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Herdenking bij Fort De Bilt
 ‘Onbezorgdheid is geen vanzelfsprekendheid’

door Henk van de Bunt

Zaterdag 27 april vond de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats bij Fort De Bilt. Hier herdacht 
men voor de 75-ste keer dat op die plek tussen 3 mei 1942 en 2 mei 1945 140 vaderlanders het leven 

lieten voor de vrijheid. De herdenking werd daar voor het eerst in augustus 1945 gehouden en 
daarna elk jaar op 4 mei en later - zoals ook nu - op de zaterdag voorafgaand aan de 4e mei.

Voorzitter Herman Steendam ver-
welkomde de genodigden: ‘Aller-
eerst en vooral de nabestaanden 
van de mannen, die hier hun leven 
gaven voor ons vaderland. U bent 
uit het hele land gekomen; de man-
nen die hier door de moordenaars-
hand van de Nazi’s aan hun einde 
kwamen waren ook afkomstig uit 
het hele land. Aike en Tjarda Kas-
teel en mevr. Dirkzwager – Colet: 
u met name vertegenwoordigt van-
daag de nabestaanden. Verder de 
vertegenwoordigers van de burger-
lijke autoriteiten: Commissaris van 
de Koning Hans Oosters, loco bur-
gemeester van Utrecht mw. Linda 
Voortman en burgemeester van De 
Bilt, de heer Sjoerd Potters. Ook 
een speciaal welkom aan de leer-
lingen, ouders en leraren van onze 
adoptieschool: de Daltonschool 
Rijnsweerd. Burgemeester Potters 
van De Bilt houdt zo de toespraak 
en 5 leerlingen van de school zul-
len een gedicht voordragen’.

Vrijheid
Burgemeester Sjoerd Potters: ‘Da-
gelijks reizen er veel mensen langs 
dit fort, met de fiets, met de auto 
of met de bus. Velen van hen be-
seffen de gruwelijke geschiedenis 
van deze plek waarschijnlijk niet 
of nauwelijks. Het is een plek waar 
onze recente historie letterlijk diep 
geworteld is. Een ieder, die hier 
vanavond is om de oorlog en de 
slachtoffers daarvan te herdenken, 
beseft dat wel. Velen van u komen 
hier al vele jaren als nabestaanden 
van deze slachtoffers. In gedach-
ten blijven zij op deze manier bij u. 

De historie is op die manier niet al-
leen geworteld op deze plek maar 
wortelt ook in de volgende gene-
raties. Ook op een andere manier 
is een nieuwe generatie betrokken 
bij deze herdenking. De leerlingen 
van de Daltonschool Rijnsweerd 
zijn hier op dit fort rondgeleid. 
Een plek als deze draagt zo bij tot 
het besef van de waarde van onze 
vrijheid. Maar op een plek als deze 
dringt de kwetsbaarheid van die 
vrijheid ook door. Je realiseert je 
dat je keuzes kan maken om vrij-
heid te behouden, als deze in ge-
vaar komt’.

Mobach
Sjoerd Potters noemde uitvoerig 
Biltenaar Marten Mobach: ‘Hij 
werd bijna 100 jaar geleden gebo-
ren in Friesland en was vanaf 1942 
betrokken bij het verzet in West-
broek. Als lid van de marechaus-
see werd hij, uiteraard tegen zijn 
zin, gesommeerd om taken voor de 
Duitsers uit te voeren. Daarnaast 
was hij lid van het verzet. Als lid 
van de marechaussee kreeg hij veel 
informatie, die hij vervolgens bin-
nen het verzet goed kon gebruiken. 
Op die manier kon hij bijvoorbeeld 
zorgen voor eten voor onderdui-
kers en kon hij verzetsmensen van 
wapens en belangrijke informatie 
voorzien. 

Dat is niet zonder gevaar: hij zat 
in de Utrechtse gevangenis aan het 
Wolvenplein; Tot zijn verbazing 
werden zijn kameraad en hij op 
nieuwjaarsdag weer vrijgelaten. 
Aan het einde van de oorlog, op 5 
mei 1945, werd Mobach opnieuw 
gearresteerd. Doordat de mensen 
hier massaal op de weg stonden om 
de bevrijders te verwelkomen, durf-
den de bezetters waarschijnlijk niet 
verder te rijden. Zo kwam Marten 
wederom aan het Wolvenplein te-
recht, waar hij op last van een Ca-
nadese officier een dag later werd 
vrijgelaten. Hij had de vrijheid om 
te kiezen. Zijn keuze voor het be-
houd van deze vrijheid en tegen de 
bezetter heeft hem bijna het leven 
gekost, zoals allen die hier zijn 
omgebracht en die we vandaag her-
denken. Er leven niet veel mensen 
meer die - net als Marten Mobach 
- deze verhalen persoonlijk kunnen 
vertellen. Maar juist deze verhalen 
dragen bij aan het belang van het 
besef van de waarde van onze vrij-
heid, dat ik al eerder noemde’.

