
Herdenking

Veel belangstelling bij de stijlvolle herdenking in Bilthoven. Zie ook 
pag. 3. [foto Guus Geebel]

De Nationale Herdenking in Maartensdijk werd een mooie bijeenkomst 
met een indrukmakende stilte rond de vlag op het Maertensplein om 
acht uur. Zie ook pag. 5.

[foto Henk van de Bunt]
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Gemeente De Bilt slibt dicht
door Walter Eijndhoven

Regio Midden-Nederland staat voor een enorme uitdaging om de regio bereikbaar te houden. 
Samen voor De Bilt wil daarvoor de handen ineen slaan met bedrijven en maatschappelijke 
organisaties in gemeente De Bilt. Daarom organiseert zij, samen met het werkgeversnetwerk 

U15, op donderdag 24 mei bij ingenieursadviesbureau Sweco een bijeenkomst om een begin te 
maken met het zoeken naar oplossingen voor een betere bereikbaarheid van De Bilt.

 
‘Er doemt een probleem op waar-
voor wij aandacht vragen’, vertelt 
Joanne Penning, directeur van Sa-
men voor De Bilt. ‘Steeds meer 
bedrijven vestigen zich in en rond 
de grote steden. De filedruk blijft 
toenemen. Ook voor De Bilt. On-
danks maatregelen om files te 
verlichten, zoals aanleg van meer 
asfalt. Wij zullen daarom oplossin-
gen moeten vinden door de manier 
van reizen en werken slim en duur-
zaam te maken. Dit levert veel op: 
een betere bereikbaarheid, maar 
ook lagere kosten, CO2-reductie 
en vitale medewerkers’. 

As-panel
Bedrijven binnen gemeente De 
Bilt worden steeds moeilijker be-
reikbaar en er is niet zomaar een 
oplossing te vinden voor dit pro-
bleem. Daarom is het belangrijk 
dat alle organisaties binnen de ge-
meente met elkaar om tafel gaan. 
Bedrijven rond de as van het Berg 
en Boschterrein, Soestdijkseweg 
Noord en -Zuid tot en met de Ho-
geschool Utrecht en Universiteit 
Utrecht (Utrecht Science Park) 
zullen op 24 mei in een panel hun 
uitdagingen en mogelijke oplos-
singen rond mobiliteit bespreken. 
Er zijn al koplopers actief. De Biga 
Groep heeft een CO2 footprint la-
ten maken, gericht op mobiliteit 
en adviezen gekregen van U15. 
Het RIVM streeft naar alternatief 
vervoer van medewerkers, zodat 
deze de auto laten staan. Fiets naar 
je werk en wandel naar je werk 
zijn daarbij ludieke momenten om 
alternatief vervoer onder de aan-
dacht te brengen.

Mobiliteitsmaatregelen
Samen voor De Bilt, Sweco, 
RIVM en U15 roepen bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
op mee te denken over duurzame 
mobiliteit. Donderdag 24 mei is 
hiervoor een eerste moment. Pen-
ning: ‘Wij gaan graag in gesprek 
met bedrijven voor een betere be-
reikbaarheid van De Bilt. Wat zijn 
de ervaringen van Biltse bedrijven 
die een CO2 footprint hebben laten 
maken en al aan de slag zijn met 
duurzame mobiliteitsmaatregelen? 
Hoe kunnen wij medewerkers sti-
muleren om duurzamer en slimmer 
te reizen? Dit zijn enkele van de 
vragen waarop wij een antwoord 
hopen te vinden’.

Duurzaam
Op 24 mei zal Martijn Elting, pro-
cesmanager U15, de deelnemers 
informeren over duurzame mobili-
teit in de praktijk. 

Daarna is er een paneldiscussie 
over het verduurzamen van mobi-
liteit in De Bilt onder leiding van 
Nicole van Overbeek, afdelings-
hoofd van de RIVM Interimpool. 

Alle Biltse bedrijven en maat-
schappelijke organisaties zijn van 
harte welkom een bijdrage te le-
veren aan het gezamenlijke doel: 
kennis delen over ontwikkelingen 
rond duurzame mobiliteit, inspi-
ratie opdoen over maatregelen om 
duurzame mobiliteit bij medewer-
kers, leveranciers en klanten te sti-
muleren en met elkaar aan de slag 
te gaan voor een duurzaam en be-
reikbaar De Bilt.

Datum: donderdag 24 mei, om 
16.00 uur bij Ingenieursadvies-
bureau en U15-lid Sweco, Holle 
Bilt 22, De Bilt. Aanmelding 
vooraf s.v.p. bij Joanne Penning, 
joanne@samenvoordebilt.nl.

Soestdijkseweg Zuid is een belangrijke verkeersader.
(foto Nienke van Weele)

Verkeersregulatie op Soestdijkseweg. (foto Nienke van Weele)
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/05 • 09.30u - Ds. C. H. Oechies
13/05 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/05 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer
13/05 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

13/05 • 18.30u - Ds. P. v.d. Kraan 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/05 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/05 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/05 • 10.30u - Pastor Frans Zwarts
13/05 • 10.30u - Pastoor Jozef Skiba

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

10/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
13/05 • 10.15u - Ds. H.J. Room

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

13/05 • 10.00u - Ds. M. van der Poel
13/05 • 19.00u - Ds. M. Visser

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/05 • 10.00u en 13/05 • 10.00u -

Mevr. ds. E.H.W. Stam
Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/05 • 10.00u en 13/05 • 10.00u - 

Kerkgebouw gesloten
Samendienst in en met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
10/05 • 10.00u - Communieviering,

W. Eurlings en K. van Gestel
13/05 • 10.00u - Communieviering,

J. van Gaans en I. Elsevier

V.E.G. De Bilt e.o.
09/05 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

13/05 • 10.00u - Spreker Johan 
Smoorenburg

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
13/05 • 10.30u - Ds. R. Alkema

Herv. gemeente Groenekan
10/05 • Geen dienst

13/05 • 15.30u - Drs. J.P. de Man 

Herst. Herv. Kerk Groenekan
10/05 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg

13/05 • 10.00u - Leesdienst
13/05 • 18.30u - de heer K. Lankhaar

Onderwegkerk Blauwkapel
13/05 • 10.30u - Pastor Leo Fijen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/05 • 11.00u - Mevr. ds. Geertien 
Moorsink

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
13/05 • 10.00u - Ds. E.E. Bouter
13/05 • 18.30u - Ds. A. Jonker 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

10/05 • 10.00u en 13/05 • 10.00u en 18.30u 
- Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
13/05 • 09.30u - Mevr. ds. Geertien 

Moorsink 

St. Maartenskerk
10/05 • 10.30u en 13/05 • 10.30u Woord- 

en Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/05 • 10.00u - Ds. D.G. van Wageningen
13/05 • 10.00u - Ds. J.W. Ploeg
13/05 • 18.30u - Ds. L. Kraak

PKN - Herv. Kerk
10/05 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan

13/05 • 10.00u - Ds. A. Baars
13/05 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 12 mei haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, in-
clusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 12 mei oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw pa-
pierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

‘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

Gerdien Jansen

Van Haren Uitvaartzorg is dé uitvaart
onderneming voor De Bilt en omstreken.  
Met respect, stijl en liefde.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 
www.vanharenuitvaartzorg.nl

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

De Heer is mijn Herder.
Psalm 23

Verdrietig, maar dankbaar dat we haar zo lang in ons midden
mochten hebben, delen wij u mee dat rustig van ons is heengegaan 
in bijzijn van één van de kinderen, onze moeder,
oma en overgrootmoeder

Neeltje Cornelia Griffioen-van Os
sinds 1980 weduwe van Willem Griffioen

* Langbroek, 13 december 1926 † Maartensdijk 3 mei 2018

 Ditje en Ger
 Kees en Eltje
 Nel en Rob
 Johan en Wilma
 Willy en Robert
 Willem en Pauline
 Bert en Christine
 kleinkinderen en
 achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Bolspil 38
4191 TH  Geldermalsen

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 mei op
de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Open deur Hervormde Kerk 

De PKN-Gemeente van West-
broek stelt door de week de kerk 
open voor belangstellenden en 
passanten. Van mei tot en met 
september zal de kerk op ieder 
tweede vrijdag- en zaterdag-
middag van de maand geopend 
zijn. De eerste keer zal zijn 

op vrijdag 11 en zaterdag 12 
mei. De deuren van de kerk zijn 
van 13.00 tot 16.00 uur open. 
Indien gewenst kunnen bezoe-
kers nader worden geïnformeerd 
over het kerkgebouw door de 
aanwezige kerkgidsen.

Comedy Night 

Op vrijdag 11 mei is er Comedy 
Night in het Weeshuis van de 
kunst, Prof. T.M.C. Asserweg 2 
in De Bilt. Zeven stand-uppers 
uit Utrecht en omstreken, bren-
gen op deze avond stand up 
comedy uit hun eigen program-

ma. Het optreden van iedere 
artiest duurt ongeveer 10 minu-
ten. Aanvang 20.30 uur. Voor 
info en aanmelding (beperkt 
aantal plaatsen) www.hetwees-
huisvandekunst.nl. 

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 
11 mei om 19.30 uur in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk. Bij een ontmoe-
tingsdienst is er eerst een (korte) 
viering - de ontmoeting met God 
-. De voorganger in deze dienst 
is ds. Rene Alkema en Gerard 
Zwart begeleidt de samenzang 
op de piano. Na de viering is er 
gelegenheid om koffie te drin-
ken en met elkaar te praten - de 
ontmoeting met elkaar -. Jan 
Grootendorst is telefonisch te 
bereiken (0346 212904) als u 
om vervoer verlegen zit. 

Nieuw tuinseizoen

Het nieuwe tuinseizoen van Tuin-
derij Eyckenstein en Agnes Krui-
den begint zaterdag 12 mei van 
10.00 tot 16.00 uur. Er zijn spe-
ciale Moederdag-activiteiten voor 
kinderen. Er is ook de eerste oogst 
van het seizoen aan verse krui-
den, groenten, planten en bloemen. 
Adres: Dorpsweg 264 A te Maar-
tensdijk.

Vrijwilligers gezocht

Zaterdag 12 mei tussen 10.00 en 
14.00 uur is het KWF-promoteam 
op het Maertensplein in Maartens-
dijk. Vrijwilligers kunnen hier alles 
uitleggen over de vrijwilligersklus-
sen en de tijdsinvestering. KWF 
zoekt collectanten en wijkhoofden 
in Bilthoven, De Bilt, Groene-
kan, Maartensdijk en Westbroek. 
Aanmelden als collectant kan ook 
online via www.kwf.nl/collectant. 
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Oorlog is de vader van alle dingen
door Henk van de Bunt

In 2015 verscheen het boek van Bernard Schut (80) over ‘Bilthoven en De Bilt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’. Op zondag 11 februari 2018 werd het vervolg gepresenteerd:

‘De rekening van vijf jaar oorlog / Bilthoven en De Bilt de eerste jaren na de bevrijding’. 
Bernard Schut vroeg voor zijn oorlogsboeken tientallen betrokkenen hun oorlogsherinneringen 

met hem te delen. Karel Beesemer vroeg Schut naar de ervaringen die uit
de interviews naar voren kwamen. 

Karel Beesemer: ‘Je hebt veel 
mensen geïnterviewd en daartoe 
het hele land doorgereisd, veel 
weg, altijd bezig. Ben je van plan 
weer een vervolg te geven aan 
jouw laatste boek? Schut: ‘Weer 
een boek schrijven over 1940 - 
1945 of de eerste tijd daarna, lijkt 
me niet zo waarschijnlijk. Korte 
verhalen schrijven over de oor-
log, ligt meer voor de hand. Mijn 
vrouw Cora heeft me, waar moge-
lijk, altijd loyaal gesteund, maar 
ze is blij dat de klus is geklaard en 
dat geldt ook voor mijzelf’. 

Vader
De oorlog is 73 jaar geleden be-
ëindigd. Schut: ‘Eën Griëksë filo-
soof zei ‘Oorlog is de vader van 
alle dingen’. Alle dingen worden 
door een oorlog verhevigd. Of 
je het over goed hebt of slecht, 
over liefde of haat. Adolf Hit-
ler en zijn handlangers speelden 
daar op gëraffinëërdë wijzë op 
in. Wat mij ook sterk frappeerde 
was dat veel verwerpelijke zaken 
die in de oorlog plaatsvonden na 
de oorlog terugkwamen. Er werd 

buitensporig gefeest, maar gelijk-
tijdig was de onverdraagzaamheid 
groot. Zo hadden de Binnenlandse 
Strijdkrachten (BS) na de oorlog 
(te) lang de macht, een macht 
die soms ook misbruikt werd om 
oude rekeningen te vereffenen. 
Er werden zelfs na 1945, zonder 
enige rechtspraak mensen om het 
leven gebracht. Let wel: ná de 
oorlog! Openlijk kritiek leveren 
op mistoestanden was vrijwel on-
mogelijk. De gevangen genomen 
NSB-ers in de kampen, kampen 
die voorheen van de bezetter wa-
ren, of in oude schoolgebouwen 
of dergelijke, werden niet zelden 
op een wijze behandeld die wei-
nig onderdeed voor de misdragin-
gen voorheen van de Duitsers en 
hun trawanten. Men waande zich 
oppermachtig en maakte misbruik 
van die vermeende onaantastbaar-
heid. Inderdaad: ‘Oorlog is de 
vader van alle dingen’. Te vaak 
hanteren we de uitspraak Eigen 
schuld, dikke bult en dat zonder 
enig mededogen. Het past ons 
- denk ik - ook enig mededogen 
te betonen richting de vijand. We 

moeten vooral niet tegen elkaar 
opbieden over het ondervonden 
leed, enige nuancering is beslist 
op z’n plaats.  

Waarschuwing
Volgens Beesemer veroorzaakt 
het steeds weer verdiepen in oor-
logsellende bij Schut geen uiter-
mate somber wereldbeeld? ‘Komt 
het schrijven van jouw boeken 
voort als een roeping, een soort 
missie? Schut: ‘Ik zie het als een 
taak om te waarschuwen; ik ben 
uitermate kritisch op het gebrui-
ken van geweld. Ik heb weinig 
illusies over de vraag of de mens-
heid iets leert van oorlogen uit het 
verleden, dus inderdaad een som-
ber wereldbeeld. Ik kom geluk-
kig uit een stevig gezin. Maar ei-
genlijk hadden we het thuis nooit 
over de oorlog. Als je alleen al let 
op wat zich afspeelde na de oor-
log: het kaalscheren van vrouwen 
(zelf gezien) die een verhouding 
hebben gehad met de vijand, de 
volslagen onverschilligheid ten 
opzichte van meisjes die een kind 
hadden dat door Canadezen was 

verwekt. Moeder en kind werden 
volledig aan hun lot overgelaten, 
volslagen desinteresse voor te-
ruggekeerden uit de concentra-
tiekampen en ga zo maar door. 
En dan heb ik het nog niet over 
het doel van nazi- Duitsland om 
het joodse volk uit te roeien. Je 
vraagt: waarom? Ik denk dat de 
nazi’s ook een vijand nodig had-
den om zich tegen af te zetten, 
maar een antwoord is dat niet’.

