei-

den de diverse waterspellen. Op 
het bordes 2 maal een half uur 
een 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 over-
veld naast het Paardenconcours. 
Verkoop geschiedt d.m.v. muntjes 
welke te koop zijn op het terrein.

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.

Koningsdag 2016
Ook dit jaar wordt de catering verzorgd door:

The Local Heroes
Wat hebben wij voor u in petto
• Luchtkussen tot 21.00 uur
• DJ gedurende de hele dag
• 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.

Woensdag 4 mei 2016
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 ondersteunt 
Voedselbank bij viering 

Koningsdag
Het bestuur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven ondersteunt de  
Voedselbank bij viering van Koningsdag d.m.v. het beschikbaar stellen 
van gratis kaarten voor clienten van de Voedselbank De Bilt. Er worden 
kaarten voor de toegang tot het Oranjeconcours en het Spellenfestival 
met eventueel spelkaarten voor kinderen beschikbaar gesteld. Tevens 
zijn er kaarten beschikbaar voor het bezoeken van de feestavond op 
woensdag 20 april in de Opstandingskerk. De verdeling van de kaarten is 
in handen van de medewerkers van de Voedselbank De Bilt.

Aanvang 13.30 uur
Einde 17.00 uur
Voor deelname aan de spellen 
moet apart een spelkaart à € 2,00 
gekocht worden. 



Sponsors 2016
Administratiekantoor P. van der Horst Bilthoven

Administratiekantoor Ton Elders De Bilt

Aspergekwekerij Fam. Buijs Bilthoven

Autobedrijf De Rooij B.V. De Bilt

Banketbakkerij van Ingen De Bilt

Bloemsierkunst Haasjes B.V. Bilthoven

Burgersdijk Buitengewoon Bilthoven

De Vierklank Groenekan

Drukkerij Livo De Bilt

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

Juwelier en Edelsmid Rob van Eck De Bilt

Kapsalon Bax De Bilt

KiK Accountants Groenekan

Kooklust 121 De Bilt

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 ge-
organiseerde activiteiten kunt u stellen aan de leden van het dagelijks 
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 feestweek 
rondom Koningsdag te organiseren. Maar alles valt en staat met de geldelijke mogelijkheden. Daarom vragen 
wij u via onderstaande bon een � nancieel steentje bij te dragen door donateur te worden van het Oranjeco-
mité. 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 Gemeente-
huis Jagtlust en vindt dit jaar al-
weer voor de 35e keer plaats. Een 
jubileum dus!

Het Oranjeconcours staat in de aan-
gespannen wedstrijdsport bekend 
als startwedstrijd voor het “groene” 
seizoen. De rijders en liefhebbers 
van Tuigpaarden, Tuigpaarden Fries 
Ras, Hackney’s en Shetlanders ko-
men dan ook van heinde en verre 
naar De Bilt voor een geweldige 
middag paardensport.

Naast de verschillende wedstrijden 
die worden verreden, zal er ook dit 
jaar weer een spectaculaire show 
plaatsvinden. Meer informatie over 
deze show is te vinden op de web-
site van het Oranjeconcours:
www.oranjeconcours.nl of
facebookpagina:
stichtingoranjeconcours. 

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. Rond twee uur zal het 
Pools Jeugdblaasorkest met ma-
jorettes dat op bezoek is in De Bilt 
een muzikaal optreden verzorgen. 

Op het terrein zijn stoelen aanwe-
zig. Programmaboekjes worden 
rondom de ring verkocht. Entree in 
combinatie met het Spellenfestival 
georganiseerd door het Oranje-
comité, is € 4,00 per persoon. Do-
nateurs van het Oranjecomité De 
Bilt-Bilthoven (op vertoon van de 
donateurskaart 2016) 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 het 
Oranjeconcours verwijzen wij u 
graag naar de eerder genoemde 
facebookpagina en naar onze web-
site: www.oranjeconcours.nl. Op 
de website vind u ook de lijst met 
bedrijven en instellingen die ons 
concours ondersteunen door mid-
del van een � nanciële bijdrage.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de 
aanwezigheid van fouten/onvolledigheden niet worden ingestaan 
en kan géén aansprakelijkheid deswege worden aanvaard. Aan 
deze uitgave kunnen géén rechten worden ontleend. 
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PvdA De Bilt 
wil verruiming 

zondagsopstelling 
Winkels in de gemeente De Bilt, ook supermarkten en 

bijvoorbeeld tuincentra, mogen per jaar slechts vier keer 
op zondag open. In omliggende gemeenten zoals Zeist en 
Utrecht mogen winkels elke zondag open. De PvdA De 

Bilt wil dat dit verandert, maar stelt aan deze verruiming 
strikte voorwaarden.

Raadslid Erik van Esterik: ‘Alles afwegende zijn wij er voorstander 
van dat winkels zelf mogen kiezen of zij op zondag open gaan. Dat 
is goed voor hun concurrentiepositie omdat met name de supermark-
ten en andere grote winkels zoals tuincentra nu omzet verliezen aan 
winkels in andere gemeenten. Bovenal is het prettig voor inwoners die 
op zondag inkopen willen doen’. De PvdA verwacht dat met name de 
supermarkten en andere grote ketens gebruik zullen maken van de zon-
dagsopenstelling.

Voorzitter
Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn: ‘Wij stellen wel voorwaarden. 
Bevoorrading vindt niet op zondag plaats, zodat omwonenden in ie-
der geval van deze overlast verschoond blijven. Ook willen wij, dat 
de grote ketens (supermarkten, bouwmarkten en tuincentra) jaarlijks 
als tegenprestatie een aantal participatiebanen binnen hun vestiging le-
veren, zodat de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen toeneemt’. 
De PvdA De Bilt wil ook dat de grote ketens eenmalig een financiële 
bijdrage aan een ‘Promotie- en Activiteitenfonds’ voor respectievelijk 
de Hessenweg/Looijdijk en Bilthoven Centrum leveren. Hagedoorn: 
‘Hiermee kunnen kleinere, zelfstandige winkeliers bij de introductie 
van de koopzondagen de aantrekkelijkheid van hun aanbod in geza-
menlijkheid vergroten’. De PvdA wil dat de gemeente deze afspraken 
vastlegt in een convenant.

Tip van Jacques: voorkom onnodige 
ergernis bij Maertensplein

door Rob Klaassen

Jacques Kalverda maakte ons erop attent, dat er bij de ingang van het parkeerterrein voor 
Dijckstate vaak volstrekt onnodig grote ergernissen tussen automobilisten ontstaan.  

Op dit parkeerterrein geldt eenrichtingsverkeer. Je kunt dit parkeerterrein  
alleen inrijden via de ingang aan de kant van Dijckstate en uitrijden aan  

de kant ter hoogte van de voormalige stomerij. 

‘Wat je heel vaak ziet is dat auto-
mobilisten het parkeerterrein via 
de ingang bij Dijckstate ook weer 
willen verlaten. Je krijgt dan daar 
een onoplosbare situatie met auto-

mobilisten, die daar juist naar bin-
nen willen gaan om te parkeren. 
Kwaaie koppen en onnodige erger-
nissen. Het is allemaal zo gemakke-
lijk te voorkomen. Plaats bij ingang 

een bord dat het verboden is uit te 
rijden en geef op het parkeerterrein 
zelf met pijlen aan hoe de rijrich-
ting loopt. Heel gemakkelijk en het 
scheelt zoveel onnodige ergernis’.    

Jacques Kalverda bij de ingang van het parkeerterrein voor Dijckstate. 
Suggestie plaats hier het bord dat het verboden is uit te rijden.

Onderscheiden door Lancome
door Henk van de Bunt

Manon van Rooijen werkt al 9 jaar bij DIO Drogisterij van Rossum in Maartensdijk als 
schoonheidsspecialiste, pedicure, nagelstyliste en visagiste: ‘Wij werken hier veel met Lancome 

make-up. Ik ben hier zelf ook erg enthousiast over en werk er graag mee.  
Vrijdag 1 april ben ik op training geweest bij Lancome in Amsterdam voor  

de nieuwe tips en tricks op make-up gebied’.

Manon: ‘Wij kregen allemaal een 
professioneel model om ‘het’ op 
uit te oefenen. Hierbij ben ik na be-
oordelingen van veel Lancome vi-
sagisten uitgekozen tot de top 3 en 
won ik een extra prijs. Dat was voor 
mij een erg mooie ervaring en ik ga 
nu uiteraard weer verder vol goede 
moed om al mijn klanten met een 
goed en passend make-up advies 
de deur uit laten gaan. Een kleine 
touch of make-up kan al een heel 
verschil maken’.

Manon van Rooijen naast Lancome-
producten bij Dio Drogisterij van 
Rossum in Maartensdijk.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De discussie over wel of niet op zondag open barst weer los. In deze jachtige tijd, waarin de rust 

toch al ver te zoeken is, gaan we dus overstag om onze laatste rustige dag op te offeren voor 
het grote geld? Nog buiten het feit dat we allemaal maar een X bedrag kunnen uitgeven en de 

opbrengst van die zondag in mindering komt op de andere dagen.

Zondag een dag om lekker uit te 
slapen, te relaxen, qualitiy time 
met gezin of vrienden, gaan we dit 
dan ook alweer opofferen voor de 
boodschappen? Kunnen we tegen-
woordig zo slecht plannen, zelfs 
ondanks de late openingstijden? 
Aan vakanties hechten we veel 
waarde terwijl we wel elk week-
end gaan opofferen? 

Ook van de weekenden kun je ‘mi-
nivakanties’ maken en niet altijd 
alleen maar met die boodschappen 

bezig zijn! Zeker wij, als omwo-
nenden (in dit geval de Looijdijk) 
moeten het ongelden, behalve her-
rie van die auto’s ook vervuilende 
vrachtauto’s om de winkels te be-
voorraden. Er wordt in de discus-
sie wel leuk geopperd dat ieder 
voor zich moet beslissen, maar 
voor ons geldt deze keuze niet, wij 
krijgen die overlast hoe dan ook! 
Is dit eerlijk: ‘nee, daarom: nee’.
 