Vrijheid
‘Dit jaar hebben relatief veel mensen 
gestemd bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten. Een nog grotere 
opkomst bij de Europese verkiezin-
gen draagt bij aan een sterk en ver-
enigd Europa. ‘Nooit meer oorlog’ 

Burgemeester Sjoerd Potters: ‘Koester de vrijheid, die we in dit mooie 
land hebben’.

Bij het gedenkteken is een klokkenstoel met luidklok, afkomstig uit het 
voormalig Militair Hospitaal in Utrecht.

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

Frisse Koningsdag 
uitbundig gevierd

Het was toevallig de koudste dag van de week, maar dat mocht de 
pret niet drukken. In de gehele gemeente De Bilt hebben de oranje 
comités er weer een prachtig feest van gemaakt.

Traditiegetrouw maakt Westbroek er een 4-daags feest van, De Bilt ver-
spreid de feestelijkheden over drie dagen, In Groenekan en Holland-
sche Rading was het op vrijdag én zaterdag feest en in Maartensdijk en 
lage Vuursche beperken de festiviteiten zich tot Koningsdag zelf. Voor 
de jeugd was er voldoende te beleven. Van springkussens tot spannende 
obstacle runs en overal was er natuurlijk vrijmarkt. Onze verslaggevers 
waren erbij en middels hun fotoverslag kunt u nog even nagenieten. Zie 
pagina 9, 10 en 11.

De bek van de Happende Haai in Hollandsche Rading opent en sluit 
met enige regelmaat.      [HvdB]

was immers één van de belangrijke 
uitgangspunten bij het ontstaan van 
de Europese Unie. In vrijheid kie-
zen gaat natuurlijk niet alleen over 
de verkiezingen. Elke dag weer 
maken we keuzes. Met elke keuze 
beïnvloeden we het leven van ons-
zelf en van onze medemensen. Met 
elke keuze die we maken kunnen 
we ons wel of niet verplaatsen in de 
ander. Keuzevrijheid is geen van-
zelfsprekendheid; we dienen ver-
antwoording te nemen voor onze 
keuzes. We leven al bijna 75 jaar 
in een vrij land. Een land dat tot 
de gelukkigste landen in de wereld 
behoort. Een land waar repressie 
en onderdrukking niet meer in ons 
denken passen. Maar herdenkingen 
als deze zijn een goed moment om 
stil te staan bij repressie en onder-

drukking en bij de gevolgen ervan. 
Ook onbezorgdheid is geen van-
zelfsprekendheid. De afschuwelijke 
aanslag in een Utrechtse tram heeft 
ons daarvan op een pijnlijke manier 
bewust gemaakt, enkele weken ge-
leden. Zo’n aanslag kan van grote 
invloed zijn op je persoonlijke kijk 
op je omgeving en op de mensen die 
daarvan deel uitmaken. Het kan er-
voor zorgen dat we ons minder ver-
plaatsen in de ander. Ik wil afsluiten 
met een boodschap aan u allen maar 
vooral aan de jongeren, die dit jaar 
naar deze herdenking zijn gekomen: 
Koester de vrijheid die we in dit 
mooie land hebben, blijf je bewust 
van de offers die daarvoor zijn ge-
bracht en zet in op verbinding met je 
medemensen voor het bewaren van 
deze vrijheid’.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/05 • 10.30u - Mevr. Ds. T. Verhoeven

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/05 • 09.30u - Ds. G.M. van Meijeren 
05/05 • 18.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
05/05 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

05/05 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
05/05 • 10.30u - Joke Mourits en 

Martin Meijer

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

05/05 • 10.15u - Ds. H. J. Room
05/05 • 16.30u - Drs. G. Hagens 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
05/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
05/05 • 19.00u - Ds. D. Meijvogel, 

Jeugddienst

Oosterlichtkerk 
05/05 • 10.00u - Ds. Sj. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
05/05 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering, Voorgangers 
K. van Gestel en W. Eurlings

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
05/05 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
05/05 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

05/05 • 10.00u + 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra, 

Viering, Dankzegging en Nabetrachting 
Heilig Avondmaal

Onderwegkerk Blauwkapel
05/05 • 10.30u - Ds. Y Vierssen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/05 • 11.00 uur ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
05/05 • 18.30u - Ds. A. Jonker

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

05/05 • 10.00u + 18.30u - Leesdiensten

PKN – Ontmoetingskerk
05/05 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
05/05 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/05 • 10.00u - Ds. T. A. Viezee
05/05 • 18.30u - Dhr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
05/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