Bloem
Schut vervolgt: ‘Door de eeuwen 
heen zie je soldaten ten strijde 
trekken met een bloem in de loop 
van hun geweer. Ik gruwel als ik 
aan de echte werkelijkheid denk 
en dat is dat ze op het slagveld 
onherkenbaar kapotgeschoten 
worden. In mijn boek citeer ik 

Lotty Huffener-Veffer. Ze komt 
uit een Amsterdams joods gezin 
en ze heeft alle verschrikkingen 
van vernietigingskampen, de do-
denmarsen enz. meegemaakt en 
overleefd. Toen ze terugkwam in 
Amsterdam wachtte er niemand 
op haar. Ík zwierf door de stad. Ik 
voelde me hopeloos en hulpeloos. 
Zij zegt: ‘Nog steeds wil ik getui-
gen van wat ik heb meegemaakt, 
omdat het verteld moet worden’.     

Moordwerktuig
Karel Beesemer: ‘Albert Einstein 
sprak ooit de kernachtige woorden: 
‘Ik weet niet welke wapens in de 
Derde Wereldoorlog zullen worden 
gebruikt, maar ik weet wel dat in de 
Vierde Wereldoorlog gevochten zal 
worden met stokken en stenen’. 

Lees verder op pag. 12

Karel Beesemer (l) vroeg Bernard Schut naar de ervaringen die uit de 
interviews naar voren kwamen. 

‘Wie één leven redt, redt de hele wereld’
door Guus Geebel

Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden.’ Met deze woorden uit een 
gedicht van Remco Campert begint burgemeester Sjoerd Potters zijn toespraak tijdens de 

Dodenherdenking op 4 mei bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. 
Remco is de zoon van verzetsheld Jan Campert die omkwam

in concentratiekamp Neuengamme.

De imponerende herdenking trok 
deelnemers van alle leeftijden. 
Scouts vormden een erehaag en de 
Koninklijke Biltse zangvereniging 
Zang Veredelt, aangevuld met leer-
lingen van de Julianaschool, bracht 
onder leiding van Paul Krijnen, 
passende liederen ten gehore. 

Guus van Wijk van de Konink-
lijke Biltse Harmonie blies even 
voor acht uur het taptoesignaal. Na 
twee minuten stilte, waarin alleen 
vogelgeluiden en een enkele blaf-
fende hond te horen waren, werden 
twee coupletten van het Wilhelmus 
gezongen. Twee leerlingen van de 
Groen van Prinstererschool, die het 
monument geadopteerd heeft, ont-
staken daarna het herdenkingsvuur.

Verzetsdaden
De burgemeester vertelt het ver-
haal van Ellen Ruth Karpowitz, een 
Joods meisje dat met haar familie 
uit Berlijn naar Nederland was ge-
komen. Ze moest onderduiken en 
kwam terecht bij de familie Visser 
aan de Julianalaan in Bilthoven. In 
1944 stond de landwacht daar voor 
de deur en Len Visser werd ver-
hoord. Zij had Ellen goed verbor-
gen, maar aan de Julianalaan was 
het te gevaarlijk geworden. Trui 
van der Haar werkte daar in de huis-
houding. Zij nam Ellen achterop de 
fiëts mëë naar Soëst ën bood haar 
tot het eind van de oorlog een veilig 
onderdak. ‘Haar verhaal gaat na de 
oorlog wel verder. Tot haar afschuw 
merkt zij dat het antisemitisme ze-

ker niet uitgebannen is na de bevrij-
ding.’ De burgemeester verlaat zich 
vooral op de jongeren. ‘Zij bouwen 
aan een veilige samenleving. Zij 
kunnen meer onbevangen terugkij-
ken en met vertrouwen vooruit.’ De 
sopraan Julia Bronkhorst verzorgt 
met Jiddische liederen tweemaal 
een indrukwekkend muzikaal inter-
mezzo. Ze begint met de tekst: Leef 
gezond lieve ouders, ik ga van jul-
lie weg. Ik ga naar een land waar 
gëën vogëls fluitën, waar gëën wind 
waait en waar geen haan kraait. Ik 
hoop dat God jullie een goede ge-
zondheid zal blijven geven en mij 
een veilige weg. In het tweede deel 
zingt zij het Kaddisj gebed. ‘Het is 
een ode aan God met een extatisch 
einde.’

Overleven
Op aangrijpende wijze vertelt Hen-
ry Kalb (1955) het overlevingsver-
haal van zijn vader. ‘Mijn zuster en 
ik groeiden op met drie opa’s en 
oma’s. De ouders van mijn moeder 
en van vaders kant oma en opa Bak-
ker, en opa Piet en oma Iet. Als kind 
vonden we dat heel gewoon en zo 
voltrok ons leven zich.’ Opa Piet en 
oma Iet runden een huis voor oude 
mannen en hadden geen kinderen. 
Toen Henry en zijn zus ouder wer-
den kwamen de vragen en stukje bij 
beetje de antwoorden. Hun vader 
was in 1936 uit Duitsland gevlucht 
en kwam terecht in het Joodse 

werkdorp in de Wieringermeer. 
Vluchtelingen werden daar opge-
vangen en opgeleid om in Palestina 
boer te kunnen worden. In 1941 
sloten de Duitsers het werkdorp en 
de meeste inwoners werden door de 
SS afgevoerd. ‘Mijn vader mocht 
achterblijven om de oogst binnen 
te halen. Op een avond klopte hij 
aan bij de boerderij van de fami-
lie Bakker en legde zijn situatie 
uit. Hij werd liefdevol opgevangen 
door opa en oma Bakker en had een 
gelukkige tijd. Op een gegeven mo-
ment werd het te gevaarlijk. ‘Een 
vismaatje van opa Bakker, opa Piet, 
nam mijn vader en twee makkers 
in 1942 mee naar Amsterdam waar 
ze in een klein appartement tot het 
eind van de oorlog konden onder-
duiken. De familie Bakker zorgde 
in de oorlog voor voedsel van hun 
eigen land, dus ook in de Honger-
winter was er voedsel. Zo werd 
mijn vader door twee Nederlandse 
families gered en werden zij onze 
opa’s en oma’s.’ Henry Kalb vond 
dat zij de hoogste Israëlische onder-
scheiding voor een niet-Jood van 
Yad Vashem verdienden en vroeg 

die postuum voor hen aan. ‘Op 14 
december 2016 werd die onder-
scheiding in Bilthoven uitgereikt 
aan oom Fer, de enige nog levende 
zoon van de familie Bakker.’

Kranslegging
De heer Molenaar draagt een
gedicht uit eigen werk voor: 
De echo’s van toen gaan naadloos 
over in het gebulder van nu
Wat gedenken we eigenlijk,
staan we louter stil bij 40-45 
of gedenken we ook hen die net 
hun leven gaven
Blijf het verhaal vertellen,
blijf het gedenken tot de echo’s 
echt van het verleden zijn

Daarna leggen burgemeester Sjoerd 
Potters en zijn partner Tony van 
Maanen namens het gemeentebe-
stuur als eersten een krans bij het 
monument, gevolgd door een af-
vaardiging van het voormalig ver-
zet. Leerlingen van de Groen van 
Prinstererschool en de scouting 
leggen bloemen, waarna een lange 
rij bezoekers langs het monument 
dëfilëërt. Burgemeester Sjoerd Potters tijdens zijn toespraak.

Guus van Wijk staat klaar om het taptoesignaal te blazen.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 mei
t/m woensdag 16 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Bieslookpaté
Kip-asperge salade
Filet Americain

Boeren achterham
Gegrilde kiprollade
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25

BOEREN 
VOORJAARSKAAS

500
GRAM 6.98 

Noten & pinda's

Speklapjes
ook lekker dun voor de BBQ

Tartaar

Kip schnitzels of 
Cordon bleu

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.50

500
GRAM 7.98

Black Angus burgers

6
VOOR 6.-

Riblappen

100
GRAM 1.98

250
GRAM 2.98

PISTACHE NOOTJES

PINDA-ROZIJNENMIX

6 HALEN= 5 BETALEN

Verrassend lekker!

500
GRAM 6.50

Slavinken, rundervinken en 
kipvinken

Overheerlijk!

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN 2
STUKS 7.-

Aangepaste openingstijden!

LET OP!
DONDERDAG 10 MEI ZIJN 
WIJ GESLOTEN I.V.M. 
HEMELVAARTSDAG!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Zo lekker…
Moederdag-taart 
met verse Hollandse 
aardbeien

Nu € 17,95

•  Kip- curry met groenterijst € 1,49
100 gram

•  Vers gewassen
Hollandse spinazie € 0,79

zak 300 gram

•  Van onze eigen teler…
Smaak trostomaten € 0,99

500 gramAanbiedingen met een * geldig op Vrijdag en Zaterdag.

Ovenverse,
“desem”
Baguette

Nu 2 stuks € 2,99

VOLOP SPECIALITEITEN 
VOOR MOEDERDAG

• AARDBEIENPLANTEN
IN HANGPOT

• SCHULP 
VRUCHTENSAPPEN 
CADEAU BOX (9 SMAKEN)

• MOEDERDAG DESSERT
• VERSE SAPPEN EN 

SMOOTHIES

MOEDERDAG TIP

Hollandse
Asperges
De allerbeste kwaliteit!
Scherpe dagprijzen

Gratis geschild

Vers van de traiteur
•  Canneloni met asperges

en ham OF Canneloni met
ratatouille in tomatensaus

€ 1,98
100 gram

•  Aspergeschotel € 1,49
100 gram

Volop leuke voorgerechten
voor Moederdag!

10 mei
Zijn wij de
gehele dag
gesloten i.v.m.
Hemelvaartsdag!

Vers gesneden
Watermeloen
Blokjes
De lekkerste!

bak 500 gram € 2,99
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‘Verzetsstemmen moeten zwijgen op 4 mei’
door Henk van de Bunt

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei werden de Nederlandse slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien herdacht.

Bij de herdenking in Maartensdijk 
leverden tijdens de bijeenkomst 
in de St. Maartenskerk wethouder 
Madeleine Bakker-Smit, Andries 
van Amerongen en Bertine Oost-
veen-de Rooy in verhalende vorm 
bijdragen. Er waren muzikale bij-
dragen van Aalt van de Beek (alt-
viool), pianist Arthur Bouma en het 
Algemeen Zangkoor Maartensdijk. 

Madeleine Bakker: ‘Wij staan even 
letterlijk stil: er is 2 minuten stilte 
om te denken aan hen die voor onze 
vrijheid gevochten hebben en het 
grootste offer hiervoor hebben ge-
geven: hun leven. Hoe wrang is het 
dan dat er gisteren in Amsterdam 
een kort geding heeft gediend over 
het besluit van de gemeente Am-
sterdam om geen lawaaidemonstra-
tie toe te staan bij de nationale do-
denherdenking op de Dam vandaag 
op 4 mei. Lawaai op de dag van 2 
minuten stilte in 2018, ‘het jaar van 

verzet’. Hiermee krijgt verzet een 
andere lading en betekenis dan het 
nationaal comité bedoeld heeft. Het 
recht op demonstreren, verbaal ver-
zet plegen, is in onze grondwet en 
het Europees verdrag voor de rech-
ten van de mens verankerd. Actie-
voerders beroepen zich op dit recht 
om hun stem te laten horen, sterker 
nog: lawaai te maken en verzet te 
plegen op de dag dat wij in stilte 
het verzet in een geheel andere 
betekenis centraal stellen. Dank-
zij het verzet, dat in de Tweede 
Wereldoorlog gepleegd is, hebben 
demonstranten anno 2018 het recht 
hun verzetsstem te laten horen. Uit 
respect voor de offers die daarvoor 
gedaan zijn zouden juist die verzet-
stemmen moeten zwijgen op 4 mei 
2018’.

Landstormers
Andries van Amerongen vertelde 
over de oorlogsherinneringen van 

zijn grootvader Arie van Ameron-
gen (1936), die woonde op boer-
derij De Avond, achter in Maar-
tensdijk: ‘In de eerste oorlogsjaren 
was het vrij rustig in Maartensdijk, 
maar in grote huizen en/of boerde-
rijen werden Duitse soldaten inge-
kwartierd. In boerderij De Avond, 
kwamen 15 Duitse soldaten van 
de verbindingstroepen. Ze verble-
ven in de ‘mooie’ voorkamer. Goed 
opgeleide mannen die in Duitsland 
posities zoals leraar bekleedden. 
De meesten waren, op een enkele 
na, tegen de oorlog. Ze hadden 
vrouw en kinderen. Daarnaast nog 
50 ‘landstormers’ in het achterhuis. 
Landstormers was een eenheid van 
de Waffen-SS waarin veel Neder-
landers dienden. De soldaten van 
de verbindingstroepen en de 50 
landstormers mochten elkaar niet. 
Dat bracht spanningen met zich 
mee. Onze familie, maar ook de 
omgeving, had last van de landstor-
mers’. 

Aan alles
Bertine Oostveen (kleindochter 
van Wim de Rooij): ‘Opa, Waaraan 
merkte je eigenlijk dat het oorlog 
was? Die laatste vraag daar wist 
mijn opa direct een antwoord op: 
‘aan alles’. Je leefde niet meer het 
leven dat je gewend was maar het 
leven ging wel gewoon door. Aan 
het begin van de oorlog liet Ne-
derland polders onder water zetten 
om zo de Duitsers tegen te hou-
den. Daarom moesten de koeien bij 
mijn opa op de boerderij tijdelijk 
geëvacueerd worden. De koeien 
werden over het land naar veiligere 

en vooral droge gebieden gebracht. 
Mijn opa moest dat doen met een 
aantal andere jongens en mannen. 
Hij weet nog goed hoe ze een heel 
stuk moesten lopen, met een stok in 
de hand om de koeien op te jagen. 
Onderweg zagen ze dat er overal 
kanonnen werden neergezet, zeker 
in het gebied rondom de Ruigen-
hoek. Helaas mocht deze maatregel 
niet baten en capituleerden de Ne-
derlanders. 

Er waren wel mensen die de Duit-
sers tegenwerkten. Zo zat de vader 
van mijn opa bij het verzet. Alleen 
heeft hij bijna niets verteld hier-
over tegen mijn opa. Misschien 
ook maar goed, zo kon je je niet 
verspreken. Nu is hij 92 jaar, hij is 
er bij vanavond, hij heeft zijn leven 
opgepakt en heeft samen met oma, 
4 kinderen, 16 kleinkinderen en 16 
achterkleinkinderen gekregen. Hij 
heeft de gebeurtenissen een plek 
kunnen geven. Maar nog altijd ko-
men bij tijd en wijle gedachten bo-
ven. Laatst nog werd hij ’s nachts 
wakker en hoorde zijn moeder met 
een heldere stem roepen: ‘Spaar 
hem, want ik heb maar één zoon!’ 