Ik zou het bijzonder waarderen 
wanneer ook naar deze mening 

(-en) wordt gekeken en geluis-
terd wordt, want ik heb sterk de 
indruk dat alle partijen al zo door 
de middenstand ‘gekneed’ zijn, dat 
er een oneerlijke concurrentie is 
ontstaan. En over een tussenoplos-
sing om b.v. de eerste zondag van 
de maand open te zijn, - dus dan 
doe je een handreiking -, wordt ge-
woon overheen gewalst. Hoeveel 
waarde wordt er nog gehecht aan 
de burger kun je je afvragen! 

Mirjam Oorschot, De Bilt

Winnaar kleurwedstrijd 
‘dagje uit’

 
Bij Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk kun je op dit moment spa-
ren voor tot wel 15 euro korting per persoon op een ‘dagje uit’. Bij ie-
dere 10 euro besteding aan boodschappen krijgt de klant een munt met 
2,50 euro korting; deze korting is stapelbaar tot wel 15 euro. Bij deze 
actie zijn veel dierentuinen en pretparken betrokken en er is ook een 
kleurwedstijd aan verbonden. Veel Maartensdijkse kinderen zijn aan 
het kleuren geslagen. De mooiste kleurplaat was gemaakt door Emma-
line Eits. Zij heeft vrijkaartjes gewonnen voor een ‘dagje uit’. Ook doet 
ze nog mee aan de landelijke wedstrijd, waar een ‘dagje uit’ met (haar) 
gehele schoolklas te winnen is. [foto Henk van de Bunt]

 

Emmaline Eits krijgt de prijs symbolisch overhandigd door Jelle 
Farenhorst.

Jarige Formidable trakteert
Salon Formidable is sinds begin 
maart een jaar gevestigd op de 
Hessenhof in De Bilt. Op 1 maart 
2015 opende Rosa Odink de deu-
ren van haar salon en sindsdien 
hebben veel mensen hun weg naar 
Formidable al gevonden. Het een-
jarig bestaan wordt gevierd met 
een succesvolle vriendinnenactie, 
waarbij bestaande klanten zich-
zelf en vrienden kunnen verrassen 
met korting. Formidable biedt haar 
klanten schoonheids- en pedicure-
behandelingen en heeft een voe-
tenbar waar heerlijke voetverzor-
ging wordt gegeven. Rosa Odink verricht nazorg bij een gelnagel.
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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.

150

349

10,-

299

Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 april 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Beenham
500 gram
van

€ 4,95

Orchideeën
2 stuks

Appeltaart 
vers uit
eigen oven
van

€ 3,99

Taksi
2 pakken

met extra loungesetzegel
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Leerkrachten volop aan de  
slag op Deltadag

door Guus Geebel

Stichting Delta hield op dinsdag 29 maart vanaf 8.30 uur in en rond de Julianaschool in 
Bilthoven haar tweejaarlijkse Deltadag. De dag werd geopend in de Centrumkerk door Martin 
van Veelen, algemeen directeurbestuurder van Stichting Delta. Daarna verzorgde de landelijk 

bekende onderwijsdeskundige Marcel van Herpen een lezing met presentatie in de kerk.

Acht jaar geleden werd Stichting 
Delta De Bilt opgericht. Dit sa-
menwerkingsverband omvat negen 
basisscholen met ruim 2500 leer-
lingen en 220 personeelsleden. De 
scholen zijn: de Groen van Prinste-
rerschool, Julianaschool, Michaël-
school, Martin Luther Kingschool, 
Patioschool De Kleine Prins, De 
Regenboog, De Rietakker, The-
resiaschool en Wereldwijs. ‘Elke 
school heeft zijn eigen identiteit. 
Binnen onze stichting hebben we 
kernwaarden benoemd. Een daar-
van is samenwerken. Dat moet niet 
alleen binnen de school gebeuren, 
maar ook tussen de scholen onder-

ling’, aldus Martin van Veelen. ‘We 
proberen zoveel mogelijk contacten 
tussen scholen te leggen waardoor 
leerkrachten van elkaar kunnen le-
ren.’

Kernwaarden
‘Naast de tweejaarlijkse Deltadag 
zijn we een paar jaar geleden be-
gonnen met netwerken tussen scho-
len. Dat noemen we Deltaplein. 
Het is een plek waar leerkrachten 
van alle scholen met een gemeen-
schappelijk doel elkaar kunnen 
ontmoeten. Er zijn ongeveer tien 
van deze netwerken die drie tot vijf 
keer per jaar bijeenkomen.’ Martin 

van Veelen was enthousiast over 
de lezing van Marcel van Herpen. 
‘Wat Van Herpen zegt in zijn le-
zing sluit naadloos aan bij wat wij 
ontwikkelen in onze stichting. Het 
thema was pedagogische tact en lei-
derschap. Van Herpen gaat uit van 
wat een kind nodig heeft. Als je de 
kracht van een kind gebruikt gaat 
het allemaal veel beter en dat past 
in onze kernwaarden.’ 

Organisatie
De Deltadag werd georganiseerd 
door drie schooldirecteuren en 
drie leerkrachten. Er werden twin-
tig workshops gehouden waarvan 
er zes geleid werden door mensen 
uit eigen gelederen. De overige ge-
spreksleiders werden uitgezocht om 

een gevarieerd aanbod te hebben. 
De deelnemers aan de workshops 
vormden een mix van leerkrachten 
van de verschillende scholen. De 
dag werd afgesloten met een bor-
rel en muziek in het voormalige 
postkantoor, PK bar & kitchen. De 
live muziek werd daar verzorgd 
door eigen mensen. ‘We hebben in 

de acht jaar dat Delta bestaat een 
hele mooie band met elkaar gekre-
gen’, vertelt Martin van Veelen. 
‘Er wordt goed samengewerkt en 
we hebben goedlopende scholen.’ 
In het Deltaberaad, waarin alle di-
recteuren vertegenwoordigd zijn, 
wordt met de werkgroep die de dag 
heeft voorbereid teruggeblikt. 

Rob Rijk was professioneel bokser en leidde een ervaringsgerichte 
workshop om effectiever te communiceren in praktijksituaties.

Martin van Veelen heeft het goed 
naar zijn zin in zijn functie en komt 
veel op de scholen. 

Beter De Bilt wil eigen 
Cultuurfestival

Beter De Bilt heeft naar aanleiding van de nieuwe 
Cultuurnota van de gemeente een motie ingediend om in De 

Bilt een heus jaarlijks Cultuurfestival mogelijk te maken.

‘Uit de cultuurgesprekken die Beter De Bilt de afgelopen weken heeft 
gevoerd kwam naar voren dat veel kunstenaars en instellingen met ple-
zier op de cultuurmanifestatie rond ‘900 jaar De Bilt’ terugkijken,’ zegt 
raadslid Peter Schlamilch van Beter De Bilt. ‘Veel kunstenaars en in-
stellingen gaven aan een dergelijke manifestatie op regelmatige basis 
zeer stimulerend en verrijkend te vinden, voor zowel publiek als deel-
nemers.’

In veel gemeenten bestaat een dergelijke cultuurmanifestatie al, bij-
voorbeeld als opening van het culturele seizoen. ‘We hebben natuurlijk 
al een mooie Kunstmarkt in september, maar die betreft vooral de beel-
dende kunsten. Het zou leuk zijn als ook bv. de lokale muziek, dans- 
en toneelbeoefenaars te bewonderen zouden zijn, bv. in samenwerking 
met de Kunstmarkt.’ ‘Maar het kan ook anders, bijvoorbeeld in samen-
werking met het Lichtruim,’ zegt Schlamilch, ‘maar dat kan de cultuur-
gemeenschap beter zelf bepalen.’ 

In het plan van sommige fracties om een nieuwe praatclub met dat geld 
te financieren ziet Beter De Bilt weinig. Belangrijker is dat het binnen-
kort vrijkomende budget cultuurcoördinatie direct ten gunste komt van 
culturele activiteiten, bijvoorbeeld in zo’n jaarlijks festival. Daarom 
heeft Beter De Bilt tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie 
ingediend, die vraagt om de vrijkomende gelden van cultuurcoördinatie 
in te zetten voor een fonds teneinde jaarlijks een dergelijke culturele 
manifestatie te ondersteunen en de organisatie ervan over te laten aan 
het culturele veld, waarbij de gemeente slechts faciliteert en onder-
steunt. Wethouder Mieras zei het een zeer sympathiek idee te vinden. 
‘We houden de wethouder natuurlijk aan deze uitspraak bij de behande-
ling van de kadernota in juni 2016’.advertorial

CDA bereidt zich voor 
op de ALS-Lenteloop

Zondag 17 april wordt de eerste ALS Lenteloop 
georganiseerd door Vincent Cornelissen en een 

grote groep vrijwilligers. De CDA-afdeling De Bilt-
Maartensdijk wil CDA-lid Vincent graag hierbij steunen.

Bij Vincent is in 2015 ALS vastgesteld en door middel van deze ALS 
Lenteloop wil hij geld ophalen voor onderzoek. ‘Wij vinden het gewel-
dig, dat Vincent zich zo inzet voor de strijd tegen ALS en daarom lopen 
wij graag mee en zamelen samen geld in voor een zo hoog mogelijke 
opbrengst voor meer onderzoek tegen ALS’, aldus fractievoorzitter 
Werner de Groot. Daarom loopt er op 17 april een CDA-team mee met 
de ALS Lenteloop met leden van de gemeenteraadsfractie, het bestuur 
en het waterschap. Het CDA team wil minimaal 750 euro ophalen en is 
daarbij nog hard op zoek naar sponsoren: zie daarvoor www.alslente-
loop.nl/team/cda-de-bilt-maartensdijk.

Momenteel is het team hard aan het trainen om zich optimaal voor 
te bereiden voor 17 april. (V.l.n.r.) Jitze Maatman, Martijn Koren, 
Werner de Groot, Idelette Schuurman en Bart Davidse starten een 
trainingsrondje onder leiding van secr. Eline Meertens.