05/05 • 18.30u - Ds. A.A.W. Boon
   

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

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

‘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

Vertelcafé Echt Gebeurd 

Op vrijdag 3 mei vindt het vertel-
café Echt Gebeurd van Weeshuis 
van de Kunst plaats bij Biblio-
theek Idea in het Lichtruim. ‘Echt 
Gebeurd’ is een vertelavond met 
echt gebeurde verhalen, verteld 
door de mensen die het zelf heb-
ben meegemaakt. Deze avond 
vertellen Piet Muns, die een kind 
was in de Tweede Wereldoorlog, 
een vluchteling en deelnemer aan 
het programma We Match en Bea 
Rigter over de Cambodjaanse 
Burgeroorlog. Petra Muns leest 
voor uit haar puberdagboek en 
dirigent en operazangeres Mach-
teld zingt een lied. Meer informa-
tie en aanmelden: 
www.ideacultuur.nl/bibliotheek

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 3 mei wordt er voor 
de laatste keer in dit seizoen 
geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. De aanvang is om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er 
is ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: tel. 0346 212366 of 
06 51832063.

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 3 
mei om 19.30 uur in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk. De voorganger in deze 
dienst is stagiaire Thirza van der 
Neut. Na de viering is er gele-
genheid om koffie te drinken en 
met elkaar te praten. Jan Groot-
endorst is telefonisch te bereiken 
(0346 212904) als u om vervoer 
verlegen zit.

Schimmentheater

‘Het circus van Ombramaan’ 
voorstelling van papieren schim-
men met muziek in kleinscha-
lige setting. Na afloop kan ieder 
zelf een klein theatertje maken. 
Entree 3 euro (wordt besteed 
aan bijenbloemen). Op terrein 
Kinderboerderij De Schaapskooi 
4 mei 14.00 uur

Bijeenkomst

Zondag 5 mei is er in het scou-
tingsgebouw (Dierenriem 10 
in Maartensdijk) om 16.00 uur 
een bijeenkomst, waar eten, vie-
ren en geloven centraal staan. 
Gestart wordt met koffie of thee. 
Na afloop wordt er gegeten. 
Voor info. zie www.pionieren-
maartensdijk.nl.

Wandelen over Beerschoten

Op zondag 5 mei organiseert 
Utrechts Landschap een wande-
ling van ca. 1,5 uur op Landgoed 

Beerschoten. Tijdens deze wan-
deling vertelt de gids over de 
rijke historie van dit landgoed. 
Start vanuit Paviljoen Beer-
schoten, gelegen aan de Holle 
Bilt 6 in De Bilt; voorbij de 
parkeerplaats van de Biltsche 
Hoek linksaf. Vertrektijd 14.00 
uur. Vooraf aanmelden (nodig) 
kan op de website van Utrechts 
Landschap bij activiteiten. Deel-
name is gratis.

Muziek in huis  
in Schutsmantel

Op zondag 5 mei geeft het 
ensemble Camus Trio een 
bevrijdingsconcert in Schuts-
mantel, Gregoriuslaan 35, Bilt-
hoven. Het concert begint om 
15.00 uur. Toegang is gratis. 
Vanaf 14.30 uur wordt koffie en 
thee geschonken. Het ensemble 
brengt een gevarieerd program-
ma met werken van o.a. Haydn, 
Mendelssohn en Tsjaikovski. 
Het programma duurt één uur, 
zonder pauze. 

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

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

Niet anders is de gang van ieder leven:
Men raakt aan ’t eind van alle dingen los

J.C. Bloem

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie 
herinneringen, laten wij u weten dat van ons is heengegaan 

mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader, broer en oom

LEONARDUS HENDRIK 
KUIJSTEN

- LEO -
echtgenoot van Poula Kuijsten-van der Werk

 Waalwijk, 10 januari 1924 † Hilversum, 23 april 2019
 

Iris en Theo
Jeroen
Hennie
Miranda en Teun

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 mei om 
16.30 uur, in de aula van crematorium Den en Rust, Frans 
Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren.

Herdenkingen 4 mei 
In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen 
oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herden-
ken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en 
oorlogssituaties en vredesmissies nadien. In de gemeente De Bilt vindt 
in zowel Westbroek als in Bilthoven op 4 mei een herdenking plaats. 

Westbroek
De herdenking in Westbroek vindt plaats in de Hervormde Kerk (Kerk-
dijk 12) en begint om 19.00 uur (Kerk open vanaf 18.30 uur). Om 19.45 
uur in stilte opstelling bij het monument, alwaar Vriendenkring koralen 
speelt, om 20.00 uur taptoesignaal; aanvang twee minuten stilte, ge-
volgd door het zingen couplet 1 en 6 van het Wilhelmus, begeleid door 
Vriendenkring.