Samen verder gaan
Het slotwoord werd uitgesproken 
door pastor Gerard de Wit: ‘Ik was 
11 toen het begon; nog even, een 
half jaar en ik ben 90. Mijn herin-
nering is intussen veranderd; we 
zagen in 1945 een nieuwe tijd aan-
komen, maar wat mooier zou zijn 
werd soms bitter. We baden dat we 
nooit meer angst zouden hoeven 
hebben niet voor onrecht, niet voor 
verraad, dat niet langer het belang 
van de een de dood van de ander 
zou kunnen zijn. 

Maar is de verschrikking van die 
wereldoorlog niet al lang over-
troffen als je alles bij elkaar optelt 
wat er intussen links en rechts op 
de wereld is gebeurd? We hoopten 
op welzijn, het werd vooral wel-
váárt, we hoopten op vrede, maar er 
kwam steeds weer oorlog de hon-
ger verdween niet, maar verplaatste 
zich alleen. Hoe kunnen we de toe-
komst in?’ De Wit nodigde uit tot 
een gang naar het Maertensplein: 
‘Het wordt tijd. Laten we op weg 
gaan, in stilte; laten we de doden 
eren, de slachtoffers herdenken en 
samen verder gaan’.

In stille tocht wordt de afstand van de St. Maartenskerk naar het 
Maertensplein afgelegd.

Het gezelschap bereikt het Maertensplein, waar muziekvereniging Kunst 
en Genoegen bij de vlag koralen speelt. 

Koran- en Bijbelteksten vrijwel gelijk
Lezing Eduard Verhoef - (deel 2)

door Rob Klaassen

De Maartensdijkse theoloog Eduard Verhoef studeerde ook Semitische talen.
Hij sprak woensdag 18 april in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk op
uitnodiging van de Historische Vereniging Maartensdijk over ‘de Islam’. 

Eduard Verhoef behandelde in zijn 
lezing een aantal teksten vanuit de 
Koran, die in vrijwel in dezelfde 
vorm in de Bijbel voorkomen. Tek-
sten die Mohammed tijdens zijn 
vele reizen moet hebben gehoord. 
Alhoewel wordt gezegd, dat Mo-
hammed lezen noch schrijven kon, 
betwijfelt Verhoef dit sterk: ‘Hij 
moet, zoals in die tijd gebruikelijk 
was, tenminste een secretaris heb-
ben gehad. Het bestaat namelijk 
niet dat je al die details, zoals die 
in de Koran staan vermeldt, zo zou 
kunnen onthouden’.

Overeenkomst
In z’n betoog ging Verhoef met 
name in op de vraag hoe in de 
Koran Jezus, zoals die uit de Bij-
bel bekend is, ook in de Koran 
min of meer onverkort naar voren 
komt: ‘Mohammed heeft van deze 
verhalen dus tijdens z’n vele rei-
zen kennis genomen en ze doen 
opschrijven. Wellicht heeft hij ze 
rechtstreeks gehoord van de vol-
gelingen -de apostelen - van Jezus, 
die het evangelie na de Hemelvaart 

van Jezus over een groot gebied 
uitdroegen en hierover geschre-
ven hebben. Zo staat in de Koran 
het verhaal van de aankondiging 
van de komst van de geboorte van 
Jezus aan Maria en wordt daarbij 
ingegaan op de ‘onbevlekte ont-
vangenis’. Een (overeenkomstig) 
citaat uit de Koran is ‘Zij zei: Mijn 
Heer, hoe kan ik een zoon krijgen 
als geen man mij heeft aangeraakt? 
Hij zei: ‘Zo zal het gebeuren. God 
schept wat Hij wil. En als Hij in een 
bepaalde zaak een besluit neemt, 
zegt Hij dienaangaande: Wees. En 
het is er. Hij zal Hem de Schrift 
onderrichten en de wijsheid en de 
Tora en het Evangelie. Hij zal Hem 
een boodschapper maken voor de 
kinderen Israëls’.

Zacharias
Eduard Verhoef wijst ook op een 
citaat over Zacharias: ‘Een man 
die, net als zijn vrouw, al oud was. 
Zij wilden graag een kind hebben 
om zo het geslacht Jacob in stand te 
kunnen houden. Hij werd verblijd 
met een zoon: Johannes de Doper’. 

Ook dit uitgebreide verhaal, inclu-
sief het door Zacharias gevraagde 
teken, vindt men terug in de Koran. 
Dit betreft evenzeer de uitvoerige 
beschrijvingen in de Koran van 
de vele wonderen, die door Jezus 
tijdens zijn verblijf op aarde zijn 
verricht’. Verhoef: ‘Het was tref-
fend zoveel gelijkenis aan te tref-
fen tussen de Koran en de Bijbel. 
Met name de gedetailleerdheid van 
hetgeen we in de Bijbel aantreffen 
en eenzelfde gedetailleerdheid in 
de Koran’. Volgens Verhoef is de 
Koran op sommige punten zelfs 
nog veel gedetailleerder. Dit komt 
met name doordat een groot aantal 
geschriften van christelijke auteurs 
niet in de Bijbel zijn opgenomen, 
omdat ten tijde dat de Bijbel werd 
samengesteld de herkomst van 
deze brieven onduidelijk of dubi-
eus werd gevonden. Ook kan het 
zijn dat de geschriften pas werden 
gevonden nadat de Bijbel was sa-
mengesteld, zoals o.a. het geval 
was met het Kinderevangelie van 
Thomas en de zogenoemde apo-
criefe geschriften.

Kernverschil 
Volgens Verhoef is de kern van 
het verschil tussen de Islam en het 
Christendom gelegen in de rol en 
betekenis van Jezus: ‘Volgens de 
Islam was hij een gewoon mens die 
als Profeet een boodschap heeft uit-
gedragen, inclusief het verrichten 
van wonderen. Dat hij zelf God is 
wordt door hen niet erkend. Laat 
staan de rol van Jezus als verlos-
ser van de zonden van de mensen. 
Evenmin wordt door de Islam de 
Heilige Drie-eenheid erkend, die 
voor een belangrijk deel van de 
Christenheid de essentie van het 
geloof vormt. De aantrekkelijkheid 
van de Islam voor z’n volgelingen 
betreft vooral het feit dat de Islam 
ingrijpt op het gehele bestaan van 
mensen. Het bepaalt volledig hun 
leef-, eet- en denkpatroon. Er is 
geen ontkomen aan’.

Agressief
Verhoef gaat tenslotte in zijn be-
toog in op de vraag hoe het komt 
dat er zoveel geweld uit naam van 
de Islam wordt gepleegd. Is dit nu 
eigen aan de Islam? Verhoef ont-
kent dat: ‘Geweld staat haaks op 
het doel van religie. Geweld wordt 
ingezet, waar macht een rol gaat 
spelen. Jodendom, Christendom en 
Islam leren, dat de mens zijn geluk 
niet zal bouwen op het ongeluk van 
de ander. Of met andere woorden: 
dat het geluk van de ander een on-
misbaar deel is van eigen geluk’. 

Eduard Verhoef op zijn 
studeerkamer.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Nog even en dan vliegt kapper Hans

met z’n zusje naar het Gardameer (nostalgie).

Maak dus snel een afspraak! Tel 212455.

Gesloten van 16 t/m 23 mei.

Behandeling op afspraak, openingstijden:

 Maandag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur
 Donderdag 9.00 - 17.30 uur
 Vrijdag 9.00 - 13.30 uur

www.nandashaircare.nl

 

bij inlevering van deze bon 10% korting

deze actie is geldig van 14 mei tot 1 juni

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Zorgmaatje gevraagd
Mevrouw Klok is mantelzorger voor haar man (60) 
met NAH. Op woensdagavond wil mevrouw graag 
een paar uurtjes weg. Welk zorgmaatje wil met 
meneer tv kijken, een rondje lopen en een kop koffie 
of thee drinken? Wij vragen: enthousiasme, affiniteit 
met mensen met psychische klachten, een VOG. 
Informatie: mensmetelkaar@mensdebilt.nl. 

Respijtzorg
VIn gemeente De Bilt zijn er mogelijkheden voor 
respijtzorg. Hoe is dat geregeld en waar kunt u 
terecht? Hierop wordt antwoord gegeven door een 
medewerker van de gemeente De Bilt, in samenw-
erking met Sociaal Team MENS De Bilt en Steunpunt 
Mantelzorg. Donderdag 17 mei van 19.00-21.00 uur 
in Servicecentrum De Bilt. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl. 

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Uitslag 
Wedvlucht 

PV De Bilt hield deze week een wed(strijd)vlucht 
vanaf Peronne (Fr.) over een afstand van gemid-
deld 285 km. De uitslag was Peter van Bunnik 1, 
2, 5, 6, 7 en 9, M.J.J. van Zelst 3 en 6, Ron Milten-
burg 4, 8 en 10.

Mantelzorger even vrijaf

Op donderdag 17 mei vanaf 19.00 uur verzorgt 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt een bijeenkomst 
over respijtzorg in Servicecentrum De Bilt, Prof. 
P.J.W Debijeweg 1. Respijtzorg is vervangende 
mantelzorg. De zorg wordt tijdelijk overgenomen, 
zodat men als mantelzorger even vrijaf heeft. 
Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de 
verschillende mogelijkheden. Toegang gratis; aan-
melden s.v.p. uiterlijk 13 mei e-mail mantelzorg@
mensdebilt.nl of tel. 030 7271556.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LIKE ONS OP 
FACEBOOK

Nieuwe collectie van:

GEISHA &
DREAMSTAR

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

VERWEN MOEDER MET ONZE 

HEERLIJKE AARDBEIENSLOF 

OF PROBEER ONZE NIEUWE 

CAKES: RED VELVET OF 

AARDBEIEN-VANILLE
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Kleurrijk ouder worden
door Rob Klaassen

De 86-jarige Gert Mulder heeft na zijn verhuizing naar het Maertensplein ontdekt hoeveel 
plezier het inkleuren van tekeningen kan brengen: ‘Man, het geeft me zoveel enorm groot 

plezier en genoegen dat ik anderen graag ook hierop wil wijzen’. 

Gert Mulder: ‘Ik ben m’n hele le-
ven altijd heel druk geweest. Ik 
kom van oorsprong uit Vierhouten 
op de Veluwe. Tijdens m’n militaire 
diensttijd ontmoette ik Gijs Bos, de 
grootvader van Bakker Bert Bos. 
Hij wilde een bakkerij in Maartens-
dijk overnemen en hij heeft me toen 
gevraagd of ik met ‘m mee wilde 
gaan naar Maartensdijk. Zo ben ik 
vanuit Vierhouten in Maartensdijk 
beland. Daarvan heb ik nooit een 
dag spijt gehad. Na 40 jaar bij bak-
kerij Bos te hebben gewerkt ben ik 
met pensioen gegaan en ben daarna 
10 jaar lang rondleider geweest in 
de Domkerk en de St. Janskerk in 
Utrecht. Tevens ben ik toen 13 jaar 
lang reisleider geweest. Naast mijn 
werk in de bakkerij heb ik 30 jaar 
in het kerkbestuur gezeten, ben 45 
jaar voorzitter geweest van de zon-
dagsschool, 30 jaar voorzitter van 
de jongelingsvereniging ‘Onder-
zoek de Schriften’ en heb 37 jaar 
deel van het bestuur van de SGP 
uitgemaakt. Ja, ik heb altijd veel 
gedaan’. 

Kleuren?
Gert Mulder: ‘Toen ik zo’n jaar ge-
leden verhuisde van de hoek van 
de Molenweg naar het appartement 
hier op het Maertensplein, was dat 
toch een hele overgang. De hoek 
van de Molenweg was een druk 
punt. Makelaars zouden zeggen; 
een levendig punt. Er was altijd 
wat te zien. Hier is het stil. Erg fijn, 
maar je moet er toch wel aan wen-
nen. Aan de Molenweg had ik een 
prachtige tuin, waarin altijd wel wat 
viel te doen. Het bevalt me hier wel 
uitstekend, maar ik moest hier wel 
weer even m’n draai zien te vinden. 
Toen ik zat te bedenken wat ik hier 

weer eens zou willen gaan aanpak-
ken, kwam mijn dochter met een 
kleurboek vol met tekeningen aan-
zetten. In eerste instantie zei ik dat 
het meer iets was voor kinderen. Ze 
ontkende dat en zei dat het tekenin-
gen waren voor volwassenen. Nou, 
ik ben daaraan begonnen en ik ben 
er nooit meer mee opgehouden’. 

Opspuiten
Als kind op school in Vierhouten 
was ik altijd al goed in tekenen 
en kleuren. Ook als banketbakker 
vond ik het opspuiten van taarten 
altijd erg leuk en vooral het spelen 
met kleurcombinaties op het gebak. 
Het is een gevoel. Het kleuren wat 
ik nu doe is overal goed voor. Het 
vereist een grote mate van concen-
tratie en handvaardigheid. Je kunt 

het doen wanneer je zin hebt, er 
zit geen enkele dwang of haast bij. 
Ideaal voor ouderen. Er komt ook 
nog veel creativiteit bij kijken om 
de juiste kleuren bij elkaar te zoe-
ken, zodat er een prachtig plaatje 
ontstaat. Het is echt fantastisch om 
te doen. Toen de landelijke SGP 
onlangs in haar orgaan een kleur-
plaat had opgenomen, heb ik die 
gekleurd en opgestuurd. Laat ik 
daarmee nu de eerste prijs hebben 
gewonnen. Ik was er erg blij mee. 
M’n vrouw is ook gaan kleuren. Ze 
is er haast nog enthousiaster over 
dan ik al ben. Ik heb huisarts Bentz 
van den Berg wat van m’n werk la-
ten zien en ook hij is erg enthousi-
ast om het kleuren onder ouderen te 
bevorderen. Voorlopig hoop ik nog 
niet uitgekleurd te zijn’. 

Gert Mulder toont enkele van zijn kleurtekeningen.

Oldtimerdag op De Koperwiek
Op zondag 3 juni om 13.30 uur vindt op De Koperwiek en de Biltse Hof de Oldtimerdag plaats. 
Bewoners zijn allemaal erg enthousiast om een om een rondrit te mogen maken in een oldtimer. 

Vandaar dat de organisatie op zoek 
is naar eigenaren van oldtimers die 
deze bewoners een onvergetelijke 
dag te bezorgen. Ook wordt ge-
zocht naar vrijwilligers die deze 
dag willen helpen. De bewoners 
van deze locaties (en ook bewo-
ners van andere locaties van de 
Bilthuysen) mogen een rondrit ma-
ken in een oldtimer door Bilthoven 
en omgeving. 

Rondrit
Vanuit de Koperwiek krijgen de 
bewoners een mooie rondrit aan-
geboden. Op De Biltse Hof is een 
tussenstop waar er koffie/thee en 
gebak is voor de deelnemers en 
live muziek van een accordeo-
nist. Tijdens deze tussenstop heb-
ben de bewoners van De Biltse 
Hof (en van andere locaties zoals 
de Bremhorst en Weltevreden) de 
mogelijkheid om ook een rondrit 
te maken. De rondrit van deze be-
woners eindigt op De Biltse Hof. 
Hier worden dan de bewoners van 
De Koperwiek opgepikt en weer 
teruggebracht.