Dat het zoveel beter kan!
Het gezin van Walter en Loes in Bilthoven zit er weer warmpjes bij. Geconfronteerd met een hoog 

gasverbruik, werd een energieambassadeur van BENG! uitgenodigd om op onderzoek
te gaan in hun vijftiger jaren woning. De resultaten zijn opmerkelijk.

Ze dachten eigenlijk al een tijdje na over isolatiemaat-
regelen. “Maar ik was best wel sceptisch. Al die leve-
ranciers en hun beloften. Kan je daarop vertrouwen?”, 
zegt Loes. Op een informatieavond van energiecoöpe-
ratie BENG! werden de ogen geopend. Hun gasverbruik 
was opmerkelijk hoog voor een gezin met twee kinderen. 
Hoe kon dat? Uit een scan met de infrarood camera bleek 
dat de zijgevel erg veel warmte verloor. Maar dat was 
niet alles. De verwarming bleek,  zoals in veel huizen, 
niet goed ingeregeld en de vloerverwarming had geen 
eigen thermostaat. 

Doorpakken
Het bezoek in december gaf de doorslag om door te pak-
ken. Loes: “Het geeft vertrouwen als iemand van dichtbij 
advies geeft, daarom kozen we ook voor een plaatselijke 
installateur.” Een week nadat offerte was aangevraagd 
werd op 16 januari de spouwmuur geïsoleerd.

Twee dagen later was de vloer aan de beurt en daarna 
werd de verwarming onder handen genomen. Walter: 
“Het was zo gebeurd, in een halve dag de spouwmuur, 
anderhalf uur voor de vloerisolatie en in twee dagen tijd 
was de verwarming aangepast.”Dankzij draadloze ther-
mostaten kan de verwarming van elk vertrek nu afzon-
derlijk worden geregeld, zelfs via de telefoon. 

Verrassend 
Walter houdt nu de stand van de gasmeter nauwkeurig 
bij. Wat blijkt: de ingrepen hebben het gezin zo’n 35 pro-
cent besparing opgeleverd. De investering van 2500 euro 
wordt zo binnen vier jaar terugverdiend. Walter: “Ik wist 
wel dat het optimaler kon, maar zoveel beter had ik niet 
verwacht!” Loes vult aan: “Maar het gaat ons niet alleen 
om het geld, het comfort van onze woning is verbeterd 
en we doen het ook voor het milieu.” Het gezin heeft 
inmiddels de smaak te pakken: de volgende stap wordt 
waarschijnlijk de aanschaf van een warmtepomp!

Het komend stookseizoen gaan de Energie-
ambassadeurs van BENG! weer op pad met de
infrarood camera. Wilt u ook uw huis laten
onderzoeken op warmtelekken?
Neem contact op via: info@beng2030.nl.

De spouwmuurisolatie duurde maar een halve dag.
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Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

ONZE NIEUWE KAART 
IS ER! 

Kom de lente proeven.  

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

LIKE  ONS OP FACEBOOK  

FAC EB OOK.C OM.DEGR IFFEL  

 

Bekijk ook onze geheel 
vernieuwde webshop: 

www.hgtuinmeubelen.nl

Vanaf 14 april tot en met 23 april geldt bij HG Tuinmeubelen 
de actie dat u een gratis sfeerhaard t.w.v. €500,-  ontvangt 
wanneer u een aankoop doet boven de €1500,- 

Indien u hierin niet geïnteresseerd bent kunt u alsnog

 15% korting ontvangen op uw aankoop, en daarbij 

ontvangt u voor €150,- aan gratis accessoires naar keuze. 

GRATIS SFEERHAARD 
Keuze uit zwart of antraciet

NOOTWEG 11 |  1231CP LOOSDRECHT |  035 820 00 02 |   WWW.HGTUINMEUBELEN.NL |  INFO@HGTUINMEUBELEN.NL

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

Pauline haarmode
Patrijslaan 16 Maartensdijk 0346-212185
In onze salon zijn dames en heren van harte welkom voor een nieuwe 
coupe of een ander kleurtje. [lees meer]

Phoenix Zorgt
Maartensdijk 06-14401655 langenbh@phoenixzorgt.nl
Samen zorgen voor een meer menswaardig leven met veel
levensvreugde en levensinhoud! [lees meer]

accoN aVM
Utrechtseweg 270 De Bilt 030 2212040 utrecht@acconavm.nl
Uw financieel adviseur voor MKB en Agro, altijd betrokken op zoek 
naar eenvoudige oplossingen. [lees meer]

adcura begrafenisverzorging
Dorpsweg 20 Maartensdijk 0346 210700 info@adcura.nl
Bij AdCura Uitvaartzorg staan úw wensen centraal.
Persoonlijke benadering, dat is wat wij belangrijk vinden. [lees meer]UITVAARTZORG

ADCURA
WWW. ADCURA.NL

cornelle schildersbedrijf
Apollovlinder 65 Bilthoven 030-2251370
info@schildersbedrijfcornelle.nl
Een kwast vasthouden maakt je nog geen goede schilder.
Onze passie voor het vak maakt dat wij mooi en
kwalitatief goed schilderwerk afleveren. [lees meer]

STOMERIJ
Voor stomen gaat u
naar de dorpsweg

Dekbedden 30% korting
Windjacks 30% korting
Mantels 30% korting

Geldig in april en mei 2016

Parkeren voor de deur

Inschrijving kindervakantieweek

Inschrijven voor de WVT-kindervakantieweek (11 
t/m 15 juli) kan online vanaf 4 april en op gezette 
tijden in het WVT-gebouw aan de Talinglaan 10 
te Bilthoven van 12 t/m 14 april. Ben je geen lid, 
dan is inschrijven alleen in WVT mogelijk van 19 
t/m 22 april. Details over de specifieke inschrijf-
momenten staan in april op de website.

Het Snurk- en Smulhuis

Op de ledenmiddag van de PCOB op dinsdag 12 
april in wijkgebouw De Schakel, Soestdijkseweg 
49 B in De Bilt (achter de Immanuelkerk) vertelt 
de heer H. Griffioen uit Utrecht over zijn activi-
teiten in het ‘Snurk- en Smulhuis’; een opvang-
centrum voor daklozen. De aanvang is om 14.30 
uur. Ook niet leden zijn hartelijk welkom. Voor 
inlichtingen: Henny Ockhuijsen, tel. 030 2202458 
of 06 30465764. 

Sam's Kledingactie

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood vindt 
plaats op 16 april van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt 
gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel 
in gesloten plastic zakken inleveren bij de Onze 
Lieve Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8 in Bilthoven, 
de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 in 
Bilthoven en bij de RK St. Maartenskerk, Nachte-
gaallaan 40 in Maartensdijk. Voor meer informatie 
over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten 
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bel-
len naar tel. 073 68710 60.

Toekomstvisie Oude Dorp

Op maandagavond 11 april om 19.30 uur wordt in 
de Galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42, de 
Toekomstvisie van Het Oude Dorp overhandigd 
aan wethouder Anne Brommersma. Belangstel-
lenden zijn welkom.
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Vrijwilligerswerk op Zanzibar
door Marijke Drieenhuizen

Nog even hard werken zodat ze over gaat naar 6VWO, daarna is het zomervakantie en dan 
gaat Nienke Lamers voor drie weken naar Zanzibar. Ze gaat daar vrijwilligerswerk  

doen in een tehuis voor kinderen en jong volwassenen met een meervoudig  
geestelijke of lichamelijke beperking.

Cadeautjes mogen niet mee, wel 
heeft de organisatie behoefte aan 
geld om bijvoorbeeld een snoezel 
en fysiotherapieruimte in te richten. 
Nienke gaat haar best doen om geld 
bij elkaar te krijgen, maar daar heeft 
ze wel hulp bij nodig.

Swahili
Zanzibar is een eiland met parel-
witte stranden en azuurblauwe zee 
dat ligt aan de oostkust van Afrika, 
het behoort tot Tanzania. Het eiland 
is bekend om specerijen zoals peper, 
kaneel en nootmuskaat maar ook het 
fruit. Daarnaast is er redelijk wat 
toerisme: het eiland is bijvoorbeeld 
bekend om zijn mooie snorkel en 
duikplekken vanwege de vele vis-
soorten en koraalriffen. Toch leeft de 
helft van de bevolking onder de ar-
moedegrens en is er zeker niet voor 
iedereen onderwijs. Men denkt nog 
vaak dat kinderen met een beperking 
bezeten zijn door de duivel, ze wor-
den daarom afgesloten van de bui-
tenwereld. De taal die er gesproken 
wordt is Swahili. Nienke heeft zich 
voorgenomen om die taal een beetje 
te leren zodat ze iets gemakkelijker 
contact kan leggen. ‘Een moeilijke 
taal, maar wel leuk om te leren’. 

More Africa
Nienke gaat vrijwilligerswerk doen 
voor More Africa. Het is opgericht 

door de Nederlandse Ellen Baars, 
die er nog steeds werkt. Ze richten 
zich zowel op de kinderen als hun 
ouders: alles met als hoofddoel dat 
de kinderen zich zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen. Nienke: ´Alle 
kinderen met een lichamelijke be-
perking kunnen op het centrum van 
More Afrika bijvoorbeeld fysiothe-
rapie krijgen. Er worden individuele 
zorgplannen gemaakt, er is kinder-
opvang, onderwijs en medische on-
dersteuning’.

Lunchroom
Dit jaar wordt er een Lunchroom ge-
opend zodat de kinderen die ouder 
zijn dan 18 jaar kunnen gaan leren 
werken. ‘Eigenlijk is dit een vorm 
van dagbesteding zoals wij het hier 
ook hebben. Ze leren dan om te wer-
ken en kunnen later misschien een 
gewone betaalde baan krijgen en 
voorzien in hun eigen onderhoud. 
Ze worden dan niet meer weggestopt 
maar doen mee in de maatschappij. 
Net als hier in Nederland, daar wordt 
ook aan participatie gewerkt’. Het 
is ook nog de bedoeling dat er een 
aantal bungalows geopend worden. 
‘Hierdoor krijgt More Africa meer 
geld waardoor de kinderen nog beter 
geholpen kunnen worden. Maar het 
biedt ook weer een vorm van dag-
besteding om de huisjes schoon te 
maken en kleine reparaties te doen’. 