Bilthoven
De herdenking vindt plaats bij het monument bij het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg-Zuid 173. Om 19.40 uur vertrekt de stille tocht van-
uit hoek Soestdijkseweg-Zuid/Kortelaan en vanuit hoek Soestdijkse-
weg-Zuid/Antonie van Leeuwenhoeklaan. Om 19.59 uur taptoe-
signaal en aansluitend twee minuten stilte, gevolgd door het zingen 
couplet 1 en 6 van het Wilhelmus.     [HvdB]
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Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen
door Henk van de Bunt

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend 
en op de achtergrond. De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een 
onderscheiding of ‘lintje’. Vrijdag 26 april reikte burgemeester Sjoerd Potters in het Koetshuis van 

Eyckenstein drie Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van gemeente De Bilt. 

De Kanselarij der Nederlandse Or-
den omschrijft dit: ‘Vrijwilligers die 
zich 15 jaar of langer onbaatzuch-
tig inzetten voor organisaties op 
bijvoorbeeld het gebied van sport, 
kunst, cultuur, kerkelijk leven, na-
tuur, pleegzorg of openbare orde 
en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld 
een lintje verdienen. Denk daarbij 
onder meer aan de activiteitenbege-
leider in het verzorgingshuis of de 
coach van de sportclub. Maar ook 
aan de organisator van evenemen-
ten, de bezorger van het clubblad en 
iemand die jarenlang een bestuurs-
functie vervult. Bovendien moet de 
samenleving baat hebben bij het 
verrichte werk’.

China
De heer Geert Boorsma te Hol-
landsche Rading werd namens de 
Koning door burgemeester Sjoerd 
Potters onderscheiden als Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. De 
heer Boorsma is lang manager 
geweest bij Philips en heeft in die 
hoedanigheid veel gereisd. Daar 
zijn ook de contacten gelegd met 
China en is zijn vrijwilligerswerk 
voor de Vereniging Nederland-
China (VNC) ontstaan. Doordat 
hij veel van de wereld heeft ge-
zien, valt hij al snel op door zijn 
inbreng, kennis en betrokkenheid. 
Deze kwaliteiten wil hij graag de-
len en komen onder andere terug 
bij het Gilde Utrecht, Natuurmo-
numenten en de Open Monumen-
ten dag. Hij heeft zich ingezet 
voor het Noorderpark, voor de 
Algemene begraafplaats in Maar-
tensdijk, de Historische Vereni-
ging Maartensdijk en nog meer.

Julianaschool
Mevrouw Ella Prins-van der Put 
te Bilthoven ontving eveneens het 
ereteken behorend bij de onder-
scheiding als Lid in de orde van 
Oranje Nassau. In 1995 is Ella 
van der Put directeur geworden 

van de Julianaschool in Bilthoven. 
Zij heeft deze school onderdeel 
gemaakt van Bilthoven en zorgt 
ervoor dat deze school haar steen-
tje bijdraagt aan de gemeenschap. 
Ella van der Put denkt nooit in 
problemen, maar altijd in kansen 
en oplossingen. Zij is van onschat-
bare waarde en wordt zeer gewaar-
deerd voor haar werkzaamheden, 
haar energie, optimisme, bevlo-
genheid en out-of-the-box denken. 
Om die reden wordt zij overal bij 
betrokken en wordt haar advies 
gevraagd. Zo heeft zij zich ingezet 
voor de Centrumkerk in Bilthoven, 
is zij voorzitter van het program-
ma beleidsbepalend orgaan bij de 
lokale omroep De Bilt, neemt zij 
zitting in de werkgroep Kunst In 
De School (KIDS), is zij lid van 
het bestuur van Veilig Verkeer De 
Bilt, Lid Comité Open Monumen-
tendag, vrijwilliger bij Het Gilde 
Utrecht, Lid van de Stichtingsraad 
jumelage Coesfeld - De Bilt, be-
stuurslid van Veilig Verkeer afde-
ling De Bilt en Lid van Klankbord-
groep Centrum Bilthoven.

Voetbal en Bridge
De heer Nanne de Vries uit Maar-
tensdijk was de derde persoon die 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 
werd. Nanne de Vries is in februari 
2019 25 jaar vrijwilliger bij Sport 
Vereniging Maartensdijk. Weke-
lijks is hij daar vele uren te vinden. 
Hij heeft in de loop van de jaren 
verschillende functies ingevuld en 
is een persoon met een hands-on 
mentaliteit. Nanne is scheidsrech-
ter, fotograaf en assisteert waar 
dat nodig is. Daarnaast is hij een 
fervent bridgespeler bij de Bridge 
Clubs Maartensdijk en Hollandsche 
Rading. Ook bij de bridgeclubs is 
hem niets te veel, hij is een echt ver-
enigingsmens die overal bijspringt 
als er iets gedaan moet worden. Hij 
zorgde onder andere voor de dran-
kinkoop, klaarzetten van de tafels 
en stoelen en assisteert bij het wer-
ven van nieuwe leden. De heer de 
Vries denkt graag mee met anderen 
en helpt waar hij kan. Doordat hij al 
jaren vrijwilliger is bij SVM is hij 
betrokken geraakt als vrijwilliger 
bij de lokale Oranje vereniging. 