Gezocht
Eigenaren van een oldtimer die 
het leuk vinden om onze bewo-
ners een onvergetelijke dag te be-
zorgen worden uitgenodigd zich 
te melden. Ook is er behoefte aan 
vrijwilligers die helpen bij de or-
ganisatie van de dag, zoals opha-
len/brengen van de bewoners van/

naar het appartement, koffie/thee 
schenken, gebak serveren, helpen 
bij de afwas, helpen bij in- en uit-
stappen. Aanmelden voor de old-
timer bij Christiaan van Nispen 
via christiaan@rallytours.nl. Vrij-
willigers kunnen zich melden bij 
Judith Scheepstra, j.scheepstra@
debilthuysen.nl . 

De rode kever komt terug op de Biltse Hof na een ritje.

Traditie zorgde voor 
bruiloft na een bruiloft

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters kwam dinsdag 8 mei de heer en 
mevrouw Van Dijk-Wijnen thuis feliciteren met hun 60-jarig 
huwelijksjubileum. Gert van Dijk en Neeltje Wijnen traden op 8 
mei 1958 in Maartensdijk in het huwelijk. Neeltje was 20 en Gert 
26 jaar toen ze trouwden. Ze zijn allebei geboren en getogen in 
Maartensdijk.

‘Het was in die tijd traditie dat een meisje wanneer ze werd uitge-
nodigd voor een bruiloft vergezeld moest zijn van een jongen. Om-
gekeerd was dat ook zo’, vertelt Gert van Dijk. ‘Een vriend van mij 
werkte als knecht op de boerderij van de vader van Neeltje. Toen de 
broer van haar moeder ging trouwen kreeg Neeltje een uitnodiging 
voor de bruiloft en mijn vriend zei tegen mij, nu heb je mooi de 
kans.’ Ze ontmoetten elkaar toen Gert bij haar vader thuis om toe-
stemming kwam vragen. Neeltje was al langer gek op hem dus klikte 
het al gauw en na het bruiloftsfeest kregen ze verkering. De eerste 
zoen was toen Gert door zijn vriend getipt was dat de ouders van 
Neeltje niet thuis waren en hij ging erheen. ‘Maar mijn zusters wa-
ren er wel en die hielden ons wel in de gaten’, zegt Neeltje lachend. 
Ze hebben drieënhalf jaar verkering gehad.

Melkboer
Neeltje komt uit een gezin met drie meisjes en Gert uit een gezin 
met vijf kinderen. Gert werkte en woonde als knecht op de boerderij 
van een boer die geen kinderen had. Na hun trouwen konden Gert en 
Neeltje daar wonen. Gert was veehouder, eerst drie jaar samen met 
de boer en toen negen jaar alleen. Neeltje werkte na haar schooltijd 
op de boerderij van haar vader. Het liefst werkte ze op het land en 
hielp ze met melken. Dat deed ze liever dan huishoudelijk werk. 
Toen ze getrouwd was hielp ze ook met melken op de boerderij waar 
ze woonde. In 1967 stopte Gert met boeren en verhuisde het echt-
paar naar de huidige woning aan de Tuinlaan in Maartensdijk. 
Gert werd melkboer en bezorgde melk aan huis. Eerst met een bak-
fiets met hulpmotor, toen met een Volkswagenbus en op het laatst 
met een SRV-wagen. Daarmee stopte hij om gezondheidsredenen 
in 1988.

Pastoraal werker
Gert van Dijk deed daarna acht jaar een opleiding voor pastoraal 
werker in Zeist en Ede. Na de opleiding werd hij in die functie ge-
vraagd in Oene op de Veluwe. Dat deed hij drie jaar. Daarna werkte 
hij nog in Oud Alblas, Vinkeveen en Soest. Twee jaar geleden is hij 
ermee gestopt. Het echtpaar heeft 5 kinderen, 13 kleinkinderen en 
11 achterkleinkinderen. Aan sport hebben ze niet gedaan maar hun 
kinderen hebben allemaal en op hoog niveau gekorfbald. Gert van 
Dijk jaagt nog steeds. 

Dat doet hij al 46 jaar en hij ontmoet zijn jachtvrienden wekelijks. 
Zijn jachtterrein is 100 hectare groot en ligt in Wilnis. Neeltje heeft 
als hobby borduren en kaarten maken. Elke maandagmorgen drinkt 
zij met een paar vrouwen uit de buurt koffie. Op maandagmiddag 
komt zij met een paar andere vrouwen bij haar zus om te borduren 
en kaarten te maken. Dat doen ze al dertig jaar. Trots laat ze haar 
werk zien, dat er heel professioneel uitziet. Neeltje en Gert zijn God 
dankbaar voor de mooie jaren die ze samen zijn gegeven. Het echt-
paar kreeg een felicitatie namens Koning Willem-Alexander. Het ju-
bileumfeest vieren ze later deze maand met een etentje met de hele 
familie.

Het diamanten huwelijkspaar met burgemeester Sjoerd Potters.



Adverteren in 
De Vierklank?
Bel dan naar
0346 21 19 92
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

5 Weken lang 
elke week wat 
aan de hand

DEZE
WEEK

Het 
wemelt 
van het 
lui lente 
voordeel

Hemelvaartsdag vroeg uit de 
veren, voor superkorting en een 
lekker ontbijtje

Vanaf vrijdag voor alle moeders in Midden-Nederland én alle 
liefhebbers van een kleurige, geurige, levende tuin:

Iedereen die tussen 07.00 en 08.00 uur bij 
‘t Vaarderhoogt arriveert krijgt aan de kassa een 
superkorting van 

Bij onze binnenherberg De Kastelein staat
een mooi en lekker ontbijt klaar 
voor iedereen die dat wil.

voor
slechts € 2,50

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

Mandeville’s 
en Sundavilla’s
diverse kleuren

En omdat u ze 
zo massaal 
meeneemt, 
nogmaals 
onze 
SIXPACK’s

Wandhangers.
verschillende soorten 

en kleuren

Alle aanbiedingen hieronder zijn geldig van vrijdag 11 mei t.m. dinsdag 15 mei

Ook elke zondag open 
van 12.00 tot17.00 uur

20% OP ÁLLES!!

15,99

13,99

3,50

9,99

8,99
1,99

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• De Vierklank • Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan
• Readshop • Primera Maartensdijk 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

COTE DE BOEUFF

Voor de liefhebbers. Super op de barbecue. Met een 

beentje
100 gram 1,95

PULLED PORC

Op de Green Egg gegaard. Gemarineerd met een 

heerlijke barbecuesaus. Alleen warm maken
100 gram 1,50

RUNDER BRAADLAPJES

Van ons bekende rundvlees. Mals & mager. Braadtijd 

ca. 5 kwartier
500 gram 7,50

BARBECUE STEAKS

Voor op de barbecue of in de pan. Lekker 

gemarineerd
100 gram 1,75

YAKI TORI SATE

Lekker op zijn Oosters gemarineerd. Van malse 

kippendij. Smelt op de tong
100 gram 1,65

KIP CORDONBLEU

Lekker gepaneerde kipfilet met ham & kaas gevuld

100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 7 mei t/m zaterdag 12 mei. Zetfouten voorbehouden.

Over bloemen en insecten
 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts 
Landschap (HUL) organiseert activiteiten voor 
kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en 
IVN De Bilt op Beerschoten. Woensdag 16 
mei wordt er van alles verteld over bloemen en 
insecten in en buiten paviljoen Beerschoten. Er 
is wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 
jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen 
Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aan-
melden per email kan t/m zaterdag 12 mei via 
kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Opbrengst collecte

De opbrengst in de gemeente Maartensdijk van 
de collecte voor de Hartstichting is € 1657,64. 

Varen door de Molenpolder

Op 12 mei kunt u van 10.00 - 12.00 uur met een 
gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder 
meevaren op een fluiterboot. Het oude veenge-
bied heeft een rijke historie. Samen met de gids 

speurt u naar de dieren en planten in dit gebied, 
zoals ringslang, purperreiger en zonnedauw, en 
onderweg kunt u een stukje lopen op het ‘drij-
vend land’. Voor meer informatie en het boe-
ken www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten. Deze 
excursie is ook met een groep te boeken (maxi-
maal 12 personen). Neem hiervoor contact op 
met utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Over bloemen 
en insecten

 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Land-
schap (HUL) organiseert activiteiten voor kinde-
ren in en over de natuur. Dit wordt gedaan onder 
leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt 
op Beerschoten. Woensdag 16 mei wordt er van 
alles verteld over bloemen en insecten in en buiten 
paviljoen Beerschoten. Er is wat lekkers met limo-
nade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 
uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 
in De Bilt. Aanmelden per email kan t/m zaterdag 
12 mei via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.
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10.000 boeken op boekenbeurs WVT
door Henk van de Bunt. 

Op 11 en 12 mei vindt bij WVT de jaarlijkse boekenbeurs plaats. Duizenden boeken, maar ook 
cd’s en grammofoonplaten, gesorteerd op onderwerp, staan uitgestald te wachten om voor een 

zacht prijsje van eigenaar te wisselen.

Hugo van Dis van WVT: ‘De Boe-
kenbeurs is massaler dan onze Ba-
zaar en trekt mensen uit een groter 
gebied. Duizenden boeken zullen 
worden uitgestald in de grote ont-
vangstruimte en twee andere za-
len. Wij verhuren geen stalletjes, 
maar alles wat we in de loop van 
een jaar binnenkrijgen, verkopen 
we. Ik denk dat we goed voor de 
dag komen met landen en volken 
(reisgidsen), kunst en bladmuziek. 
Deze onderwerpen zijn ruim verte-
genwoordigd. Ook het aanbod Oud 
& bijzonder is best wel weer groot 
met een aantal bijzondere dingen 
(o.a. een Dick Bos-boekje). Oud & 
bijzonder is altijd laag geprijsd’. 

Regionaal
Van Dis wijst op nog wat andere 
aandachtspunten: ‘Er is een groei-
ende regionale belangstelling voor 
onze boekenmarkt en de vele vaste 

klanten elke keer. Er is veel pe-
dagogiek, psychologie, esoterie, 
Engelstalig, openbaar kunstbezit 
binnengekomen. Nieuw of bijzon-
der en Oud of bijzonder. Boekjes 
van Flipje (Van Tiel). En niet te 
vergeten (vanwege de toenemende 
interesse in spiritualiteit) is er veel 
religie. Ook weer mooie kunstboe-
ken en behoorlijk wat met betrek-
king tot de fotografie. Totaal weer 
meer dan 10.000 boeken. Aan de 
grote hoeveelheid (literaire) thril-
lers merk je niet alleen dat dit nu 
het populairste genre is, maar ook 
dat mensen de boeken na het lezen 
snel weer wegdoen’.

Wegdoen
Van Dis: ‘Veel mensen willen boe-
ken waarvoor ze zelf geen plaats 
meer hebben best weggeven, maar 
niet bij het oud papier doen. Daar-
om brengen ze die bij WVT. Dan 

doen we er nog iets goeds mee, 
denken ze’. Van Dis zoekt zo no-
dig op websites op wat de boeken 
waard zijn. Van Dis: ‘Wij bieden 
ze dan voor de helft van de prijs te 
koop aan. 

Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat op de vrijdag ook veel hande-
laren de Boekenbeurs bezoeken, in 
de hoop goedkoop boeken op de 
kop te kunnen tikken. Het aanbod 
is echter groot genoeg zodat er voor 
de andere bezoekers genoeg over-
blijft. Een beetje concurrentie voor 
de reguliere handel en de biblio-
theek is de Boekenbeurs wel, geeft 
Van Dis toe. ‘Maar het is wel een 
mooie gelegenheid voor de mensen 
om boeken voor de vakantie in te 
slaan. Niet iedereen kan de prij-
zen betalen die tegenwoordig voor 
nieuwe boeken worden gevraagd. 
Bij ons kun je voor weinig geld 

met een tas vol boeken naar huis 
gaan. Ruim vierhonderd dozen vol 
boeken staan klaar voor de Boeken-
beurs’. 

Digitalisering
De opbrengst is gemiddeld vijfdui-
zend euro. Van Dis: ‘Die voegen we 
bij de opbrengst van de Bazar, in to-
taal meestal 25 à 30 duizend euro. 
We betalen er voorzieningen mee 
waarvoor ons normale budget niet 

toereikend is. Een nieuwe keuken, 
nieuwe toiletten of zoals eerder de 
digitalisering van onze adminis-
tratie. Dit jaar wordt de opbrengst 
van de Bazar en de boekenbeurs 
gebruikt voor de noodzakelijke 
vervanging van computer, de tele-
fooncentrale en het pinapparaat’. 
De Boekenbeurs is vrijdag 11 mei 
van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag 
12 mei van 10.00 tot 15.00 uur. De 
entree is gratis.

Hugo van Dis en zijn collega’s hebben nog heel wat voorbereidend werk 
te verzetten.

Biltstroom van start
bij Landwinkel De Hooierij

Onder de stralende zon is op zaterdag 5 mei het collectieve zonnedak bij Landwinkel De 
Hooierij, feestelijk geopend. Onder de naam Biltstroom - initiatief van energiecoöperatie 
BENG! - zullen de komende tijd steeds meer zonne-energieproductieinstallaties worden 

gerealiseerd in de zes kernen van gemeente De Bilt. 

Initiatiefnemer Christoph Buter en 
boer en boerin Dirk-Jan Stelling en 
Martine Wismeijer onthulden het 
bord met daarop het logo van de 
coöperatie Biltstroom. Nadat deze 
‘gedoopt’ was met een mooie fles 
appelcider gingen de deelnemers 
die in de zonnepanelen hebben ge-
investeerd, samen op de foto.

Staldaken
In een week tijd zijn er 415 zon-
nepanelen gelegd op de staldaken 
bij Landwinkel De Hooierij aan de 
Universiteitsweg in De Bilt. Initia-
tiefnemer Christoph Buter nam in 
het voorjaar van 2016 contact op 
met Dirk-Jan Stelling: ‘Ik vond het 
een prachtige plek voor een eerste 
collectieve zonnedak in De Bilt. 
Als je De Bilt binnen komt rijden 
over de Universiteitsweg zie je de 
panelen goed liggen aan de rech-
terkant, terwijl links de bekende ra-

dartoren van het KNMI aan de ho-
rizon pronkt, symbolisch voor De 
Bilt’. Dirk-Jan Stelling was direct 
enthousiast over het idee: ‘Ik vind 
het een mooie manier om mensen 
in de buurt te verbinden met de 
boerderij en daarnaast de uitstoot 
van CO2 omlaag te brengen’. 

Postcode
Van de 415 zonnepanelen worden 
er 115 gebruikt als aanvullende 
stroomvoorziening voor de boer-
derij en de Landwinkel. De overige 
300 werden beschikbaar gesteld 
voor deelnemers aan het ‘postco-
deroosproject’. Zo’n 34 mensen 
investeerden in de zonnepanelen 
waarna er opdracht werd gegeven 
aan het Biltse bedrijf GreenLink 
om het zonnedak te realiseren. In 
minder dan een week tijd versche-
nen de panelen op de staldaken. 
Deelnemers vertelden enthousi-

ast over hun motivatie om mee te 
doen. Soms kunnen zonnepanelen 
niet goed op het eigen dak worden 
gelegd vanwege schaduw door bo-
men of een flat in de buurt. Dan kan 
een collectief zonnedak in de buurt 
een uitkomst zijn. 