Studie
Het is niet gewoon voor het avon-
tuur, dat Nienke kiest voor vrijwil-
ligerswerk in Afrika. Graag zou ze 
na het VWO geneeskunde gaan stu-
deren. ‘Het is lastig om toegelaten te 
worden, er zijn nog steeds veel men-
sen die arts willen worden. Sommige 
universiteiten kijken alleen naar de 
behaalde resultaten, maar bijvoor-
beeld Amsterdam kijkt ook of de 
studenten maatschappelijk betrok-
ken zijn. Nu kost het mij toch wel 
wat tijd om mijn vwo te halen, dus 
echt wekelijks vrijwilligerswerk zit 
er niet in. Maar in de zomervakantie 
heb ik voldoende tijd om vrijwilli-
gerswerk te gaan doen. More Afrika 
doet goed werk, het wordt gerund 
door een Nederlander en ze laten 
ook mensen toe die nog geen 18 jaar 
zijn. Dus vertrek ik op 16 juli naar 
een klein plaatsje op het platteland 
van Zanzibar. Ik ga dan werken met 
de kinderen, ga onderhoudsklussen 
doen en de ouders helpen om Engels 
te leren’. 

Geld
Cadeaus leveren heel kort een beetje 
plezier, maar met geld kan iets aan-
geschaft worden waarmee de kinde-
ren en jongeren voor een langere tijd 
geholpen kunnen worden. Nienke 
heeft daarom een manier bedacht 
waardoor ze zich kan laten sponso-

ren voor zowel een deel van de kos-
ten voor de reis ( waarvan een be-
langrijk deel naar More Africa gaat) 
als spullen voor de snoezel- en fy-
siotherapieruimte. ‘Ik korfbal bij TZ 
in de A1. Ik scoor met regelmaat en 
misschien willen mensen mij spon-
soren voor elk doelpunt dat ik dit 
seizoen nog maak. Mensen bepalen 
zelf welk bedrag ze per doelpunt ze 

willen teozeggen. Stuurt u mij een 
mailtje met uw naam, het gekozen 
bedrag en uw emailadres, dan mail 
ik aan het eind van het seizoen terug 
hoeveel doelpunten ik heb gemaakt 
en welk bedrag u kunt overmaken’. 
Natuurlijk kunnen mensen ook 
gewoon een bedrag doneren. Het 
emailadres van Nienke is nienkepie-
nke2010@hotmail.com

Nienke Lamers gaat vrijwilligerswerk doen in Zanzibar.

Knelpunten bij renovatie  
De Vierstee 

Bij het overleg op 8 maart zijn door de gemeente de gebruikers van 
 De Vierstee in Maartensdijk geïnformeerd over de uitwerking van de twee scenario’s,  
te weten uitvoering deels in 2016 en deels in 2017, dan wel een volledige renovatie in de 

zomerperiode van 2017, waarbij men is ingegaan op de effecten van de door  
de gebruikers voorgestane gefaseerde aanpak. 

Ook heeft het College van Bur-
gemeester en Wethouders met de 
gebruikers de uitkomsten van de 
asbestinventarisatie gedeeld. In het 
renovatieplan, op basis waarvan is 
besloten tot renovatie van De Vier-
stee, zijn de kosten van een asbest-
sanering als p.m.-post opgenomen. 

Uit het resultaat van een nadere as-
bestinventarisatie volgt een forse 
financiële tegenvaller. Hoewel re-
kening was gehouden met de aan-
wezigheid van asbest, blijken de 
consequenties omvangrijk. 

Extra kosten
Naast het asbestprobleem doet 
zich nog een ander knelpunt voor. 
In het beschikbaar krediet is geen 
rekening gehouden met te beta-
len BTW. Inmiddels blijkt dat 
de BTW niet volledig aftrekbaar 
is en ook niet kan worden gede-
clareerd bij het BTW-compensa-
tiefonds. De gemeente is met de 
belastingdienst in overleg over 
de mate van aftrekbaarheid van 
de BTW, die afhankelijk is van 
het gebruik van de voorziening. 
Het College raamt de extra kos-

ten in verband met de asbestsane-
ring en de BTW-problematiek op 
maximaal 400.000 euro en wil de 
gemeenteraad in april 2016 een 
daarop betrekking hebbend kre-
dietvoorstel voor leggen. Omdat 
de gemeente met een gefaseerde 
uitvoering van de renovatiewerk-
zaamheden (deels in de zomer van 
2016 en deels in de zomer van 
2017) tegemoet wil komen aan de 
wensen van de gebruikers, gaat 
het College intussen door met het 
voorbereiden van de aanbesteding 
van de renovatie.

Eerbetoon aan grondlegger 
Bosbergschool

Bij haar zestigjarige jubileum eert de Bosbergschool in Hollandsche Rading de oprichter 
meester Overbeeke door het schoolplein zijn naam te geven. 

De onthulling van het naambord 
gebeurt bij het begin van de feeste-
lijke schoolreünie op vrijdag 8 april 
om 18.30 uur. 

De echtgenote van de vorig jaar 
overleden heer Overbeeke zal de 
onthullingshandeling verrichten, 

samen met burgemeester Arjen 
Gerritsen van de gemeente De Bilt.

Directeur 
Kees Overbeeke was van 1956 tot 
1988 de oprichter en directeur van 
de Bosbergschool. Hij woonde met 
zijn gezin aan de Sparrenlaan in 

Hollandsche Rading tegenover de 
school. Voor veel schoolkinderen 
van opeenvolgende generaties uit 
de wijde omgeving heeft hij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan 
hun kindertijd. De heer Overbeeke 
overleed 23 februari 2015 op 86-ja-
rige leeftijd.

Rommelmarkt 
Scouting Ben Labre

Het was zaterdag een gezellige drukte op het speelplein achter de Mi-
chaëlschool in De Bilt, waar de Scoutinggroep Ben Labre haar jaar-
lijkse rommelmarkt hield. De opbrengst komt geheel ten goede aan de 
activiteiten die Ben Labre voor de jeugd organiseert. Extra voordeel 
is dat de gebrachte spullen weer een tweede leven krijgen. Er is bij 
Ben Labre plaats voor nog meer jeugdleden, die een alternatief gebo-
den wordt voor het thuis zitten gamen op de bank. Ook leren zij op de 
scouting sociale vaardigheden en kunnen ze de waarde van de natuur 
ontdekken. (Frans Poot)

Op de rommelmarkt kreeg er weer van alles een tweede leven.

Leerlingenpresentatie 
in het Lichtruim

Vrijdagavond gaven de zangleerlingen van de Muziekschool een pre-
sentatie van hun kunnen in het Lichtruim. Zij werden daarbij instru-
mentaal begeleid door andere leerlingen en een oud-leerling. Hun 
zangpedagoog, Wynanda Zeevaarder, leidde het publiek op de haar 
eigen enthousiasmerende manier door de avond.
Het repertoire besloeg meerdere eeuwen en kwam uit alle werelddelen. 
Het vormde daarmee een mooie verwijzing naar de Wereldmuziekda-
gen in Bilthoven. Het was mooi te zien welk plezier de leerlingen, in 
de leeftijd van 15 tot 70 jaar, in hun presentatie hadden. Het gezegde 
‘Cultuur verbindt’ was hier goed merkbaar. (Frans Poot)
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Acties zijn geldig van woensdag 6 t/m dinsdag 12 april  2016

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. 

Douwe Egberts 
Aroma Rood
snelfi ltermaling, 
décafé 
of bonen 
2 pakken van 500 gram
10.38 - 11.38

7.997.997.997.
2 pakken

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Coca-Cola 
Alle pakken met
4 fl essen van 1.5 liter 
6.69

Heineken 
Pak met 6 blikken 
van 0.33 liter
4.99

10.38 - 11.38

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!

   Hoogvliet,

5.39539
per pak

Per liter 0.90

2.992.992.992.
per pak

Per liter 1.51

4.994.99

gratis Spaar voor
gratis Schott

Zwiesel glazen!

Expositie Claire  
van Lierop

Vrijdag 8 april 2016 om 17.30 uur start de foto-expositie 
van Claire van Lierop uit Groenekan in Dorpshuis De 

Groene Daan, gelegen aan de Grothelaan 3 in Groenekan.

Claire van Lierop exposeerde tussen 1985 en 1992 op diverse plekken 
in Utrecht en omgeving met haar aquarellen en schilderijen op basis 
van gemengde techniek. Later kwam de fotografie in de plaats van het 
schilderen. Haar foto’s vielen op bij Museumkijker en mede daardoor 
heeft ze nu een selectie van haar foto’s ingelijst om voor het eerst ten 
toon te stellen. 
 
Kijken
Gevraagd naar hoe zijzelf haar werk zou typeren, zegt ze: ‘Kijken is 
niet altijd hetzelfde als zien. Ik denk dat dit begrip op mijn werk van 
toepassing is. Ik zie door mijn wimpers de abstractie in bepaalde dingen 
en leg die dan vast. Dat kan bijvoorbeeld een onverwachte lichtval zijn 
of andere zaken die verdwijnen, zoals het spoor van de wind op zand’. 
Anderen hebben het ‘haar specifieke oog’ genoemd. ‘Ik kan opgewon-
den raken van een bepaalde lijn of doorkijk en vind mijn inspiratie 
overal. Lijnen en vormen zijn wel vaak een herkenbaar patroon. Daar 
kwam ik min of meer bij toeval achter. Zo heb ik foto’s van een gletsjer 
vanuit het vliegtuig genomen, die achteraf nogal lijken op foto’s van 
drogend strandzand’. 