Nanne de Vries assisteert overal waar dat nodig is.

Mevrouw Ella Prins - van der Put heeft zich o.a. ingezet voor de 
Centrumkerk in Bilthoven en is Lid van het Comité Open Monumentendag. 

Zijn kwaliteiten wil Geert Boorsma delen en komen o.a. terug bij 
Natuurmonumenten en de Open Monumenten-dag. Hij heeft zich ingezet 
voor het Noorderpark, voor de Algemene begraafplaats in Maartensdijk, 
de Historische Vereniging Maartensdijk en nog meer.

Genoegen
Na de uitreiking ging de burgemees-
ter met de decorandi naar Eycken-
stein waar gelegenheid was voor 
het maken van een groepsfoto van 
de gedecoreerden. Daarna werd er 

buiten het Koetshuis met alle aan-
wezigen een toost uitgebracht op de 
decorandi en speelde muziekvereni-
ging Kunst en Genoegen te ere van 
de onderscheiden inwoners en tot 
genoegen van allen die erbij waren.

Enquête in 
Hollandsche Rading

Nu de werkzaamheden aan de verbreding van de A27 nagenoeg zijn 
afgerond wordt middels een enquête de mening van de bewoners van 
Hollandsche Rading gepeild. De bevindingen worden vervolgens ge-
deeld met de gemeente De Bilt, het Ministerie van Infrastructuur en 
de aannemerscombinatie 3Angle. Om een zo groot mogelijke respons 
te krijgen wordt het enquêteformulier huis-aan-huis op de Spoorlaan 
bezorgd en gepubliceerd op www.hollandscherading.com. 

Huisvriendenavond 
in Huize Gaudeamus

Donderdag was er een huisvrien-
denavond in Huize Gaudeamus 
in Bilthoven; Luna van Leeuwen 
(viool) en Natasja Douma (piano) 
beten de spits af met werken van 
J.S. Bach en Pablo de Sarasate. 

Vooral de uitvoering van de Carmen 
fantasie van Sarasate maakte grote 
indruk op het publiek. De snelle 
passages staan bekend als een van 
de moeilijkst te spelen stukken voor 
viool. Beide musici speelden hun 
partituur vol overtuiging, waarbij 
vooral de Biltse Luna van Leeuwen 
door haar uitvoering en jeugdigheid 
extra indruk maakte.

Passie
Vervolgens vertelde Coosje Wijzen-
beek over haar werk als violist en 
vioolpedagoog. Vol inspiratie nam 
zij haar gehoor mee in haar 60-ja-
rige ervaring als docent. Zij komt 
uit een muzikale familie en speelde 
al heel vroeg viool. Zij geeft vanaf 
haar 12de jaar les. Haar passie ligt 
nog steeds bij het lesgeven, waarbij 
zij, ook door haar zelf ontwikkelde, 
pedagogische technieken gebruikt. 
Het uitgangspunt is daarbij de ‘le-
vendige wisselwerking’ tussen do-
cent en leerling. Haar vaardigheden 
komen haar ook van pas als leidster 
van de ‘Fancy Fiddlers’, een en-
semble van jonge violisten en cel-
listen.  

(Frans Poot)

Luna van Leeuwen en Natasja 
Douma kregen een langdurig en 
intens applaus.
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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 2 mei
t/m woensdag 8 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ham-ei-asperge salade
Filet Americain
Grillworst salade

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN KAAS 

500
GRAM 6.50

Gebraden rosbief
Gegrilde honingham
Runderrollade  

BOEREN BELEGEN 
KAAS 6.75

    VOORDEEL HELE WEEK

Lamsshoarma

Schnitzels
gepaneerd of naturel

100
GRAM 2.25

500
GRAM 6.50

Magere runderlappen

Scharrel kipfilet 500
GRAM 6.50

500
GRAM 7.50

Runder cordonbleu

VERS GEBRANDE 
CRANBERRY NOTENMIX 

VERS GEBRANDE 
DJAKARTA NOTENMIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

4+1
GRATIS

ALLE VLUGKLAAR 
PRODUCTEN!
Bijv. slavinken, verse worsten, rundervinken
en hamburgers

4 + 1
GRATIS

2 
VOOR 7.-

3
VOOR 5.-

SMULBOLLEN 

GEHAKT BROODJES 500
GRAM

1
KILO 8.99

KIPDIJFILET

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

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90
Er is weer 
Raapstelenstamppot

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Pilav 
met groentenrijst 

€ 1,49
100 gram 

Spaghetti Carbonara
Met groene groentjes 

€ 1,39
100 gram 

Tuinbonen Kipschotel
 

€ 1,39
100 gram 

Macaroni-
gehakt schotel

€ 0,99
100 gram 

Vers gewassen  
Spinazie

€ 0,79
zak 300 gr. 