Nieuw Toutenburg
Het volgende project van Bilt-
stroom is al in voorbereiding in 
Maartensdijk bij Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg. Het streven is 
om in alle zes kernen collectieve 
zonnedaken te realiseren onder het 
motto: samen lokale energie op-
wekken; ‘van De Bilt en voor De 
Bilt’. Biltstroom staat tevens voor 
lokaal geproduceerde stroom die je 
ook kunt afnemen als klant, zonder 
deel te nemen in één van de projec-
ten zoals bij De Hooierij. Zie voor 
info. www.biltstroom.nl.

(Jenny Senhorst)

De deelnemers van het eerste Biltstroomproject gaan samen op de foto. (foto Hans Lebbe)

Aanpak herontwikkeling 
schoollocaties Groenekan 

Voor de herontwikkeling van de vrijgekomen schoollocaties in 
Groenekan is een Plan van Aanpak vastgesteld, waarin de route is 
beschreven om te komen tot de meest gewenste ruimtelijk-functionele 
ontwikkeling van een aantal gemeentelijke locaties in Groenekan. 

Het gaat daarbij om de twee voormalige schoollocaties van de 
Nijepoort(basis)school aan de Groenekanseweg 21 en 32 en de ge-
meentelijke locaties aan de Oranjelaan (voormalige locatie Peuterspeel-
kring De Groentjes) en de Grothelaan 3 (dorpshuis/gymzaal de Groene 
Daan). Ten aanzien van de twee laatstgenoemde locaties laat het plan 
ruimte voor zowel het behoud van de functies op de huidige locaties als 
een (gedeeltelijke) verplaatsing van de functies en herontwikkeling van 
de locaties.

‘Nu de beide leegstaande voormalige schoolgebouwen aan de Groe-
nekanseweg 21 en 32 zijn gekraakt, is het van belang, dat de heront-
wikkeling ervan voortvarend wordt opgepakt’; aldus het College. Met 
de omwonenden van het Nijepoortje (Groenekanseweg 32) is intussen 
afgesproken om de ontwikkeling van die locatie met voorrang ter hand 
te nemen en om de mogelijkheden voor de korte termijn en de langere 
termijn te verkennen. 

De in het plan geformuleerde onderzoeksvragen ten aanzien van de 
overige locaties verwacht het college in de komende maanden te beant-
woorden. Daarover wordt tevens overlegd met de Dorpsraad Groene-
kan. De ontwikkeling van de locaties zal in overleg met de omwonen-
den plaatsvinden. 

Tevens zullen de partijen die inmiddels interesse hebben getoond voor 
koop dan wel huur van de locaties en gebouwen actief worden betrok-
ken bij het onderzoek naar de ontwikkelrichtingen en de verdere plan-
vorming. Zodoende verwacht het college binnen afzienbare tijd te ko-
men tot de meest passende voorkeursrichting voor de herontwikkeling 
en tegelijk draagvlak in de omgeving van de locaties te creëren.

[HvdB].

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie
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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.

795 795

149 10,-

Geldig van vrijdag 11 t/m zaterdag 12 mei 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

HEMELVAARTSDAG GESLOTEN

Aardbeien
baverois-
taartje

Divers
BBQ vlees

4 pakjes

Bonbonnerie 
moederdag 
bonbons

Geraniums

per stuk

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

Fijne

Moederdag



 De Vierklank 11 9 mei 2018

Over het monument Jan Steenlaan 
is weinig bekend

door Henk van de Bunt

In het artikel ‘Zoet is de oorlog voor wie hem niet heeft meegemaakt’ (De Vierklank van 26 april) staat 
een foto van het herdenkingsmonument, dat een aantal jaren na het einde van Wereldoorlog II stond 
op de hoek van de Jan Steenlaan en de Soestdijkseweg Noord. In het onderschrift (bij de foto) wordt 

vermeld, dat de Historische Kring De Bilt er niet in is geslaagd was iets over de achtergrond te
weten te komen. Wij komen in contact hierover met de heer Ben de Wolf uit Bilthoven: 

‘Wat de achtergrond betreft slaat 
dit alleen op het monument en niet 
op de foto. Deze foto werd enige 
tijd na de oorlog gemaakt door 
mijn moeder mevrouw E. de Wolf - 
Resch. Mijn vader had een fotozaak 
op de Soestdijkseweg-Noord waar 
hij zich, naast het normale foto-
werk, ook bezig hield met het ver-
valsen van persoonsbewijzen e.d. 
In januari 1945 werd hij gefusil-
leerd en mijn moeder verbleef een 

drietal maanden in de gevangenis. 
Direct nadat wij bij het einde van de 
oorlog weer in ons, geheel leegge-
roofde, huis waren teruggekomen is 
zij begonnen de fotozaak weer op te 
bouwen. Lange tijd was dit de enige 
fotozaak in Bilthoven. Onbekend is 
of zij de foto op eigen initiatief dan 
wel in opdracht heeft gemaakt’.

Monument
In de Biltse Grift ((tijdschrift van de 
Biltse Historische Kring) van april 
1995 schrijft Ernest Schuler: ‘De 
Bilt heeft meer gedenktekens ge-
kend dan die bij Jagtlust. Zo heeft 
er een kruis (onthuld op 18 septem-
ber 1945 red. ) gestaan op de hoek 
van de Soestdijkseweg en de Jan 
Steenlaan’. Het was het eerste oor-
logsmonument in de gemeente. ‘Op 
nog enkele plaatsen in de gemeente 
schijnen zich kort na de oorlog her-
denkingstekens bevonden te heb-
ben, geplaatst door nabestaanden 
van omgekomenen. Ook kennen 
vele bedrijven en instellingen ge-
denkstenen voor omgekomen per-
soneelsleden’. De Groen van Prin-
stererschool in De Bilt heeft het 
oorlogsmonument bij gemeente-
huis Jagtlust (al jaren) geadopteerd. 
Leerlingen van groep 8 ontsteken 

bij het monument tijdens de doden-
herdenking op 4 mei altijd het her-
denkingsvuur. Aan het eind van een 
schooljaar dragen zij die taak over 
aan groep 7 (de komende groep 8). 
Tijdens de overdrachtsbijeenkomst 
in 2017 vertelde de heer de Wolf 
ook het verhaal over zijn vader, die 
in de oorlog thuis in Bilthoven was 
ondergedoken op zolder: ‘Hij zat in 
het verzet en kon als fotograaf heel 
goed identiteitsbewijzen vervalsen. 
Op een gegeven moment zag ik een 
Duitse soldaat met een geweer bij 
de keukendeur staan en toen mijn 
moeder opendeed kwamen er meer-
dere soldaten binnen. Het was een 
overval waarbij een verzetsman die 
in ons huis op bezoek kwam in pa-
niek een Duitser dood schoot. Die 
viel met een gat in zijn hoofd dood 
voor mijn voeten neer.’ 

Zeven
Ben de Wolf was toen zeven en hij 
mocht in die tijd niet zeggen dat het 
zijn vader was, maar dat waren ze 
door verraad al te weten gekomen. 
Zijn vader en moeder werden weg-
gevoerd. In de Biltse Grift van juni 
2005 schrijft Hans Brugman hier-
over: ‘Een andere verzetsactie was 
het maken van valse persoonsbe-

wijzen door de fotograaf Salomon 
de Wolf. Tijdens een inval door de 
SD in zijn woning aan de Soest-
dijkseweg 353 op 16 januari 1945, 
ontstond een vuurgevecht waarbij 
een of twee Duitsers werden ge-
dood. Een week later werden acht 
mannen vanuit de gevangenis aan 
het Wolvenplein naar de tuin van 
het betreffende pand gevoerd en 
daar ter plekke doodgeschoten. Het 
betrof twee verzetsmensen waaron-
der De Wolf en zes zwarthandela-
ren’.

Namen
Ben de Wolf: ‘De naam van mijn 
vader, die 35 jaar werd, staat op het 

oorlogsmonument bij Jagtlust. Alle 
namen, die erop vermeld staan zijn 
H.J. van Aalderen, M. Balk, P.J. ter 
Beek, A.P.M. Fauchney, A.J. van 
Ginkel, M.J. Groen, J.G.A. van 
Medenbach de Rooij, J. Sickenga, 
H.J.H. van Tarel, J.W. Vermaak, S. 
de Wolf. 
En nog even over het eerder ge-
noemde monument aan de Jan 
Steenlaan: Over de achtergrond van 
de foto is inderdaad niet voldoende 
bekend maar de maakster was mijn 
moeder’. Toen bekend werd, dat er 
een boek zou uit komen over 100 
jaar Bilthoven, heb ik deze foto ter 
beschikking gesteld aan de redac-
teuren van dit boek’.

De foto van het monumentje, dat in 
1947 heeft gestaan op de hoek Jan 
Steenlaan/Soestdijkseweg aan de 
stations-zijde.

(foto uit boek Bernard Schut)

Ben de Wolf leest de (onderste) naam (van zijn vader) op het monument 
bij Jagtlust.

Drie rijstroken op de A27
door Henk van de Bunt

Weggebruikers op de A27 (en A1) tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Eemnes en aansluiting 
Bunschoten-Spakenburg, kunnen sinds eind april op het hele traject drie rijstroken gebruiken.

Het verkeer stroomt nu al beter door en daarmee is regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar.

De komende maanden werkt Rijks-
waterstaat nog aan de verbreding van 
de A27 richting Utrecht van knoop-
punt Eemnes tot aansluiting Hilver-
sum en op de A1 richting Amsterdam 
van aansluiting Bunschoten-Spa-
kenburg tot aansluiting Soest waar 
na de zomer vier rijstroken liggen. 
In de werkvakken rijdt het verkeer 
nog over drie smallere rijstroken met 
een maximum snelheid van 90 km/u. 
Begin juni wordt gestart met het aan-
brengen van het stille asfalt over het 
hele traject, zodat het werk eind 2018 
gerealiseerd is. 
 
Wijzigingen
Rogier van Drunen, verkeerskundig 
adviseur bij Rijkswaterstaat: ‘Op de 
A27, richting Utrecht, zijn wegge-
bruikers bij afrit Hilversum gewend 
om op de meest rechterrijstrook een 
rijstrook naar links op te schuiven 
om hun weg op de A27 te vervolgen. 
Wie hier niet van strook wisselde, 
kwam in Hilversum uit. Dit is aan-
gepast door een extra uitvoegstrook. 
Het doorgaande verkeer kan door 
deze aanpassing op de gehele A27 nu 
gebruik maken van drie rijstroken.’ 
Op de A1 is de situatie richting Am-
sterdam gewijzigd. Begin april is de 
aannemer op deze weghelft begon-
nen aan de verbreding van het traject 
tussen aansluiting Bunschoten-Spa-
kenburg en aansluiting Soest.

Laatste stap 
Na het opleveren van de laatste 
werkvakken is de wegverbreding 
in principe klaar. Maar de grootste 
klus moet dan nog beginnen, name-
lijk het aanbrengen van stil asfalt 
over het hele traject. Begin juni 
start de aannemer met het aanbren-
gen van deze definitieve laag, zodat 

het werk eind 2018 gerealiseerd is. 
Hiervoor moet Rijkswaterstaat de 
A27 nog een aantal weekenden af-
sluiten. 

Weggebruikers en omwonenden 
worden op de hoogte gehouden via 
advertenties, media en de website 
www.verbredingA27/A1.nl. 

Weggebruikers kunnen sinds eind april op het hele traject 3 rijstroken 
gebruiken. (foto RWS febr. 2018)

Nieuwe passen tot 
centrale afvalinzameling

Als onderdeel van het uitvoeringsplan Afvalinzameling 2016 - 2020 
worden de bovengrondse verzamelcontainers (afvalcocons) en de 
inpandige rolcontainers voor huishoudens in hoogbouwwoningen 
vervangen door ondergrondse afvalcontainers. Naast de voorzieningen 
voor het restafval komen er voorzieningen voor gescheiden inzameling. 

In de centrumgebieden plaatst de gemeente ondergrondse containers ter 
vervanging van de inzameling van losse afvalzakken. Aanvankelijk dacht 
het College de toegang tot de ondergrondse voorzieningen te regelen via de 
al in gebruik zijnde milieupassen voor de toegang tot de Milieustraat. Intus-
sen is gebleken dat het huidige systeem van passen en lezers is verouderd 
en blijkt dat in de loop der jaren veel huishoudens de milieupas zijn kwijt-
geraakt. In de markt zijn intussen systemen beschikbaar die ten opzichte 
van ons huidige systeem voordelen bieden, zoals de voorbereiding op de 
toekomstige bediening via bankpas of smartphone en het aansluiten van 
een sensor die signaleert wanneer een container moet worden geleegd. Het 
College heeft daarom besloten om het huidige systeem van milieupassen 
te vervangen en ieder huishouden eenmalig een nieuwe pas te verstrekken. 
Zodoende zijn alle huishoudens weer voorzien van een pas en voorbereid 
op de komst van de ondergrondse containers. De investering in de nieuwe 
passen is gedekt door eerder bij een raadsbesluit ter beschikking gesteld 
krediet. [HvdB]

De Dementiewinkel
Op dinsdag 15 mei is er om 20.00 uur een Alzheimer Café plaats 

in het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor men-
sen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere be-
langstellenden. Het thema van deze avond is ‘De Dementie-winkel’. Bij 
de Dementie-winkel vindt men alles voor een stimulerende leefomgeving. 
Een omgeving waarin het leven samen nog echt leuk kan zijn. Jacqueline 
Rempt, eigenaar van Dementie-winkel.nl, zal vertellen waarom zij over-
zicht en inzicht wil geven over dementie, en tegelijkertijd producten laten 
zien, zodat naasten van mensen met dementie niet naar een speld in een 
hooiberg hoeven te zoeken. Er zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte 
voor gezelligheid en contact met elkaar. De werkgroep en haar vrijwilligers 
ontvangen u en maken u wegwijs. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het 
programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog 
gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. De toegang is 
gratis. Vooraf aanmelden hoeft niet. Voor meer informatie over het Alzhei-
mer Café (ook vervoersvragen) Alida Melkert, tel.nr. 030 6562977. 
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Zou Einstein gelijk hebben? Schut: 
‘Ik heb weinig tot geen hoop dat men-
sen ooit tot bezinning komen. Ik be-
sef dat dit een nogal sombere reactie 
is op jouw vraag. Misschien is het in 
dat verband goed op te merken dat 
oostfrontstrijders hun pioniersschepje 
zo scherp slepen dat het een perfect 
moordwerktuig werd, je kunt er ie-
mand mee onthoofden. Dat lijkt in de 
buurt te komen van de stokken en ste-
nen waar Einstein het zojuist over had! 
Kortom, ik vrees dat Einstein het bij 
het goede eind heeft. 