Was
De foto’s die zij voor de tentoonstelling selecteerde, werden niet of 
minimaal bewerkt: Claire: ‘Wat je ziet is wat het was’. Na de officiële 
opening zal het werk in de Groene Daan ook op afspraak te zien zijn. 
Om een indruk te krijgen van haar werk, kan men ook terecht op http://
www.dorpspleingroenekan.nl waar een tiental foto’s in de Kunstgale-
rie is te vinden. Van Lierop leverde ook de winnende foto aan voor 
de fotowedstijd van Stichting het Groenekans Landschap 2014. 
(Marilyn van Doesburg-Zele) 

De onderwerpen van Claire van Lierop, fotograaf uit Groenekan, zijn 
divers.[foto Henk van de Bunt]

Informatieavond 
Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! organiseert op dinsdagavond 12 april een 
informatieavond over zonnepanelen in De Bilt. Alle aspecten rondom 
het zelf opwekken van energie met zonnepanelen komen aan de orde. 
De bijeenkomst wordt geleid door een deskundige en vindt plaats bij 
één van de vrijwilligers thuis. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via john@beng2030.nl. 
Deelnemers ontvangen bericht over tijd en plaats. Het is handig om 
de jaarrekening van het energiebedrijf mee te nemen. BENG! streeft 
naar een energieneutrale gemeente in 2030. Meer informatie op www.
beng2030.nl.
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Leerlingen het Zonnewiel  
in theater marathon

De Utrechtse tweeling Imme en Sens Gerritsen speelt momenteel in de unieke voorstelling 
Borgen van het Noord Nederlands Toneel. Trots kwamen hun juf Vismaya Bakker en directeur 

Wim Oosterhuis van basisschool het Zonnewiel (De Bilt) het tweetal feliciteren  
bij de voorstelling in Zwolle.

Op hun school het Zonnewiel 
doet men veel aan toneel en an-
dere kunstzinnige ontwikkeling. 
Wim Oosterhuis: ‘Fantastisch 
dat we dit nu terug zien in het ac-
teertalent van deze twee jongens. 
De school juicht deze bijzondere 
prestatie van harte toe’. ‘Een 
enorm indrukwekkende voorstel-
ling. Ik ben trots op de natuurlijke 
manier waarop onze leerlingen 
meespelen in een cast met 37 pro-
fessionele artiesten’, aldus Oos-
terhuis.  Vismaya vond het stuk 
‘overweldigend, echt te gek’: ‘De 

jongens waren heel sterk in het zo-
genaamde ‘stille spel’: daar waar 
je geen tekst hebt maar wel je rol 
blijft uitoefenen. Juist deze kwali-
teit maakte het stuk zo krachtig’. 
Borgen is een familiedrama (naar 
de gelijknamige tv-serie) binnen 
het eigentijdse politieke bolwerk. 
De voorstelling duurt ruim negen 
uur en is bijna overal uitverkocht. 
De tournee loopt t/m 12 juni.

Marathon
Hoe vindt de tweeling het om in 
deze theater marathon te acteren? 

Imme zegt: ‘Ik ken alle acteurs nu 
heel goed, ook degenen die vaak 
op tv zijn. Ik vind het leuk dat we 
veel met elkaar lachen’. Sens: ‘De 
acteurs, die onze ouders en zus 
spelen zijn heel enthousiast over 
ons. 
We krijgen lekker eten en als het 
heel ver is mogen we gratis in 
een hotel’. Later willen de jon-
gens allebei uitvinder worden en 
ook blijven toneelspelen. Zie ook 
www.nnt.nl/borgen en/of www.
zonnewieldebilt.nl  
(Mieuw van Diedenhoven)

Juf Vismaya en directeur Wim van vrijeschool het Zonnewiel feliciteren 
hun leerlingen Imme en Sens met het geweldige toneelspel in Borgen.

SVM 4 in het nieuw

Schoolvoetbaltoernooi 
Voor de 6e keer organiseren de schoolcoaches Eric Martherus en Paul 
van den Brink namens stichting Delta het schoolvoetbaltoernooi voor de 
groepen 5 t/m 8 van de basisscholen uit deze gemeente. De groepen 7 en 
8 – zowel jongens als meisjes - spelen op 13 april terwijl de groepen 5 
en 6 op 20 april spelen. Beide middagen beginnen rond 13.00 uur terwijl 
de prijsuitreiking verwacht wordt om 17.30 uur op 13 april en om 17.00 
uur op 20 april. De wedstrijden worden gespeeld op de velden van FC De 
Bilt. Voor de prijsuitreiking wordt geprobeerd een speler van FC Utrecht 
te strikken, maar gezien de vele activiteiten van FCU in onze gemeente 
in de afgelopen weken zal dat moeilijk worden. Dit jaar worden de bijna 
600 deelnemers van versnaperingen voorzien door Plusmarkt Bilthoven. 
De toegang is gratis en de organisatie hoopt ook dit jaar weer op een 
sportief toernooi, mooi weer en veel toeschouwers.

 Uitwisseling rondom 
Koningsdag

De uitwisseling tussen de KBH en het Pools 
jeugdblaasorkest en majorettes uit Miescisko  

wordt op vrijdag 29 april om 20.30 uur in  
De Harmonie feestelijk afgesloten. 

Het jeugdblaasorkest Młodzieżowa Orkiestra Dęta en de majorettes 
brengen in april een tegenbezoek aan de Koninklijke Biltse Harmonie 
na een succesvolle uitwisseling in 2015 in Polen ter gelegenheid van 
het 20-jarig jubileum van de stedenband die onze gemeente onderhoudt 
met Miescisko. Dit bezoek valt samen met de feestelijkheden op Ko-
ningsdag op 27 april. Het orkest en majorettes marcheren mee in de 
muzikale rondgang door De Bilt en zij treden op in de pauze van het 
Oranjeconcours rond 13.30 uur op het terrein tegenover Jagtlust. 

Samen
Vrijdagmiddag gaan de twee orkesten samen musiceren onder leiding 
van beide dirigenten, gevolgd door een optreden voor genodigden. Bei-
de orkesten hebben voorkeursnummers aangeleverd waaruit een fees-
telijk programma is samengesteld. Stichting Razem en de Koninklijke 
Biltse Harmonie verzoeken belangstellenden zich vooraf aan te melden 
via contact@stichtingrazem.nl, want ‘vol is vol.’ 

Hardserveren en clinic op TC 
Bilthoven groot succes

Onder een stralende lentezon is afgelopen zondag op TC Bilthoven het tennisjaar feestelijk 
ingeluid. Naast een overvolle clinic voor de jeugd en de senioren van oud-Wimbledon kampioen 

Jacco Eltingh en de eigen clubtrainers bonden de leden en niet leden de onderlinge strijd aan 
tijdens de eerste editie van het Bilthovens kampioenschap hardserveren. 

Bij de jongens wist Peter Wemmen-
hove met een service van maar liefst 
170 km per uur de eerste prijs naar 
zich toe te trekken. Bij de meisjes 
kwam Emma Heijstee als winnaar 
uit de bus. Haar service bereikte een 

snelheid van 108 km per uur. Uiter-
aard werd er ook bij de senioren ge-
keken wie over de hardste service 
beschikt. Timo Vromen bleek na een 
spannende strijd toch net de beste. Hij 
sloeg met een snelheid van 185 km 

per uur zijn bal van het racket. Mar-
janne van der Ouderaa mag zich een 
jaar lang de vrouw met de snelste ser-
vice van Bilthoven noemen. Met 137 
km per uur was zij voor haar concur-
renten niet meer te achterhalen.

Nieuwe hoofdtrainer 
bij TZ

Veldhoofdklasser korfbalvereniging Tweemaal Zes heeft 
met Iwan Hazendonk de nieuwe hoofdtrainer in huis. In 

Maartensdijk volgt hij Eric Geijtenbeek op, die na drie seizoenen 
vertrekt naar de Dordtse hoofdklasser Sporting Delta.

De 33 jarige Hazendonk, woonachtig in Vianen, komt over van de Am-
sterdamse Korfballeaguevereniging AW.DTV, waar hij momenteel de 
reserves voor het tweede jaar onder zijn hoede heeft. Als speler kwam 
Hazendonk in het verleden uit voor SKF, DVO en Deetos. Hij start in 
augustus met een nagenoeg ongewijzigde selectie, die aangevuld zal 
worden met een aantal talentvolle junioren. (Marcel Bos)

Geen club kan zonder sponsors en vrijwilligers. Dat weten ze bij SVM natuurlijk ook. Op zaterdag 19 
maart 2016 werden de sportieve heren van het 4e voetbalelftal van SVM van nieuwe trainingspakken 
voorzien! Deze trainingspakken zijn mogelijk gemaakt door verschillende bedrijven uit de regio: Timmer- en 
onderhoudsbedrijf M. Willemse, Abacus Tuinontwerp en Realisatie en Duo Visie Assurantiën & Hypotheken. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZONNEBANK met timer, 
incl. standaard en 1 pers. laag 
ligbed met matras € 150,-. 
Tel. 035-5771519

Wit metalen 2-pers bed 
140x200cm € 45,-. Tel. 
06-52386150

Opklapbed nieuw € 50,-. Tel. 
035-5771232

Kinderglijbaan € 25,-. 
Whitebord 150x100cm € 15,-. 
Tel. 035-5771232

Twinload fietsendrager, past 
op trekhaak € 45,-. Tel. 030-
2205248

Serie bridgeboekjes Van Start 
tot Finish van Cees Sint en 
Ton Schipperheyn deel 2 t/m 
5 € 12,50. Tel. 030-2285302 
Grenen boekenkast 
110x55x35cm € 15,-. Tel. 
06-22212232

2 platte plastic opbergboxen, 
met deksel en op wieltjes 
€ 10,-. Tel. 06-22212232

Witte commode voor baby. 3 
deurtjes en 2 laden € 25,-. Tel. 
030-8782113

Gebruikte verticuteerappa-
raat, 2 x 6 messen € 15,-. Tel. 
06-53441095

1x gebruikt grote, 
oranjekleurige(niet fel), rug-
zak, voor trekkingstochten 
€ 10,-. Tel. 06-53441095