Conference 
Handperen 

€ 1,49
kilo 

Grote
Bloemkool
Per stuk € 0,99

Lekker en Gezond
Alle shakebekers
Met vers fruit
Nu 4 soorten o.a : 
watermeloen, 
ananas, 
meloen of mix 
Nu € 1,99

Desem 

Rustique 
meergranen 
Brood

Nu € 2,99

            Onze bekende
“Verborgen” 
Slagroomtaart 
nu € 14,95
Ovenvers!
Boterkoek  
Per stuk € 2,99

Dagelijks vers!
Van onze eigen teler:
Hollandse Asperges

Gratis geschild!

Zeer scherpe Dagprijzen!Zeer scherpe Dagprijzen!
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Plaatsgenoten
De overlevenden (III)

door Bernard Schut

Dit is het laatste deel van een driedelige bijdrage in De Vierklank over plaatsgenoten die door 
hun verzet tegen de Duitsers in een concentratiekamp terecht kwamen en dit overleefden. 

De vraag hoe je een concentratie-
kamp overleeft kan op meerdere 
manieren beantwoord worden. Hoe 
overleef je de ervaringen en de her-
inneringen en is er een leven mo-
gelijk na het kamp? Hoe verwerkt 
iemand dergelijke ervaringen van 
leven en dood, overwint hij de spo-
ken, de duivels uit de hel? ‘Wat on-
meedeelbaar is je mee te delen/dat 
is een opgaaf, die ik niet volbreng:/
dat ik gestorven, nog in leven ben,/
en ’t voor de mensen daaglijks 
moet verhelen’ (Hoornik). Ook: ‘de 
schaamte daar te hebben overleefd 
waar een fatsoenlijk mens zou zijn 
gestorven’. (Brugsma).

Boellaard werd bijna 100 jaar oud, 
Reijntjes 95, Bierman 98. Alleen 
Brugsma werd niet ouder dan 75. 
Of anders geformuleerd, Pim Boel-
laard overleefde de oorlog 55 jaar, 
Pim Reijntjes 69 jaar, Velo Bier-
man 69 jaar en W.L. Brugsma 52 
jaar. Respectabel veel jaren. Boel-
laard -een geboren leider - werd 
directeur van een levensverzeke-
ringsmaatschappij in Den Haag. 
Brugsma en Reijntjes kwamen in 
de journalistiek terecht, wel ver-
trokken zij al snel voor langere of 
kortere tijd naar het buitenland. 
Velo Bierman pakte zijn oude be-
roep van elektricien weer op, al 

denk ik dat hij de meeste moeite 
had om een regelmatig bestaan te 
leiden. Toen ik hem de laatste ja-
ren van zijn leven leerde kennen, 
maakte hij een duidelijk getrau-
matiseerde indruk. Van Boellaard 
is bekend dat hij zich tot het einde 
van zijn leven in sterke mate bleef 
interesseren voor wat betrekking 
had op de Tweede Wereldoorlog. 
Reijntjes was een van de drijvende 
krachten achter de oprichting van 
het Dachau-monument in Amster-
dam en enkele jaren voorzitter van 
het bestuur. Brugsma die zich min 
of meer distantieerde van de drie 
anderen wilde naar verluidt niet 
meer over het oorlogsverleden pra-
ten, maar schreef er wel over. Velo 
Bierman vertelde tot het laatst op 
scholen over wat hij had meege-
maakt. Toen Boellaard 90 werd 
boden zijn vrienden hem een lunch 
aan. Ik kan niet alle handtekenin-
gen op de menukaart lezen, maar 
die van Reijntjes en Bierman staan 
erbij, naast die van andere lotge-
noten. Nog op hoge leeftijd inter-
viewde Reijntjes Boellaard. 

Een stempel op het verdere leven
En van dezelfde Reijntjes komt het 
duidelijkste antwoord op de vraag 
die ik stelde: ‘Voor veel mensen 
heeft de kamptijd een stempel op 
hun verdere leven gedrukt. De 
meeste gingen thuis gewoon weer 
aan het werk, en een relatief groot 
percentage daarvan maakte een 
uitstekende carrière. Maar het 
kamp was nooit helemaal weg. Bij 
niemand. En als de oude kamera-
den elkaar ontmoetten dan gingen 
de gesprekken steevast over dit on-
derwerp. Geen detail werd in deze 
verhalen overgeslagen; het waren 