Onderwijs
Karel Beesemer: ‘Je bent een onder-
wijsman pur sang. Dan mag je van jou 
een intellectuele benadering verwach-
ten ook over oorlog en vrede. Doet 
het onderwijs voldoende aan bewust-
making? Schut: ‘Het onderwijsveld 
schiet per definitie tekort waar het 
betreft bewustmaking over de echte 
levensvragen. Maar ook in ’t geval we 
alle onderwijsrijksbegrotingen over de 
hele wereld zouden verdubbelen, dan 
nog zou het niet helpen. Daarbij hoop 
ik dat ik me vergis. Een tenslotte; laten 
we proberen onafhankelijk te blijven 
denken’.
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Isolatiescan: ideaal voor in de zomer

Een warme jas voor uw huis?
Onlangs werd de 100ste warmtescan uitgevoerd door de BENG!-Energie-
ambassadeurs. Al sinds het winterseizoen 2016/2017 komt BENG! langs 
met de infrarood camera om warmtelekken op te sporen. Huiseigenaren 
krijgen hiermee inzicht in maatregelen die het wooncomfort verbeteren. 
Dat kan echter alleen onder koude omstandigheden. Maar ook in de zomer 
kunt u uw huis (laten) onderzoeken: BENG! introduceert de isolatiescan.

De warmtescan is populair. Met de infrarood foto kun je in één plaatje zien waar 
de warmte het huis uitgaat. BENG!-Energieambassadeur Eize-Jan Bakker heeft 
er inmiddels veel ervaring mee. “De warmtefoto maakt nieuwsgierig en geeft in-
zicht.”, zegt hij, “maar dan begint het werk pas.” Wat kun je doen om de woning 
beter te isoleren en het wooncomfort te vergroten? Welke stappen zet je en hoe 
fi nancier je dat? Dat zijn de echte vragen.

Om die vragen te beantwoorden is de warmtefoto een handig hulpmiddel maar 
geen voorwaarde. Energiecoöperatie BENG! biedt daarom ook in de zomer hulp 
bij isolatie. Met de isolatiescan wordt stap voor stap nagegaan, welke maatregelen 
voor de hand liggen.

Waardevol gesprek
Dat kan soms anders uitpakken dan je in eerste instantie dacht. Zo waren Cynthia 
en Ad uit Maartensdijk vooral op spouwmuurisolatie gericht. “Door BENG! zijn 
we ook op het spoor gezet van dakisolatie.”, zegt Ad. Hij bevestigt het idee dat 
de warmtescan maar een opstapje was. “De foto’s tonen de zwakke plekken maar 
veel waardevoller was het gesprek naderhand. Het is belangrijk om gestructureerd 
over een stappenplan na te denken.” Cynthia en Ad hadden geluk en kregen in het 
kader van de 100ste warmtescan nog een tweede keer bezoek. Naast taart eten 
leverde dat een boeiend keukentafelgesprek op over fi nancieringsmogelijkheden 
en verwarmen zonder aardgas. Goed bezig!

BENG! is de energiecoöperatie voor en door inwoners van gemeente De Bilt.
De leden streven naar een energieneutraal De Bilt in 2030. Meer informatie op 
www.beng2030.nl.

De 100ste warmtescan! Cynthia en Ad uit Maartensdijk werden blij gemaakt met taart
en bloemetjes van BENG! Foto: Jenny Senhorst.

Ook bij Jagtlust waren duizenden mensen aanwezig om de bevrijders te begroeten. Vijf ellendige oorlogsjaren 
waren voorbij. Ook in De Bilt en Bilthoven waren er vele overledenen te betreuren

(foto uit boek van Bernard Schut).

Huiskamergesprek met 
burgemeester 

In navolging van o.a. Claudia de Breij en Harry Sacksioni organiseert het 
Weeshuis van de kunst nu het huiskamergesprek met burgemeester Sjoerd 
Potters op zondag 13 mei om 15.00 uur. In een collegetoursetting kun je in 
gesprek gaan met de burgemeester. Vragen over de gemeente maar ook over 
het burgemeesterschap komen aan de orde. Het doel van het gesprek is om 
met elkaar in verbinding te komen. Elke kennismaking, elke sympathieke ont-
moeting is een winst. De middag wordt omlijst door livemuziek. De toegang 
is gratis. Mocht je een specifieke vraag hebben waarvan je zeker wilt zijn dat 
deze wordt gesteld dan kun je deze sturen naar info@hetweeshuisvandekunst.
nl. Aanmelding via www.hetweeshuisvandekunst.nl. 
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Nieuwe aanbesteding
nieuwbouw De Regenboog nodig

door Henk van de Bunt

Basisschool De Regenboog meldt op hun website: ‘Na een lange periode van zorgvuldige 
voorbereiding gaat de bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) De Regenboog in maart 2018 nu 

echt van start’. Het College van Burgemeester en Wethouders bericht echter anders.

Deze week maakten zij bekend dat 
de eerder gestarte aanbestedings-
procedure van geen van de vijf 
geselecteerde gegadigden een in-
schrijving heeft opgeleverd en dat 
het College aansluitend is gestart 
met een ‘onderhandelingsproce-
dure zonder aankondiging’ op basis 
van het ‘Aanbestedingsreglement 
Werken 2016’. 
Ook die onderhandelingsprocedure 
heeft niet tot resultaat geleid. Een 
Integraal KindCentrum (IKC) is 
een soort brede school waar ver-
schillende organisaties in onderwijs 
en kinderopvang vanuit een gedeel-
de visie samenwerken. 

In het gebouw staat ontwikkeling, 
onderwijs en opvang van kinderen 

van 2 tot en met 12 jaar centraal. 
Stichting Kinderopvang organiseert 
de buitenschoolse opvang (4 tot en 
met 12 jaar). 

Daarnaast zijn zij verantwoordelijk 
voor Peutergroep De Regenboog (2 
tot 4 jaar). Het onderwijs wordt ver-
zorgd door Algemeen Christelijke 
Basisschool De Regenboog. 

In een apart gebouw op hetzelfde 
terrein wordt kinderdagopvang (0 
tot en met 4 jaar) van Small Society 
aangeboden. De nieuwbouw zal op 
de huidige locatie plaatsvinden. 

Dit betekent dat de huidige basis-
school De Regenboog voor een - nu 
langer wordende - periode in tijde-

lijke huisvesting in Het Lichtruim 
en Het Mereltje gevestigd zal zijn.

Marktconsultatie
De gemeente heeft nu besloten om 
een marktconsultatie te organise-
ren, alvorens een nieuwe aanbe-
stedingsprocedure te starten. De 
marktconsultatie moet meer duide-
lijkheid geven over de in de markt 
te zetten opdracht en over de con-
sequenties voor de planning, de 
bouwkosten en het daarmee samen-
hangende budget. 
Over een eventueel benodigd aan-
vullend budget en de dekking daar-
van verwacht het gemeentebestuur 
de gemeenteraad in het derde kwar-
taal van 2018 een voorstel uit te 
brengen. 

De huidige basisschool De Regenboog maakt plaats voor IKC De Regenboog. Het is maar de vraag of de 
realisatiedatum - ‘zomer 2019’ - bewaarheid kan worden. 

Vissen met korting
Hengelsportvereniging De Bilt viert dit jaar haar 45 jarig bestaan. Een klein groepje 
mannen geïnteresseerd in de hengelsport besloot op 14 oktober 1973 tot het oprichten

van een hengelsportvereniging, de HSV de Bilt. Het jubileum is aanleiding
tot een kortingsactie voor de jeugd.

In 1973 was er nog geen landelijk 
geldige Vispas en de vereniging 
had geen eigen water. Door aan-
sluiting bij de Gewestelijke Pacht-
commissie Utrecht kon er in vol-
doende water gevist worden. Het 
enthousiasme en activiteiten voor 
jong en oud zorgde voor een flinke 
toeloop van veel inwoners uit de 
toenmalige gemeenten De Bilt en 
Maartensdijk. 

Visles
HSV De Bilt zorgde voor jeugdac-
tiviteiten o.a. tijdens de sportvakan-
tieweek en voor visles. Mede dank-
zij sponsoren kon jaarlijks met een 
bus vol ouderen een heerlijke vis-
dag met lunch aan de Maarsseveen-
se plassen worden aangeboden. De 
hengelsportvereniging ging ook als 
een van de eerste verenigingen over 

tot een uitwisseling in het kader 
van de stedenband met Coesfeld. 
Een activiteit die jarenlang werd 
volgehouden tot de kosten noopten 
tot stoppen.

Grote belangstelling
De toeloop van leden creëerde ook 
belangstelling voor andere onder-
delen van de hengelsport zoals het 
vliegvissen en vliegbinden. Heel 
wat toenmalige leden stelden hun 
huis open voor clubbijeenkomsten 
tot het ten gevolge van de grote 
belangstelling niet meer aan huis 
kon. Vooral deze gezellige bijeen-
komsten maakten dat er een flink 
ledenbestand aan vliegvissers is 
ontstaan. 

Het clubje met 150 leden is uitge-
groeid tot een flinke vereniging met 

650 leden. Tegenwoordig worden 
twee keer per maand in een prach-
tige accommodatie in de gemeente 
Houten activiteiten voor vliegvis-
sers gehouden. Ook niet -leden 
kunnen aan deze activiteiten deel-
nemen. Ondanks dat het fantastisch 
gaat, mist de HSV De Bilt jeugd-
leden.

Jeugd
Kinderen in de leeftijd van 13 jaar 
of jonger jaar mogen met een hen-
gel in vele wateren vissen zonder 
vergunning. Als enige voorwaarde 
geldt, dat een volwassen met de 
juiste visdocumenten hen bege-
leidt. Bij HSV De Bilt is er een 
flink aantal mogelijkheden voor 
een aantrekkelijke prijs (jeugd-)lid 
te worden. Zie: hsvdebilt.mijnhen-
gelsportvereniging.nl. 

Nieuwe Jeugd-EHBO-ers
Woensdag 25 april konden 11 jongeren eindelijk hun Jeugd 
EHBO-diploma in ontvangst nemen. Na een dikke twintig 

lesavonden beschikken de jongeren over de benodigde EHBO 
kennis en kon het examen met goed gevolg worden afgelegd. 

In oktober werd gestart met de belangrijke EHBO-regels. In de loop 
van de cursus werden theoretische lessen afgewisseld met praktisch 
handelen. Ook werd er tijdens een schmink-les aandacht besteed aan 
verschillende letsels. 

Toets
In maart was het tijd voor een praktijktoets. In en om de stal van de 
familie Lam had een aantal ongevallen plaatsgevonden die op vakkun-
dige wijze behandeld moesten worden. En tijdens één van de laatste 
lessen werden de cursisten geconfronteerd met een uit de hand gelopen 
verjaardagsfeest, een complete verrassing voor de jongeren.
 (Annelies van Heeringen)

De trotse bezitters van het Jeugd EHBO diploma zijn: Mary-Lynn van 
Asselt, Gerdine Roest, Marlies van der Vlies, Aron van Essen, Jurrian 
van den Berg, Femke van Ginkel, Jo - Anne van Ginkel en Emmaline Eits. 
Super Jeugd EHBO-ers zijn Anne van Renswoude en Nathaniël Aalberts.

Inzamelen voor KiKa
‘Op de ‘Opa en Oma High Tea’ bij Kinderopvang ’t Mereltje werd een 
inzameling voor KiKa in het middelpunt van de activiteiten’, vertelt 
Merel van Oorschot. ‘Speciaal voor deze middag hebben we een boek 
ter beschikking gesteld ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’. Bij elke 
donatie vanaf twee euro kregen de opa’s en oma’s het boek mee naar 
huis’. Ook waren er door de leiding cakejes gebakken, die door de kin-
deren verkocht werden. De opbrengst hiervan ging ook in de collecte-
bus van Kika!

Boek bij donatie voor Kika. (foto: Hans Lebbe)

zaterdag
12 mei

aanvang: 14.00 uur

FC DE BILT

JSV NIEUWEGEIN

AGTERBERG

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

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

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

Leuke betaalbare moederdagcadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren! Bel 
0642501025 of stuur een mailtje

Nieuws uit de Regio - Spreekcursus Engels 
Wilt u Engels leren spreken of het spreken verbeteren? Dat 
kan binnenkort bij u in de buurt! Op woensdagavond 16 mei  
start een spreekcursus Engels in de Zuiderkapel te Bilthoven. 
Elke beginner wordt in een half jaar op spreekniveau getild. 
Elke beginner met een basis bevindt zich in een half jaar op 
comfortabel spreekniveau. Wilt u informatie? Vul dan het 
contactformulier in via: www.eurotaal.com of u stuurt een 
mailbericht met uw wensen naar: info@eurotaal.com Ook 
mogelijk: Bel met onze studieadviseur Laurens ’t Hart via: 
0653 317 615

Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven 
op geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Welkom op de lentemarkt 
dv zaterdag 26 mei van 10:00-15:30 uur bij de zorgboerderij, 
dorpsweg 85 in Maartensdijk. Veel kramen, dieren, catering 
en activiteiten! Opbrengst is voor Roemenië. Binnenkort 
vindt u ons programmaboekje in de brievenbus

Cursussen/ trainingen 
Gezellig! Naailes in de Bilt voor beginners en
geïnteresseerden. Elke dinsdagavond van 19 tot 22 uur bij 
MENS de Bilt op de Prof. Dr.P.J.W. Debijeweg 1. 15 euro p.p. 
Eigen project of keuze uit patronen. Ook hulp bij (reparatie-) 
klusjes. Inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden ver-
plicht: cursus@new-bee.nl

Te koop aangeboden
Te koop aangeboden in 
M’dijk: Ruime, uitste-
kend onderhouden 5-kamer 
E E N G E Z I N S W O N I N G , 
woonoppervlakte 132 m², met 
ruime tuin en terras aan water, 
nabij scholen, dierenweide en 
winkels. Aanvaarding medio 
2019. Vraagprijs €328.000 
k.k. Info na 18.00 uur: 
06-25425023

Diverse (verstek) ZAAG-
TAFELS €25,- €200,- 
Gereedschap trolly nieuw 
€100,-. Tel. 035-5771232

Totale INBOEDEL in m’dijk 
ook in losse delen jaren 70 – 
heden. Tel. 06-51615248

Zwart/leren schoenen, met 
licht verhoogde hak. Maat 38 
1/2 (te groot gekocht, nooit 
gedragen). Nieuwprijs €190,- 
voor €20,-. Tel. 06-44334907

Kattenbak. Afmeting 37 cm 
breed en 47 cm diep. Inclusief 
zak Catsankorrels van 10 liter. 
€7,50 Tel. 06-44334907

Stretcherbed 195x62cm ver-
stelbaar en inklapbaar Nieuw 
€20,-. Tel. 06-49757450

Verchroomde fruitmand. 
hoogte 17 cm. diameter 24,5 
cm. €4,-. Tel. 06-14040516

2 houten beeldjes van Runo 
Bierling, Holzschnitzerei 
de muzikant en de man met 
de gans + stok. h.13+14 cm. 
Samen €10,-. Tel. 06-14040516

4 leuke beeldjes,2 vogel-
tjes 1 lezend jongetje en 1 
balinees beeldje. €4,-. Tel. 
06-14040516

Inklapbaar z.g.n logeerbed + 
lattenbodem 1.90/80 matras-
je en hoes €35,-. Tel. 035-
6241475