Verhuisdozen 32x49x36 cm, 
19 stuks in één koop € 17,50. 
Tel. 030-2288994

Gaskachel Nobel, zwart, 
rond model ø27cm met 40 
cm ronde voetplaat. 9,9 kW, 
uitlaat 100 mm met aardgas-
slang 1 meter € 45,-. Tel. 
030-2288994

Rookgasafvoer, 100 mm 
kachelaansluiting met trom-
melverloop excentrisch naar 
110mm schoorsteenaanslui-
ting. Aluminium € 5,-. Tel. 
030-2288994

Cordo snelbinders voor kin-
derfiets, grijs/wit, nieuw en 
niet gebruikt. Verkeerde koop 
€ 7,-. Tel. 06-45383342

DVD Bob de Bouwer 5 stuks 
€ 10,-. Bodywarmer nieuw, 
one size € 17,50. Tel. 030-
2291160

Straalkachel voor badkamer, 
1800W € 10,-. Tel. 0346-
212492

Zaanse klok i.g.st. moet 
schoongemaakt worden 
€ 45,-. Tel. 0346-213501

Tempur topmatras i.z.g.st. 
Topdek makkelijk te verwij-
deren en zelf te wassen € 50,-. 
Tel. 0346-214042

Crespo campingstoelen 4 
stuks. 2 hoge modellen en 2 
lage modellen, kleur groen 
i.z.g.st. € 50,-. Tel. 0346-
214042

4 rieten eetkamerstoelen 
met losse kussens i.z.g.st. 
€ 50,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Sfeer en romantiek in uw 
interieur met Durable, hand-
boekje uit de jaren ’80 € 4,50. 
Tel. 0346-243758

3 borduurpakketjes voor kin-
deren. 2x beer en 1x hondje 
zijn nog nieuw in de verpak-
king € 2,50. Tel. 0346-243758

Hobby Handig, jaargang 
2014. Hobbyblad voor cre-
atieve mensen € 10,-. Tel. 
0346-243758

Groene Samsonite beautycase 
€ 45,-. Tel. 06-10119383

Activiteiten
Eénmalig zeer bijzon-
der CONCERT Het 
Paasoratorium “Gehoben 
ist der Stein” Valborgkoor 
en ledenIncantokoor (Bern) 
Marianne Prato o.l.v. Árpád 
Schermann zondagmiddag 10 
april 15 u. in O.L.V. Kerk, 
Gregoriuslaan 8 te Bilthoven

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE schilder 
met 35 jaar ervaring, heeft 
nog tijd over voor al uw 
schilder- sauswerk/behangen/
dakrep. enz. Ingeschr. Kvk. 
Vrijbl. Prijsopg. 06-39870829

ENGELS bijles of examen-
training in Maartensdijk. 
Flexibele dagen en tijden op 
afspraak, € 5,- per half uur. 
Tel. 06-45383342

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Wegens korte vakantie is 
BETTY’S CORNER deze 
week gesloten. Vanaf 9 april 
weer telefonisch bereik-
baar. Bel voor een afspraak 
06-33722022 Zorg voor uw 
haar!

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Reisleidster met veel erva-
ring ontwerpt graag, samen 
met u, de reis van uw leven 
naar de mooiste plekjes in 

INDONESIË. Kijk voor meer 
informatie op www.reisbe-
stemmingopmaat.nl

Te huur KANTOORPAND 
200m2 met airco aan de 
Industrieweg in Maartensdijk 
€ 1250,- p/m. Tel. 
06-54623282

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00- 
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Tuinservice van Vliet voor al uw snoei-zaag-blad-straat- 
tuinwerkzaamheden etc. Het is nu weer tijd voor het planten 
van bomen en alle andere soorten van tuinplanten o.a. beuken 
vanaf : 70cm à € 0,65 tot 2,5m à € 8,50. Taxus vanaf 50/60cm 
à € 4,50 tot 2,5m à € 45,-. Coniferen vanaf 100/120cm à € 
5,- tot +/- 4m à € 65,-. Laurier vanaf 80cm à € 5,- tot 2,5m à 
€ 25,-. Meststof Cultera 25kg € 17,50. Vele soorten grote en 
kleine fruitbomen etc. U kunt bij ons terecht voor al uw tuin 
planten. Nw. Weteringseweg 34 Tel. 06-54751296

Wij regelen uw woningontruiming en inboedelafwikke-
ling. Wij maken de woning klaar voor verkoop / verhuur. 
www.zwartblok.nl of bel 035-6224216 / 06-50435378

Kok weer druk voor 
Girodikika

Paul Hurkmans is kok bij Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt, 
gevestigd in verzorgingshuis Weltevreden. In juni verruilt Paul 
de pannen en de potten even voor een fiets(-tocht) voor Kika; 
de zesdaagse race heet Girodikika. Hurkmans rijdt dan 995 

kilometer en moet 16000 meters de hoogte in.

Om hier geld voor in te zamelen was er eerder dit jaar al een inzamelings-
avond in Wijkrestaurant Bij de Tijd, waar heerlijk Italiaans gekookt werd door 
de vrijwilligers van het Intercultureel Eetcafé van MENS De Bilt, samen met 
de twee koks van Bij de Tijd. 

Op zondag 10 april is er opnieuw een inzameling voor Kika; dit keer in sa-
menwerking met Dart Café de Huzaar en de horeca op de Dorpsstraat in De 
Bilt. Op die middag komt de beste Nederlandse dartster Aileen de Graaf op 
bezoek. Zij komt darten en het is de bedoeling dat mensen tegen haar kunnen 
darten tegen een kleine vergoeding. Er is een aantal kleine prijzen te winnen, 
beschikbaar gesteld door diverse Biltse ondernemers.

Paul Hurkmans is vaker druk voor Kika. (foto Wilma van de Poelgeest)

Spellenavond bij WVT

Vrijdag 8 april organiseert WVT (Talinglaan 10 
te Bilthoven) een leuke spellenavond voor jong 
en oud. Iedereen is welkom om een avondje mee 
te spelen met Carcassonne, Risk, Kolonisten 
van Catan, Monopoly en oudhollands Mens-
erger-je-niet, dammen, Halma of ganzenborden. 

Staat het spel van jouw keuze er niet bij: neem 
zelf een leuk spel mee. Aanmelden kan tot 6 
april via tel. 030 2284973. Aanvang 19.30 uur. 
Deelname is gratis.

Kidsfair

Basisschool De Regenboog in De Bilt organi-
seert op zaterdag 9 april van 9.00 tot 12.00 uur 
een Kidsfair voor (2e hands-)kinderkleding & 
speelgoed op het schoolplein De opbrengst hier-
van komt geheel ten goede aan Abong Mbang, 
het vaste goede doel van de school. 

Valborgkoor zingt

Zondagmiddag 10 april zingt het Valborgkoor 
o.l.v. Árpád Schermann met leden van het 
Incantochor, Marianne Prato (uit Bern) het bij-
zondere Paasoratorium "Gehoben ist der Stein". 

Niet toevallig na Pasen wordt het uitgevoerd 
omdat in tegenstelling tot de Mattheüs- en 
Johannes Passion dit hedendaagse Paasorato-
rium niet eindigt met 'wir setzen uns in Tränen 
nieder' maar verder verhaalt over de vervulling: 
het lege graf en de 'Opstanding'. Het oratorium 
wordt uitgevoerd met dubbel koor en solisten in 
de O.l.v.Kerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven. 

Entréekaarten: aan de Kerk; voorverkoop bij de 
Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1A en via 
www valborgkoor.nl/concertagenda.htm. Aan-
vang 15.00 uur
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Winst voor DOS bij hervatting 
veldcompetitie

Na het kampioenschap in de zaal wachtte ook voor het Westbroekse DOS zaterdag weer de 
veldcompetitie. Na twee weken trainen en twee oefenwedstrijden met wisselend resultaat bleek 

dat DOS hier klaar voor was.

Tegenstander ALO is met 110 jaar 
de oudste korfbalvereniging van 
Nederland. Hierbij vergeleken is 
DOS nog maar een jonkie, want 
de Westbroekers willen volgend 
jaar het 50-jarig bestaan vieren. 
Op de mooie bosrijke locatie in 
Den Haag kende DOS een quick 
start. Na tien minuten stond er al 
een 1-7 voorsprong op het sco-
rebord. DOS had deze wedstrijd 
niet de cruise control aan, maar 
wisselde steeds van snelheid. Na 
een snel stuk, lieten ze het tempo 
weer zakken. De thuisploeg dacht 
zodoende aan een vroeg Haags 
kwartiertje toen 15 minuten la-
ter de stand 4-8 was en dacht te 
kunnen aansluiten. Dichterbij liet 
DOS de tegenstander niet komen, 
want nog even gas richting rust 
bracht de stand op 7-12 halver-
wege.

Ook na rust begon DOS op hoge 
snelheid en besliste snel de wed-
strijd definitief. Halverwege het 
tweede bedrijf was de voorsprong 
uitgebouwd naar 9-19. De West-
broekers namen weer gas te-
rug, gingen wisselen en gaven 
de thuisploeg de gelegenheid de 
stand iets dragelijker te maken. 
Uiteindelijk stopte de teller bij 

17-25. Een mooi resultaat waar-
door DOS samen met Novioma-
gum, dat ook won, koploper blijft. 
Volgende week treft DOS thuis 
Revival om 15.30 uur in West-
broek. Een taaie tegenstander 
waar DOS een hele wedstrijd lang 
in de hoogste versnelling zal moe-
ten spelen om een goed resultaat 
neer te zetten.

Dos zit lekker in z’n vel op het veld.

SVM wint bij Maarssen
De technische staf van de geel- blauwe Maartensdijkse 
voetballers moest door schorsingen en onverwachtse 

blessures nogal bij de opstelling improviseren, maar vanaf 
de eerste minuut stond er een hard werkend SVM, dat 

geloofde in de goede afloop. 