soms lange monologen, van een 
uur of meer. Voor de kampvrien-
den was dat nog wel uit te houden, 
maar ook bezoekers kregen de vol-
le laag en die werd het op den duur 
soms wel eens te veel. De vrouwen 
serveerden koffie, maar hadden 
geen deel aan het gesprek.
Huwelijken waren soms een ramp, 
soms heel innig, maar altijd zwaar 
belast. Veel mannen hadden licha-
melijke klachten en problemen 
als slapeloosheid, nachtmerries, 
driftbuien en woedeaanvallen. Als 
ze voor de oorlog getrouwd wa-
ren, kregen de vrouwen soms een 
vreemde man terug, met wie het 
moeilijk was het oude leven voort 
te zetten. Soms had de vrouw niets 
geweten van zijn verzetsactivitei-
ten. Als zo’n man dan werd gear-
resteerd en zij bleef zitten met een 
stel kleine kinderen dacht ze na-
tuurlijk: Heeft hij dan niet aan zijn 
gezin gedacht. Vrouwen die pas na 
de oorlog trouwden wisten soms 
helemaal niet wat hun man achter 
de rug had. De eerste tijd hadden 
zij wel begrip voor het verdriet van 
hun mannen. Maar naarmate de 

tijd verstreek ontstonden er wrij-
vingen in de gezinnen. Jaar in, jaar 
uit, en het werd in veel gevallen al-
leen maar erger.’  (Pim Reijntjes. 
Na de oorlog 2013)

Voor deze artikelenreeks heb ik 
dankbaar gebruik gemaakt van:
Brugsma W.L.. Beroep: journa-
list. HP/De Tijd 1997; Piersma. H. 
Doodstraf op termijn. Nederlandse 
Nacht und Nebel- gevangenen in 
kamp Natzweiler Zutphen 2006; 
Reijntjes, P. Dachau. Verhalen uit 
een concentratiekamp. 2005; Re-
ijntjes, P. Na de oorlog. In: Nieuws 
Kamp Amersfoort nr. 37, maart 
2013; Rost. N. Goethe in Dachau. 
Literatuur en werkelijkheid. Dag-
boek 1944 -1945. 4e druk De Bilt 
2015; Schut. B. Bilthoven en De 
Bilt tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Bilthoven 2015; Schut B. De 
Rekening van vijf jaar oorlog. Bilt-
hoven en De Bilt de eerste jaren 
na de bevrijding. Bilthoven 2018; 
Withuis, J. Weest manlijk, zijt sterk. 
Pim Boellaard (1903-2001) Het 
leven van een verzetsheld. Amster-
dam 2008.

Online Museum presenteert 
Dossier Bevrijding

De meidagen van 1945 betekenden voor de dorpen van de huidige gemeente De Bilt niet alleen maar 
feestvreugde. Terwijl de mensen op 4 mei zingend de straat op gingen en Amerikaanse muziek 

op hun grammofoons speelden, schoten Duitse soldaten in het wilde weg op feestvierders. 
Nog op 5 mei werden in Westbroek zes mannen van de Binnenlandse 

Strijdkrachten door de bezetters gedood. 

Het Online Museum De Bilt heeft 
bijdragen en verhalen over de be-
vrijding in de zes woonkernen toe-
gankelijk gemaakt op één plek. Op 
onlinemuseumdebilt.nl kan de be-
zoeker lezen over de gebeurtenis-
sen en doorklikken naar verslagen 
en herinneringen over de meidagen. 
Het dossier is ook bereikbaar via 
Het Laatste Nieuws.

Offensief
Toen in het najaar van 1944 het ge-
allieerde offensief vastliep, begon 
voor velen in De Bilt, Maartens-
dijk en Westbroek de hongerwinter, 
waarin zij heel veel moeite moesten 
doen om aan eten te komen. Het 
was een dieptepunt van de oorlog. 
De opmars van de bondgenoten 
werd in maart 1945 hervat. In de 
avond van 4 mei hoorden sommige 

inwoners het nieuws van de overga-
ve van de Duitse legers. Het nieuws 
verspreidde zich snel en de mensen 
gingen de straat op. Nog dezelfde 
avond schoten de Duitsers op feest-
vierders in Bilthoven. De volgende 
dag vond het drama van Westbroek 
plaats. Pas op 7 mei kwamen de 
voertuigen van de Polar Bears, het 
Engelse 49th Reconnaissance Regi-
ment De Bilt en Maartensdijk bin-
nenrijden.

Verbroedering 
Het dossier Bevrijding bevat de her-
inneringen van verschillende inwo-
ners en onderduikers. Ze schrijven 
over verbroedering met de solda-
ten, over opduikende onderduikers 
en het gevoel van vrijheid en ook 
over eten. Naast de georganiseerde 
vieringen bij de gemeentehuizen 

waren er ook spontane feesten op 
straat. Hier en daar werden meisjes 
kaalgeschoren omdat ze met Duitse 
soldaten waren omgegaan. Som-
migen vonden dat walgelijk. Een 
Nederlandse SS-er in uniform werd 
doodgeschoten toen hij niet wilde 
stoppen. De Binnenlandse Strijd-
krachten arresteerden een paar 
NSB-ers. 