Gratis afhalen vijvergoudvis-
sen in Maartensdijk, wel zelf 
uit de vijver scheppen. Tel. 
0346-210944

Prima logeerbed inklapbaar, 
weinig gebruikt, van €89,- 
voor €39,-. Tel. 06-16641083

Perzisch tafelkleedje 75 x 
60 cm. met certificaat van 
echtheid. Spotprijs €29,-. Tel. 
06-16641083

Mooie wollen Desso tafel-
loper 46 x 90 cm.€10,-. Tel. 
06-16641083

Vier nieuwe dikke Hartman 
kussens voor terrasstoelen 
met hoge rug 120 x 53 cm. 
€49,- of twee voor €29,-. Tel. 
06-16641083

1 set nordic walk stokken. 
€5,-. Tel. 0346-212662

Buizen radio’s jaren 50 €40,- 
Diverse luidspreker boxen 
€5,- per stel Tel. 0346-211738

Goed uitziende step op lucht-
banden en rem. €14,-. Tel. 
0346-243758

Ariadne van 1983 er staan 
leuke dingen in. €5,-. Tel. 
0346-243758

Witte betonnen ronde tuinpi-
laar. Hoogte 53 cm doorsnee 
22 cm leuk voor plantjes op 
te zetten. €20,-. Tel. 0346-
243758

11 kinder cd’s o.a. Jip & 
Janneke, sesamstraat, beertje 
pippeloentje. €3,-. Tel. 030-
2290923

1 led loep met gietijzeren voet 
(instrumentenmaker) €5,-. 
Tel. 030-2290923

Verstekzaag nieuw in doos 
€35,-. Tel. 030-2290923

Cirkelzaag tafel topcraft nooit 
gebruikt, in doos. €45,-. Tel. 
030-2290923

Senseo koffie apparaat i.g.st. 
€10,- Titanium dames horloge 
met dubbele klikband merk 
Ancre €10,- Tel. 06-29506849

Bladblazer nieuw in doos 
€35,-. Tel. 06-23200196

Surfplank fietskar €20,-. Tel. 
0346-212056

Helder videolux 300 €40,-.
Statief hakuba €30,-. Tel. 
035-5771232

Bistro inklapbare tuintafel 
wit 90x65 ijzeren onderstel 
bovenblad hout €20,-. Tel. 
06-27118877

Te koop gevraagd
4 STOELKUSSENS hoge 
rug voor buiten. Tel. 0346-
212309

Oude RACEFIETS uit de 
jaren 60-70-90 (in huidige 
staat) voor hobbyist. Tel. 
06-83235321

Activiteiten
KASBROCANTE Zaterdag 26 
mei van 10.00 tot 16.00 uur is 
er een kasbrocante op de boom-
kwekerij van Jan van Vulpen 
aan de Groenekanseweg 250 
in Groenekan. In de kas vind je 
brocante, meubels, regenton-
nen en ijzeren manden in alle 
maten, sfeerobjecten, 2hands 
kleding, keramiek, prachtige 
boeketten en nog veel meer. 
Buiten de kas kun je heerlijk 
over de kwekerij lopen met 
bomen, struiken en planten. 
Er zijn potten met groene 
grassen, oude bakken met 
verbena en roze roos. En ijze-
ren hekjes, houten fruitkratjes 
en openhaardhout.

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

Wij zoeken een: 1E 
A U T O T E C H N I C U S / 
DIAGNOSETECHNICUS. 
Autobedrijf B. vd Linden 
Tienhoven (Stichtse Vecht) 
Interesse: 06-18755313

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Leuk bijbaantje: voor de 
maanden mei, juni, juli, 
augustus, september en 
oktober zoeken wij een tuin-
hulp voor het opschonen 
(onkruid verwijderen / gras-
maaien) van onze TUIN. 2- 
uur per week, dagen in over-
leg. Gebruikelijk uurtarief. 
Maartensdijk. 06-51186207

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
0634892915

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Gezocht: Oudere dame en/
of heer uit de omgeving 
Bilthoven /Den Dolder die het 
leuk vindt om af en toe een 
middag of avond op 2 kleine 
oude HONDJES te passen 
tegen vergoeding. Interesse? 
Bel 06-39579332

Tuin- en Brocantemarkt

Zaterdag 12 mei bent u van 10.00 tot 16.00 uur 
welkom op de jaarlijkse Tuin- en Brocantemarkt 
aan de Groenekanseweg 60 in Groenekan. Er is 
een gevarieerd aanbod: naast planten, struikjes, 
stekken en bloemen vindt u er onder meer ook 

honing, porselein, boeken, brocante, 
sieraden, woon- en tuindecoraties, 
Vietnamees serviesgoed en zoals 
altijd ook speciale moederdagcadeau-
tjes. Een deel van de opbrengst gaat 
naar Razem (uitwisseling Miescisko-
Polen en gemeente De Bilt). Razem 
is ook met een eigen stand aanwezig.

Meditatieve kalligrafie

Het schrijven van een heilig woord 
brengt je in het hier en nu en nodigt 
je uit vaste patronen en opvattingen 
los te laten. Op woensdag 16 mei 
is er gelegenheid tot het maken van 
een Arabische kalligrafie. Ervaring 
of kennis op dit gebied is niet nodig. 
In de Woudkapel, Beethovenlaan 21, 
Bilthoven. Aanvang is om 20.00 uur. 

Inspiratieworkshop 
Onvoorwaardelijk Ouderschap

Ouders Lokaal organiseert donder-
dagavond 17 mei aanstaande een 
workshop over de basisprincipes van 
onvoorwaardelijk (bewust) ouder-
schap. Tijdens deze workshop leer je 
hoe je zonder straf en beloning kunt 
opvoeden en hoe je in verbinding met 
je kind kunt zijn. Deelname aan deze 
inspiratieworkshop is gratis, alleen 
na aanmelding via debilt@ouderslo-
kaal.nl voor 14 mei. Aanvang 20.00 
in Het Lichtruim, Planetenplein 2 te 
Bilthoven). 

Samen Breien

Vanaf donderdag 17 mei kunt u in Ser-
vicecentrum Maartensdijk van 14.00 
tot 16.00 uur aanschuiven om te breien 
en/of haken voor het goede doel. Ter 
gelegenheid van de verjaardag van 
Koningin Maxima zijn er de eerste 
keer heerlijke ‘Vuursche Kronen’ bij 
de koffie/thee. Meer info 0346 214161.

Open dag Woongroep 55+

Woongroep Lugtensteyn aan de Ori-
onlaan in Bilthoven houdt op zater-
dagmiddag 19 mei van 13.00 tot 16.00 
uur een Open Dag. De bewoners zijn 
ouderen, allemaal 55+. Er is een korte 
wachtlijst van gegadigden. De koffie 
staat klaar en de bewoners informe-
ren u graag. Enkele woningen kunnen 
worden bezichtigd.

De fietsclub naar Doorn 
 
De Fietsclub bestaat uit fietsliefheb-
bers en maakt dagtochten in de omge-
ving van Maartensdijk. Dinsdag 15 
mei koerst De Fietsclub naar de His-
torische moestuin Bartiméus in Doorn. 
De start om 9.45 uur is vanuit de 
‘Ontmoetingsruimte’ van Servicecen-
trum Maartensdijk, Maertensplein 96 
Maartensdijk. Eigen lunchpakket mee-
nemen. Info c.q. aanmelden, tel. 0346 
214161 of servicecentrummaartens-
dijk@mensdebilt.nl 
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Derde ALS-Lenteloop Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Na de sucessen van 2016 en 2017 wordt maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, de derde ALS 
Lenteloop gehouden in Bilthoven. Het doel van de Lenteloop is zoveel mogelijk geld ophalen 
voor wetenschappelijk onderzoek naar ALS, de oorzaak te vinden van het ontstaan van deze 

ziekte en deze te bestrijden. 

‘De Rabobank is dit jaar wederom 
de hoofdsponsor van de Lenteloop, 
waar wij erg blij mee zijn, vertelt 
voorzitter Mirande Waterlaat. ‘Met 
dit evenement willen wij weer zo-
veel mogelijk geld ophalen om on-
derzoek te doen naar deze slopende 
ziekte, maar natuurlijk willen wij 
ook weer een mooi evenement op-
zetten en hopen wij op vele deel-
nemers’, vertelt zij verder. Tot nu 
toe staat de teller al op ruim 70.000 
euro. Deelnemers kunnen zich nog 
altijd inschrijven voor de diverse 
afstanden: 2,5 km kidsrun- 5 km en 
10 km hardlopen, -5 km wandelen 
en de 500 meter special. 

Scholencompetitie
Nieuw dit jaar is de scholencompe-
titie, waar alle scholen uit De Bilt 
aan mogen meedoen en de school 
die in verhouding de meeste kin-
deren weet aan te melden, zich een 
jaar lang de “Best Lopende School” 
mag noemen. De winnaar krijgt een 
wisselbeker. De Rabobank ALS 
Lenteloop hoopt hiermee kinderen 
aan te moedigen om te gaan sporten 
en bewegen.

Kavels
Behalve de opbrengst die de Stich-
ting verkrijgt uit de inschrijvingen 
en andere giften, probeert zij ook 
geld op te halen door middel van 
een veiling. Waterlaat: ‘Dit jaar is 
er voor het eerst een grote online-
veiling op onze website. Vanaf vrij-
dag 20 april kan iedereen een bod 
doen op één van de 20 kavels. In de 

aanbieding hebben wij: een sieraad 
van Wilhelmina Huysman, twee ke-
ramische beelden van Ans Vink en 
Ghislaine van Tongeren, drie bron-
zen beelden van Frank Boogaard, 
Yvon van Wordragen en Babette 
Degraeve, vijf schilderijen van Erik 
Zwezerijnen, Bram van Baalen, 
Renée van Poppel, Truus Werners 
en Mirande Waterlaat, een brons-
gietweekend bij Mark van Kuppe-
velt, tuinontwerp van Abacus, een 
manicurebehandeling met thuisset 
van Roos Brouwer, een overnach-
ting & ontbijt voor twee personen 
bij De Rechtbank, een vierpersoons 
optreden van theater ‘t Groene Ge-
neuzel, een total make-over bij La 
Ligne, een advertentie in glossy 
blad XXXL Amsterdam van Ji-
mena Rico, een eenmalige aankoop 
Square 12 (alles met 50% korting) 
bij Square 12, een etentje bij De 
Wite Zwaan.

Doel
Waterlaat: ‘In 2016 startte in Bilt-
hoven de eerste ALS Lenteloop, 
met veel deelnemers, gezelligheid 
en muziek. Voortrekker en voorzit-
ter van deze eerste Lenteloop is de 
in Bilthoven woonachtige Vincent 
Cornelissen. Bij hem is drie jaar ge-
leden ALS geconstateerd. Door het 
jaarlijks organiseren van de Lente-
loop hoopt hij, met vele medestan-
ders, de afschuwelijke ziekte ALS 
de wereld uit te krijgen. Toch staat 
Cornelissen nog altijd vol in het 
leven. Daarom heeft hij, naast het 
doel zoveel mogelijk geld ophalen 

om ALS te bestrijden, nog een doel: 
namelijk ‘Vier het Leven’. Corne-
lissen: ‘Hardlopen zal mij niet meer 
lukken, maar natuurlijk ben ik wel 
de hele dag van de partij om de 
deelnemers aan te moedigen. Het 
is mooi om te zien hoe zo’n hap-
pening de inwoners van een dorp 
met elkaar verbindt. Daar ben ik 
trots op’. 

Ambassadeurs
‘Voor deze derde editie geeft am-
bassadeur Gerard Ekdom, om 
13.00 uur weer acte de presence. 
Met zijn opzwepende muziek 
zorgt hij weer voor de warming-
up. Samen met sportdocenten van 
SportCity uit Bilthoven. En verder 
hebben wij, als ambassadeurs, de 
Hermes Houseband (optreden om 
15.45 uur), Astrid Kersseboom, 
Hans van Breukelen en Vivienne 
Eijckelenborg (ondernemer van het 
jaar). Ook loopt burgemeester Pot-
ters mee en heeft een filmpje inge-
sproken’, laat Waterlaat weten.
Om 16.30 uur vindt de uitreiking 
plaats en wordt de cheque door 
Commissaris van de Koning Willi-
brord van Beek uitgereikt aan Prof. 
Dr. Jan Velding van het ALS-Cen-
trum in het UMC in Utrecht. Na de 
uitreiking treedt de Hermes House-
band nog een keer op.

Voor meer informatie of voor wie 
zich nog wil inschrijven kan naar 
de website gaan van de Rabo ALS 
Lenteloop: www.alslenteloop.nl of 
e-mailen naar info@alslenteloop.nl

Bestuurslid Madelon Postmus en voorzitter Mirande Waterlaat met enige 
van de kavels. De opbrengst is voor onderzoek naar ALS.

Avondvierdaagse weer vanuit Dijckstate
Op maandag 28 mei a.s. trekken de liefhebbers de wandelschoenen aan voor de eerste dag van 
de 47e Avondvierdaagse Maartensdijk, editie 2018. Deze wordt weer mede mogelijk gemaakt 

door de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

Jaarlijks verwelkomt de organisatie 
rond de 500 wandelaars van alle 
leeftijden, die door bewegen en het 
buiten zijn de dagelijkse beslom-
meringen even laten voor wat ze 
zijn en genieten van de omgeving, 
maar ook van spontane ontmoetin-
gen en gesprekken.

Inschrijving
Een deelnemer dient op 30 septem-
ber 2017 tenminste 6 jaar te zijn, of 
tot groep drie van de basisschool te 
behoren. Deelnemers van de groe-
pen drie en vier kunnen slechts 
inschrijven wanner er onder bege-
leiding van een volwassene wordt 
gelopen. Vanwege de goede erva-
ringen in 2017 vinden ook dit jaar 
zowel de start als finish op de vier 
avonden plaats in Dijckstate Maer-
tensplein 98 in Maartensdijk. 

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro 
per deelnemer. De inschrijving 
vindt eveneens plaats in Dijckstate 
op dinsdag 15 mei en donderdag 
17 mei tussen 19.00 en 20.30 uur. 
Daarna bestaat nog een beperkte 
mogelijkheid tot na-inschrijving. 
In dat geval zal om administratieve 

en organisatorische redenen het in-
schrijfgeld worden verhoogd. 

Variatie
De tien kilometerlopers vertrekken 
iedere avond om 18.00u en de vijf 
kilometerlopers gaan om 18.15u 
van start. Er wordt naar gestreefd zo 
veel mogelijk variatie in de routes 
rond Hollandsche Rading, Groene-
kan en Lage Vuursche aan te bren-
gen. Er wordt ook de mogelijkheid 

geboden om op de Planetenlaan het 
deelnemersveld op de slotavond in 
de ‘bloemetjes’ te zetten, waarna 
de stoet op weg gaat voor het laat-
ste stuk naar Dijckstate, alwaar de 
verdiende medailles klaarliggen. 
Voor al deze info en de routes zie 
ook website www.avdmaartensdijk.
nl. Voor vragen: Ad Nieuwenhuis, 
Gruttolaan 28 te Maartensdijk, tel. 
06-33565299. e-mail: info@avd-
maartensdijk.nl

Avondvierdaagse 2017.