De eerste 15 minuten waren voor Maarssen, dat de SVM-verdediging 
behoorlijk onder druk zette. Het technisch betere SVM nam na een 
kwartier het initiatief over. Kleine kansen kwamen er ook. Een schot 
van Marcel Melissen ging net over en na 30 minuten raakte de ver-
dediging van Maarssen zo in paniek dat het bijna een eigen doelpunt 
werd. SVM was beter, maar rondde niet af. 

Maarssen was ook wel eens gevaarlijk; wanneer de verder goed spe-
lende geelblauwe verdediging een steekje liet vallen was er nog doel-
man Stijn Orsel ,die de nul vast hield. Vlak voor de theepauze kreeg 
SVM een niet benutte kans om met een voorsprong de rust in te gaan.

Rust
Ook na de rust bleef een hard werkend SVM strijden voor de winst. 
Maarssen werd meer en meer in de verdediging gedwongen. Om toch 
een doelpunt te kunnen maken werd Marco Willemse ingebracht. Hij 
liet zien dat hij het voetballen niet is verleerd en bracht meer rust in 
de aanval. Marco had de 0-1 op de pantoffel, maar scoorde niet. Even 
later liet Bas Bos heel SVM juichen door de 0-1 binnen te koppen. 

Nog een spannend laatste kwartier volgde met ook nog 9 minuten 
blessuretijd, maar de overwinning werd niet meer uit handen gegeven. 
SVM speelde zich veilig en doet nog mee voor de 3e periode titel. A.s. 
zaterdag spelen de Maartensdijkers om 14.30 uur thuis tegen DOSC 
(Den Dolder). 

Salvodames komen net 
tekort tegen Gemini
In een hartverwarmende en spannende wedstrijd hebben 
de Salvodames de als 4e geplaatste tegenstander Gemini 

net niet van de overwinning kunnen afhouden. De 
Hilversumse dames waren Salvo op het kritieke moment 

net de baas en wonnen met 2-3.

Het zag er lange tijd naar uit dat Salvo voor een verrassing kon zor-
gen en de broodnodige punten in Maartensdijk te houden. Het hoog 
geklasseerde Gemini had als snel in de gaten dat Salvo de punten 
niet cadeau gaf. Er ontstond een geheel gelijk opgaande wedstrijd 
waarvan op voorhand niet was te voorspellen wie welke set zou gaan 
winnen.
Door de vele rally’s werd het een mooie schouwspel voor het publiek. 
Coach Ger Dalmeijer wisselde veelvuldig zodat alle speelsters van 
het team hun aandeel hadden in het fraaie schouwspel.  De meest 
opvallende speelster van de middag stond in het team van Gemini. 
Deze aanvalster heeft het Salvo 
heel erg moeilijk gemaakt. Bij 
Salvo speelde Anique Diepeveen 
overall gezien een goede wed-
strijd. De eerste vier sets hiel-
den de teams elkaar volledig in 
evenwicht en stond er een 2-2 op 
het bord. Een vijfde beslissende 
set was nodig om uit te maken 
wie de winnaar van dit duel ging 
worden. Gemini pakte direct het 
initiatief en serveerde Salvo ach-
ter elkaar op een 6-1 achterstand. 
Dit verschil wisten de Maartens-
dijkse dames niet meer goed te 
maken en de set werd verloren 
met 9-15.
Op 9 april speelt Salvo om 
14.30 uur in sporthal Midland in 
Amersfoort tegen koploper en ti-
telkandidaat Keistad.

Fraternitas huldigt jubilarissen
Eef Hoefakker is al 70 jaar lid van 
Fraternitas en Lisette van Wijk al 
40 jaar lid. Beiden werden samen 
met bestuursleden Trudy Swart en 
Henk Nurmohamed verrast. Henk 
en Trudy zetelen al 25 jaar in het 
bestuur van Fraternitas en zoveel 
trouw bij elkaar verdiende extra 
aandacht. (Nelly Oelderik)

Op de Algemene Ledenvergadering 
werden v.l.n.r. Eef Hoefakker, 
Lisette van Wijk, Trudy Swart 
en Henk Nurmohamed in de 
bloemetjes gezet. 

FC De Bilt verspeelt koppositie
Na het onnodige puntverlies tegen hekkensluiter De Vecht stond op 2 april FC De Bilt klaar  

om de draad weer op te pakken in een thuiswedstrijd tegen vv De Meern.

FC De Bilt begon goed aan de 
wedstrijd en na acht minuten 
kreeg Tom Karst een mooie kans 
en die benutte hij uitstekend, zo-
dat de 1-0 op het scorebord ver-
scheen. FC De Bilt had de wed-
strijd goed onder controle, maar 
wist de spitsen niet in stelling te 
brengen. Aan de andere kant werd 
invalkeeper Jelle Godefroy niet 
op de proef gesteld en zo bleef het 

1-0 tot de rust.
In de tweede helft leek FC De 
Bilt het na vier minuten te beslis-
sen. Joey de Ruijter rukte op tot 
de achterlijn en gaf de bal perfect 
voor en daar kwam Tom goed 
bij de eerste paal en hij tikte zijn 
tweede van de middag binnen: 
2-0. De Meern scoorde meteen 
hierna de aansluitingstreffer, met-
een gevolgd door de 2-2- en zelfs 

de 2-3. Daarna lukte het FC De 
Bilt niet meer om een vuist te ma-
ken om de schade te herstellen. 

De koppositie is verspeeld, maar 
het blijft spannend in de bovenste 
regionen van de tweede klasse: 
Aalsmeer (44), Almere en De Bilt 
(42) en Delta Sports (38 punten). 
Nog vijf wedstrijden te gaan en 
alles is nog mogelijk!

Volleyballessen op school
Van 11 tot en met 15 april bezoekt een team van trainers van Salvo’67 twee basisscholen in 

Maartensdijk. Tijdens de gymlessen van obs Kievitschool en de School met de Bijbel 
maakt deze basisschooljeugd spelenderwijs kennis met volleybal.

Dit gebeurt vooral door de oefenin-
gen in spelvormen aan te bieden en 
de jeugd zo veel mogelijk met de bal 
te laten spelen. Door op meerdere 
kleinere veldjes te oefenen komen 
de kinderen veelvuldig aan spelen 
toe en staan ze vrijwel niet stil. 
Op dinsdag 19 april is deze jeugd 
uitgenodigd op een open training. 
Salvo organiseert voor de school-

jeugd en overige (school-)jeugd in 
Maartensdijk een volleybaltraining 
als vervolg op de trainingen en 
oefeningen die op de schoollessen 
zijn gedaan. Zo maken de kinderen 
kennis met volleybal zoals het bij 
Salvo wordt gespeeld. 

Vierstee
De training vindt plaats van 18.00 

tot 19.15 uur in sporthal De Vier-
stee in Maartensdijk. 
Na afloop van de trainingen krij-
gen alle deelnemende kinderen een 
sportdrankje uitgereikt. Tijdens en 
na de training zijn er Salvoleden 
aanwezig om mogelijke vragen te 
beantwoorden. Er zijn ruimschoots 
mogelijkheden om kinderen in 
teams te plaatsen.    
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
06-04
Do.

07-04
Vr.

08-04

Biefstuk met gebakken
champignons

of
In de roomboter

gebakken silptongetjes
of

Portobello gevuld met
blauwschimmelkaas

€ 10,-

(2 stuks)
€ 10,-

(3 stuks)
€ 14,50

€ 10,-

Woe.
13-04
Do.

14-04
Vr.

15-04

Oosterse ossenhaaspuntjes
met Chinese kool

of
“Zarzuela”(Spaanse visschotel

met paellarijst)
of

Wrap met kruidenkaas, selderij, 
komkommer en walnoten

€ 10,-

23 april "Aanschuiven in de feesttent"

Ervaringen met teken
door Rob Klaassen

In juni a.s. komt er een einde aan het ‘tekenslepen’ van Rob en Marga Timmer uit Hollandsche 
Rading. Als ‘tekenslepers’ zijn zij als vrijwilligers maandelijks bezig met het vangen van teken. 
Zij doen dit voor een onderzoek van de universiteit Wageningen. Er is dan 10 jaar onderzoek 

naar teken gedaan. Daarna zullen de onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt. 

Rob en Marga Timmer zijn al ruim 
6 jaar bij het Wageningse tekenon-
derzoek betrokken. Zij doen dit als 
vrijwilliger vanuit het IVN. Rob: 
‘Er was iemand in De Bilt die dit 
deed, maar die moest vanwege 
z’n gezondheid stoppen. Wij heb-
ben toen zijn taak overgenomen. 
Het onderzoek van de universiteit 
Wageningen is uniek in de wereld. 
Tien jaar lang worden op 15 vaste 
plekken in ons land ieder eerste 
weekend van de maand teken voor 
dit onderzoek gevangen. Dit wordt 
gedaan door een grof linnen la-
ken dat verzwaard is met een ket-
ting over de bodem te slepen. De 
teken blijven daar dan in hangen. 
We doen dit op een vaste plek van 
200 m2 . We slepen dan steeds 
stukken van 25 m2 . Na zo’n sleep 
worden de teken en larven geteld 
en in buisjes met alcohol gedaan. 
Vervolgens wordt de volgende 25 
m2 gedaan. Zo doen we dat dus 
8 keer: slepen, tellen en bewaren. 
Dit is een heel nauwkeurig werkje, 
want de teken en vooral de larven 
zijn heel erg klein. Daarna sturen 
we de buisjes en het telformulieren 
op naar Wageningen. Daar worden 
de teken gecontroleerd, o.a. op het 
wel of niet aanwezig zijn van de 
Borrelia-bacterie. Dus of ze wel 
of niet besmet zijn. De Borrelia-
bacterie, is de bacterie die verant-
woordelijk is voor de besmetting 
van de ziekte van Lyme’. Marga: 
‘Het is elke maand steeds weer een 
behoorlijke klus om te doen. Vo-
rig jaar vingen we in een weekend 
meer dan 1000 teken en larven. 