TZ verliest van kampioen 
TZ is de tweede helft van de veldcompetitie goed begonnen. 

De eerste drie wedstrijden werden in winst omgezet. Daarmee 
had men zich een goede uitgangspositie verschaft voor nog 
een jaar Hoofdklasse. De vierde wedstrijd was een lastige, 
koploper DeetosSnel kwam op bezoek. Bij winst van TZ 

konden zij mogelijk het kampioenschap pakken. 

In de eerste twee aanvallen ging TZ direct goed van start. Beide aan-
vallen leverde een doelpunt op. DeetosSnel had het even lastig met 
de reboundkracht van TZ, maar bleek in het vervolg over voldoende 
schotkracht te beschikken om dat te omzeilen. De gasten hadden bij het 
ingaan van de slotfase een voorsprong van 7 - 10. TZ bleek zich niet 
echter zomaar gewonnen te geven. De ploeg benutte zijn sterke punten 
goed en wist zo de achterstand bij het rustsignaal omgedraaid te hebben 
in een 13 - 12 voorsprong. 

In de tweede helft volgde er een omzetting bij de gasten en dit zorgde 
ervoor dat TZ het lastiger kreeg. Even kon de thuisploeg nog gelijke 
tred houden, maar al snel pakte ze een voorsprong van drie doelpunten. 
Deze voorsprong werd niet meer weggegeven. TZ kwam in de slotfase 
nog wel een aantal keer op twee doelpunten en had het misschien nog 
wel spannender kunnen maken. Dit zat er echter niet in en DeetosSnel 
bepaalde de eindstand op 22 - 26.

Na de wedstrijd bleek dat DeetosSnel het kampioenschap had gepakt. 
Een succesvol jaar voor de ploeg uit de Dordrecht. Na de promotie naar 
de Korfballeague in de zaal, speelt men nu ook volgend jaar op het veld 
op het hoogste niveau. Door de winst van DOS op Oranje Wit is TZ ook 
volgend jaar verzekerd van Hoofdklasse korfbal op het veld. Met nog 
drie wedstrijden te gaan is dat een prima prestatie van de thuisploeg.

Overtuigende winst voor DOS
In het onderlinge duel zaterdag tussen DOS en Oranje 
Wit was de inzet de 7e en 8e plaats op de ranglijst. In 

deze wedstrijd was DOS duidelijk een stuk sterker dan de 
thuisploeg en vertrok verdiend uit Dordrecht met de twee 
punten op zak. Oranje Wit bleef daardoor rode lantaarn 

drager in de Hoofdklasse.

Oranje Wit startte de wedstrijd met enkele lange aanvallen, maar het 
was DOS dat de eerste twee doelpogingen direct door de korf zag gaan. 
De eerste tien minuten kon de thuisploeg nog aanhaken maar na 3-4 
breidde DOS de voorsprong langzaam steeds verder uit. Met overtui-
ging en plezier in het spel werd met een hoog baltempo gezocht naar de 
beste scoringsmogelijkheden. Oranje Wit restte niets anders dan gere-
geld aan de noodrem trekken. DOS kon het zich in deze fase zelfs per-
mitteren om driemaal te missen van de strafworpstip, want desondanks 
werd halverwege toch met een ruime 6-14 voorsprong de kleedkamers 
opgezocht.

Na rust verslapte DOS niet, getuige de 6-15 binnen de minuut. Na 
twaalf minuten bracht Oranje Wit de eerste talentvolle A1-spelers in de 
gelederen. Uiteindelijk werd bijna het gehele basisteam vervangen. De 
voorsprong voor DOS bedroeg op dat moment 9-17 en direct scoorde 
Oranje Wit 10-17. DOS smoorde de hoop op een succesvolle inhaal-
race direct in de kiem door zelf snel driemaal op rij te scoren. Na de 
10-20 werd om en om gescoord. Bij 13-23 wist DOS nog verder uit te 
lopen naar een maximale voorsprong van 14-27. Zeven minuten voor 
tijd bracht Andreas van Grootheest zijn vier wissels in. 

In de resterende tijd wist DOS nog eenmaal te scoren en bracht hiermee 
de eindstand uiteindelijk op 18-28. Een mooie overwinning en vrolijke 
gezichten aan DOS-zijde. DOS staat nu met vijf punten op de zevende 
plek. Aanstaande zaterdag reist DOS weer naar Dordrecht. Nu is de te-
genstander Sporting Delta dat nummer drie op de ranglijst staat. De wed-
strijd begint om 16.00 uur.



Gebiedsmakelaar 
Groene Kernen

Elke donderdag wordt er van 8.30 en 10.00 uur spreekuur 
gehouden door de gebiedsmakelaars voor Maartensdijk, 
Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek. Bas van 
Hell en Lianne Oosterlee ontvangen dan graag inwoners 

in het Servicecentrum Maartensdijk.

Bij de gebiedsmakelaars kunt u terecht met initiatieven en ideeën voor 
buurt of dorp. Dat mag over alles gaan wat de leefbaarheid betreft, op 
het gebied van sociale- of verkeersveiligheid, openbare ruimte, groen-
onderhoud, sport, speelterreinen, jeugd of ouderen. Bellen kan ook: 
Lianne Oosterlee (tel. 030 2289491) of met Bas van Hell (tel. 030 
2289519) of e-mail: l.oosterlee@debilt.nl of b.vanhell@debilt.nl.

Wethouder
Elke derde donderdag van de 
maand houdt de gebiedswethou-
der (ook) spreekuur in Dijckstate 
tussen 13.30 en 14.30 uur. Het 
eerstvolgende spreekuur is op 17 
mei. Het reguliere ochtendspreek-
uur van de gebiedsmakelaars ver-
valt dan.

 De Vierklank 16 9 mei 2018

advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

‘Hoor ik de man met de motorzaag?’
door Henk van de Bunt

‘Ik dacht dat ik goed opgelet had maar ik hoorde, tot mijn grote schrik, van m’n buurman, dat 
de oude eikenbomen naast vleesverwerkend-bedrijf Schoonderwoerd op het bedrijventerrein 

Larenstein gemerkt zijn en ik dacht meteen: ‘Zou er dan al een kapvergunning zijn 
afgegeven?’. Aan het woord is Tonneke Wilmink, achterbuurvrouw van Schoonderwoerd.

Dinsdag 31 oktober 2017 werden 
de omwonenden van Schoonder-
woerd Vleesverwerkend bedrijf 
gehoord door de gemeente. Een 
jonge ondernemer vertelde enthou-
siast over zijn uitbreidingsplannen 
op bedrijventerrein Larenstein. Van 
drie locaties wilde hij graag naar 
één. Zo te horen een prachtig be-
drijf. Schoonderwoerd wil hier niet 
weg, maar als hij hier niet kan uit-
breiden dan zal hij wel moeten. 

Boskamer
Deze ondernemer vestigde inder-
tijd zijn bedrijf in een behoorlijk 
omstreden gebied; de groene rand 
aan de westzijde van Larenstein. 
Schoonderwoerd bezet één van de 
drie zgn. ‘boskamers’, destijds ont-
staan door afbraak van gebouwen 
van het leger. Bij oplevering van 
het bedrijventerrein Larenstein be-
loofde de gemeente de aantasting 
van de groengordel te beperken tot 
deze drie kamers, ook vanuit de ge-
dachte dat Larenstein een groen be-
drijvenpark moest worden. Schoon-

derwoerd wist dat, toen hij hier 
zijn bedrijf vestigde. De westelijke 
bosrand vormt een oude cultuurhis-
torische eikenbosrand, met talrijke 
oude eiken en vleermuizenwoon-
plaatsen. Niet voor niets was dit de 
grens van de Ecologische Hoofd-
structuur. De groenzone vormt een 
buffer tussen het bedrijventerrein 
Larenstein en het oostelijke lan-
delijk gebied een verbindingszone 
tussen het Noorderpark, de Leyen 
en de Ridderoordse bossen.

Ruilen
Tonneke Wilmink: ‘Nu, dacht een 
aantal mensen, waaronder de di-
recte buren, dan ruil je toch de 
uitbreiding van Schoonderwoerd 
(2400m2) voor de twee nog niet 
verkochte boskamers, die komen 
qua m2 ongeveer overeen. Dat was 
wat erg naïef gedacht van die bu-
ren, want inmiddels heeft een on-
dernemer op de meest noordelijke 
kavel een betaalde optie en zijn er 
gesprekken gaande om ook de zui-
delijke kavel te verkopen. De uit-

breiding van Schoonderwoerd zou 
zo een aardige financiële meevaller 
voor de gemeente betekenen’. 

Schoonderwoerd heeft aangeboden 
zijn uitbreiding en de aantasting 
van bosareaal te willen compense-
ren met boomaanplant elders in de 
gemeente en dat zou de gemeente 
ook graag zien. ‘Uitgaande van 
de gedachte ‘bomen voor bomen’, 
maar dat is toch wel erg gemakke-
lijk gedacht’, aldus Wilmink, ‘want 
er is nogal wat verschil tussen de 
ene boom en de andere en compen-
satie op Larenstein zelf ziet de ge-
meente niet zitten want dat zouden 
erg dure bomen worden’. 

Afgewezen
Het college van B&W heeft tot nu 
toe verzoeken van Schoonderwoerd 
tot uitbreiding in de bosrand afge-
wezen. De gemeenteraad heeft, na 
de laatste afwijzing, echter een 
motie aangenomen, waarin zij het 
College vraagt vanuit een positieve 
grondhouding en voortvarend mee 

te werken aan de uitbreiding van 
Schoonderwoerd. Het College gaf 
daarop aan, dat als eerste stap een 
verkenning moest plaatsvinden 
van de ideeën en meningen van de 
buurtbewoners. Tonneke Wilmink: 
‘Nou, die logen er niet om, ‘uitbrei-
ding in de oostelijke bosrand, als 
die niet gecompenseerd gaat wor-
den in diezelfde oostelijke bosrand 
door het verplaatsen van bomen 
en eventueel nieuwe aanplant, was 
voor de aanwezigen onbespreek-
baar’. Natuurlijk wil de gemeente 
graag een jonge ondernemer steu-
nen bij zijn plannen, maar Schoon-
derwoerd kende, toen hij zijn be-
drijf in de boskamer vestigde de 
beperkte mogelijkheden voor uit-
breiding en koos niet voor een an-
dere kavel op Larenstein waar meer 
mogelijkheden waren. Wilmink: 
‘Uitbreiding van Schoonderwoerd 
is prima, maar dit mag echt niet 

ten koste gaan van dit bijzondere 
groen, de cultuurhistorische waarde 
en de habitat van vleermuizen. Bo-
vendien vrezen we dat door verdere 
aantasting van de bosrand ook de 
bufferfunctie steeds meer teniet zal 
worden gedaan

Vertrouwen
Wilmink tenslotte: ‘Ik vroeg me 
af of ik had zitten slapen en de be-
sluitvorming over die uitbreiding 
had gemist. Contact met de politiek 
leerde mij, dat zij niet op de hoogte 
waren van een gemeenteraads- c.q. 
collegebesluit en een eventuele 
kapvergunning in deze. Er worden 
aan het College vragen hierover ge-
steld. Intussen loop ik wel elke dag 
met gespitste oren of ik de man met 
de motorzaag hoor, want tja weg is 
weg en daarmee weer een beetje 
vertrouwen in het bestuur van deze 
gemeente ook. 

Tonneke Wilmink dacht dat zij goed opgelet had, maar zag tot haar grote 
schrik dat de bomen naast Schoonderwoerd gemerkt zijn.

Leer maaien met een zeis
Vroeger werd het ambacht van maaien met de zeis automatisch van vader op zoon doorgegeven. 

Nu nog steeds is maaien met de zeis een goed alternatief voor kleinschalig natuurbeheer. 
Daarom organiseert Landschap Erfgoed Utrecht zaterdag 26 mei van 10.00 tot 16.00 uur op 

Landgoed Oostbroek in de Bilt een cursus ‘Maaien met de zeis’. 

Werken met de zeis lijkt een fluitje 
van een cent. Maar wie het eens 
probeert weet wel beter. Met deze 
cursus krijg je de verschillende 
zeistechnieken goed onder de knie. 
Vooral bij kleinere of onregelmatige 
stukjes is de zeis handiger en vaak 
sneller. De cursist leert maaien op 
vlak terrein met een juiste lichaams-
houding, de zeis veilig hanteren en 
transporteren. Daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan het onderhou-
den en scherpen van de zeis.

Aanmelden 
Voor vrijwilligers van plaatselijke 
vrijwilligersgroepen die zijn aan-
gesloten bij Landschap Erfgoed 
Utrecht en dit nodig hebben voor 
hun werkzaamheden wordt de cur-
sus gratis aangeboden. Heeft u geen 
beschikking over een eigen zeis 

geef dat bij aanmelding aan. Aan-
melden voor deze cursus is nood-

zakelijk en kan tot 21 mei a.s. via 
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Voor maaien met een zeis moet je even de slag te pakken hebben.

Natuurmonumenten in het 
Noorderpark

De gemeente De Bilt maakt deel uit van het Noorderpark. In het westelijke deel liggen de 
Tienhovense plassen met de wipwatermolen De Trouwe Wachter, het trilveengebied met zijn 

bijzondere flora en fauna en de eeuwenoude eendenkooi aan de Kanaaldijk tussen Hollandsche 
Rading en Tienhoven, met vanginstallatie, kooikershuisje en kooibos. 

Gidsen van Natuurmonumenten ge-
ven regelmatig informatie over het 
trilveengebied en houden vrij toe-
gankelijke en gratis rondleidingen 
in de eendenkooi. 
Vooraf aanmelden is niet nodig: een 
vrijwillige bijdrage voor de restau-
ratie van de eendenkooi is wel bij-
zonder welkom.

De rondleidingen in de eenden-
kooi starten halfweg de Kanaaldijk 
(fiets- en wandelpad gelegen tussen 
Tienhoven en Hollandsche Rading; 
te bereiken vanuit Tienhoven via de 
Dwarsdijk en vanuit Hollandsche 
Rading via het verlengde van de 
Graaf Floris V weg. De gidsen zijn 
aanwezig van 12.15 tot circa 15.30 

uur op 10 mei (Hemelvaartsdag) 26 
mei, 27 mei, 23 juni en 24 juni.

Voor nadere informatie kan con-
tact worden opgenomen met Niels 
Schouten, de terreinbeheerder van 
Natuurmonumenten. Telefoon 06 
54295204. e-mail: n.schouten@
natuurmonumenten.n

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Moederdag: Leuke attentie voor moeders bij ons!

Woe.
09-05
Do.

10-05
Vr.

11-05
Za.

12-05
Zo.

13-05

Gebakken 
eendenborstfilet met 
citrusvruchten-saus

of
Duo van zeewolf- en 

schelvisfilet met antiboise
of

Preischotel uit de oven

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
16-05
Do.

17-05
Vr.

18-05
Za.

19-05
Zo.

20-05

KLIEKJESDAGEN”
 

Div. vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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