Daar ben je echt uren en uren mee 
bezig. Dit is geen werk om in je 
eentje te doen’. 

Einde onderzoek
Rob: ‘Het onderzoek van de uni-
versiteit Wageningen was gepland 
voor 10 jaar. In juni a.s. is die 10 
jaar bereikt. We zijn dan dus uit-
gesleept. Alle tekenvangers uit het 
hele land komen dan in Wagenin-
gen bij elkaar. We hopen dan de 
eerste resultaten van deze lange 
en in wereld unieke studie te ver-
nemen. Bijvoorbeeld: Is het aantal 
teken toegenomen? Waar, wanneer 
en waarom? Is het aantal besmette 
teken toegenomen? Zo ja, wat is 
daarvan de reden? Etc. etc.. Al-
lemaal bijzonder interessant’. Op 
de vraag of ze zich dan niet gaan 
vervelen moeten Marga en Rob 
hard lachen. Marga: ‘Ach die te-
ken-vangerij is maar een kleinig-
heidje. Rob is altijd bezig in de 
natuur. Mieren, vogels en vooral 
ook nachtvlinders. Wist je dat er 
alleen al in onze tuin meer dan 150 
verschillende nachtvlinders zit-
ten? Echt ongelooflijk. We wonen 
hier op zo’n uniek mooie plek’. 
Rob: ‘De natuur is echt mijn grote 
hobby. Ik had graag biologie ge-
studeerd. Maar ja, dat zat er toen-
tertijd helaas niet in. Ik ben 42 jaar 
bij de politie geweest. En nu kan 
ik me gelukkig de hele dag met 
de natuur bezighouden. Ik geef 
veel voorlichting aan onder andere 
scholieren, trek met ze de natuur 
in. Ik doe niets liever dan dat. Het 
is mijn lust en mijn leven”. 

Ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme wordt volgens 
het RIVM veroorzaakt door beten 
van teken, die besmet zijn met de 
Borrelia-bacterie. De teek leeft van 
het bloed van de mens en probeert 
de bloedbaan binnen te dringen. Als 
de teek niet wordt verwijderd, ter-
wijl deze probeert het lichaam bin-
nen te dringen, ontstaat er vaak rond 
van de beet een rode ronde plek. He-
laas is zo’n rode plek er soms niet 
of blijft deze onopgemerkt. Als een 
teek is besmet met de Borrelia-bac-
terie en in de bloedbaan belandt ont-
staat de ziekte van Lyme. Deze ziek-
te blijft soms volledig onopgemerkt 
en heeft de drager geen last. Indien 
er wel last wordt ondervonden kan 
een kuur met antibiotica uitkomst 
bieden. Wordt de besmetting van de 
ziekte echter onopgemerkt dan is er 
een kans, dat er na ongeveer een jaar 
neurologische klachten gaan ont-
staan. Vaak gewrichtspijnen, trager 
bewegen, trager spreken, e.d.
Volgens het RIVM worden ieder 
jaar zo’n 23.500 mensen besmet 
met Borrelia en krijgen de ziekte 
van Lyme. Een paar procent van alle 
tekenbeten geschiedt door besmette 
teken. Van die 23.500 mensen die 
door een besmette teek zijn gebeten 
krijgt zo’n 10% hiervan zogenoem-
de late klachten. 

Controleren 
Rob: ‘Bij iedere lezing of voorlich-
ting die ik geef, zeg ik steeds dat je 
na een bezoek aan bos, hei, park, 
duin, of je eigen tuin je altijd moet 
controleren of je geen teek bij je 

draagt. Overal waar enige begroei-
ing is, zijn teken. Dieren die op 
de bodem lopen zoals bv. muizen 
, maar ook schapen, fungeren als 
gastheer voor de teken. Zij vervoe-
ren de teken van plek naar plek. 
Teken komen altijd via het onder-
ste deel van je onderbeen bij je. Ze 
springen op je omdat ze worden 
aangetrokken door het tempera-
tuurverschil. Ze zitten als het ware 
op je te wachten op de top van een 
grasstengel of op de bodem op de 
grond en springen dan over. Dat ze 
van bovenaf op je hoofd vallen is 
een sprookje. Zo kunnen ze bv. via 
je been naar boven zijn geklommen, 
maar waarschijnlijker is dat er in de 
hei of bos is gelegen en dat ze op die 
manier op het hoofd zijn beland. Ze 
zoeken bij voorkeur zachte vochtige 
plekjes op de huid bv. in de lies. Via 
die zachte huid kunnen ze gemak-
kelijk naar binnen dringen om zo in 
de bloedbaan te komen. Wil je geen 
enkel risico lopen dan moeten be-
nen worden bedekt en de broek in 
de sokken worden gestopt. Als het 

in de zomer heet is, is dat geen lol-
letje. Vandaar mijn oproep om je-
zelf altijd goed te controleren. Maar 
wordt er toch vooral niet nerveus 
van. Geniet vooral van de prachtige 
natuur om ons heen en laat je vooral 
dit genoegen niet ontnemen door al 
die tekenverhalen”.

Ervaringen
We spraken met een 70-jarige inwoner in Hollandsche Rading, die lijdt 
aan de ziekte van Lyme. Uit begrijpelijke privacy overwegingen wilde 
hij niet met naam, toenaam of foto in de krant, maar wilde wel graag 
iets zeggen over zijn ervaringen met de ziekte van Lyme: 

‘Ik was altijd enorm sportief. Ik liep regelmatig 10 km hard in de bos-
sen, wandelde en fietste heel veel en roeide driemaal in de week; ik was 
iemand in topconditie. Een jaar geleden merkte iemand in m’n roei-
ploeg op dat m’n ‘haal’ plotseling veel zwakker was geworden. Zelf 
merkte ik dat m’n conditie terugliep. Ik was vaak heel erg moe, voelde 
me niet fit en was lusteloos. Plotseling begon ik ook moeilijker te lopen 
en trager te spreken. Mensen in m’n omgeving vroegen in toenemende 
mate of het wel goed met me ging. Het vermoeden was, dat ik de ziekte 
van Parkinson had. Via de huisarts ben ik toen terecht gekomen bij een 
neuroloog. Die vond geen aanwijzingen voor de ziekte van Parkinson. 
Inmiddels ging het steeds slechter met me. Ik voelde me bij de dag 
zwakker worden. Suggesties als zou ik ziekte van Lyme hebben werden 
in eerste weggewuifd. Men zei, dat het zo sporadisch voorkwam dat dit 
vrijwel was uitgesloten. Op sterk aandringen van vooral mijn vrouw 
is er uiteindelijk toch een test op gedaan. Ik bleek de ziekte van Lyme 
te hebben. Het bleek om een al oude besmetting te gaan. Men kon dat 
vaststellen aan de hand van de antistoffen die in mijn lichaam werden 
aangetroffen. Ik zat in de zogenoemde 2e of 3e fase van de ziekte. Dit 
noemt men een ‘late Lyme’ besmetting. Analyse heeft aangetoond dat 
ik waarschijnlijk voorjaar 2014 besmet ben geraakt. Ik heb nooit iets 
van een beet of een rode kring waargenomen. Volgens mijn arts valt er 
in minstens 50% van de besmettingen geen rode kring waar te nemen. 
Ik weet dus niet waar de teek me heeft gebeten’. 

Bestrijding
‘De grote moeilijkheid was om iemand te vinden, die bekend en des-
kundig is om zo’n late Lyme besmetting te kunnen behandelen. Dit 
heeft me veel tijd en moeite gekost. Ik ben uiteindelijk beland bij het 
Medisch Centrum Maastricht. Hier werkt een arts, die zich speciaal 
bezighoudt met en ook onderzoek doet naar de bestrijding van zo’n late 
Lyme. Ik ben inmiddels aan mijn derde kuur bezig. Ik begin me heel 
langzaam wat beter te voelen. Ik kan weer wat langer lopen en fietsen. 
Het is erg fijn dit bij jezelf waar te nemen. Ik hoop dan ook volgend jaar 
om deze tijd weer de oude te zijn’.

Lange broek
Op de vraag of hij zich nu buiten anders gedraagt dan voorheen zegt 
hij: ‘Ik loop nu uitsluitend in de tuin met een lange broek, die ik in mijn 
sokken stop. Na deze ervaring ben ik toch wel voorzichtig geworden’.

Marga Timmer sleept de verzwaarde linnen doek waarmee de teken worden gevangen.

Rob en Marga Timmer tellen en verwijderen de teken en larven na de 
sleep.

Werkzaamheden bosgebied 
de Leijen klaar

 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in het bosgebied in de Leijen, maar het einde is in 
zicht. Het bosgebied is uitgedund. Hierbij zijn selectief bomen uit het bos verwijderd. Dit is 

nodig om te kunnen sturen op de boomsoortensamenstelling en de achterblijvende bomen de 
ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen tot dikke beeldbepalende bomen. 

Op een aantal locaties in het bos-
gebied zijn open plekken gemaakt 
om het bosbeeld gevarieerder te 
maken. De komende weken wor-
den de werkzaamheden afgerond. 
Op de open plekken, die zijn ont-
staan door de houtoogstwerkzaam-
heden, wordt de bodem bewerkt 
met een zogenaamde klepelmaaier. 

Dat is een machine die het achter-
blijvende top- en takhout fijn slaat 
en de bodem oppervlakkig open 
maakt. Hierdoor kan het zaad van 
bomen gemakkelijk kiemen op de 
open plekken. De klepelmaaier 
zal tevens de struiklaag langs en-
kele lanen wegmaaien zodat deze 
beter in beeld komen. Momenteel 

ligt nog veel van het geoogste hout 
langs de wegen aan de buitenzij-
de van het bosgebied. Dit wordt 
de komende tijd afgevoerd met 
houtvrachtwagens. Tot slot zul-
len de paden in de Leijen worden 
opgeknapt, zodat deze overal weer 
gewoon begaanbaar zijn voor de 
wandelaar. 
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