Wederopbouw
Gelukkig werd er meer eten aan-
gevoerd. Nu begon de tijd van de 
wederopbouw en het herstel van 
de democratische instellingen. Het 
dossier Bevrijding geeft over al 
deze ontwikkelingen een aantal 
foto’s en verslagen, aangevuld met 
literatuur. Met de knop Tweede 
Wereldoorlog kunnen bezoekers 
ook andere bijdragen over de oor-

log vinden. Verder staat er in de 
verzameling Onderwijs een reeks 
opdrachten over de bevrijding.
  (Dick Berents) 

Pim Reijntjes overleefde het concentratiekamp en werd 95 jaar.

Majoor Boellaard en Annette, de Franse vrouw die de gevangenen van 
Natzweiler hielp waar dat maar mogelijk was’

Het monument voor de N.H. kerk in Westbroek is een gemetselde bakstenen 
muur met daarin drie bronskleurige plaquettes en twee gemeentelijke 
wapens gemetseld. De middelste en grootste plaquette steekt uit doordat 
het zich op een verbreed stuk muur bevindt.



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

90 jaar Hollands vakmanschap!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

5 Weken 
lang elke 
week wat
aan de hand

Álle groenten, álle kruiden  
én alle fruitsoorten

Groenten in meertallige kweekbakjes of 
kruidenpot. Kruiden en fruit in talloze soorten, 

waaronder tal van biologisch gekweekte.

KASSAKORTING

25%

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl
Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur - Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 7 mei

U op de gezonde toer ... uw tuin ook. Neem mee: 
“potgrond terras & balkonplanten” van Pokon
     Van 8,99 
             nu ....... 5,99

Hoe komt het toch dat het bij jou áltijd lekkerder smaakt 
vraagt de visite. Dan kijk je betekenisvol naar je tuin en 
begin je te vertellen over GROENTE, FRUIT EN KRUIDEN uit 
je eigen tuin. Stuur ze direct maar door naar ‘t Vaarderhoogt 
deze week, want in onze 3e Lui-Lente-Land-week is bijna 
álles in die hoek stúkken voordeliger. Eén waarschuwing 
vooraf: je eigen groente, kruiden en fruit verbouwen werkt 
enorm verslavend. STIKKE LEUK STIKKE GEZOND!! Week 3

OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING

De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

6

van 
€ 2,90 
nu 

€ 2,40

4 ORANJE SOEZEN

DESEM SPELTBOL 

nu

€ 7,95

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist!
Wij verzorgen drukwerk en álle 
aanverwante zaken voor bedrijven, 
instellingen en particulieren. 

Alleen een ontwerp nodig? 
Dat kan.
Alleen produceren? 
Geen enkel probleem.

• snelle levering
• printservice
• ontwerp en dtp
• huisstijl- en reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• belettering
• webside
• enz. enz. 

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

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

Informeer 
naar de 

mogelijkheden 
en wat we 

voor u kunnen 
betekenen!

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

"Le Wop" 
Zo noemen we deze Wavy Bob!

In verschillende variaties en lengtes mogelijk!
U kunt bij ons terecht voor:
• toner
• kleurcorrectie
• koele blondtinten

• balayage 
• foliekleuringen
• freehandkleuring
• curlsys
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Piet Visser heeft fluitjes
Piet Visser uit Bilthoven is met zijn verzameling fluitjes te zien in het programma Verzamelkoorts! 

In het programma vertelt Piet over zijn drijfveren en het verhaal achter deze 
bijzondere verzameling. Maandagavond 6 mei is hij te zien in een 

gloednieuwe aflevering Verzamelkoorts! bij SBS6.
 

Piet Visser (73) uit Bilthoven vond 
het een mooie ervaring om aan het 
programma mee te werken en kijkt 
ernaar uit om maandag 6 mei zijn 
verzameling met de rest van Neder-
land te delen: ‘Het is ooit begonnen 
met een enkel fluitje. Inmiddels heb 
ik er bijna 4.000. Het zijn speel-
goedfluitjes, scheidsrechterfluitjes, 

eierdopjes met fluiten. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of ik heb het 
in huis’.
 
Verzamelkoorts!
In een nieuw seizoen van Verza-
melkoorts! gaat Kim-Lian van der 
Meij weer op zoek naar de meest 
fanatieke en bijzondere verzame-

laars van Nederland, die van hun 
huis vaak een museum maken. Op 
maandagavond 6 mei is het de beurt 
aan Piet Visser uit Bilthoven en nog 
vier andere Nederlandse verza-
melaars. Verzamelkoorts! is vanaf 
maandag 29 april tot en met maan-
dag 3 juni wekelijks om 21.30 uur 
te zien bij SBS6

Ontmoetingscentrum Rinnebeek 
vervult Gouden wensen 

Vrijdag 26 april is er voor enkele mensen een bijzondere Gouden wens in vervulling gegaan; 
één keer in hun leven in een helikopter vliegen. Een bezoeker van Ontmoetingscentrum 

Rinnebeek, een bewoner van kleinschalig wonen Rinnebeek, een buurvrouw 
en een begeleider zijn deze uitdaging aangegaan.

Komende tijd worden er nog meer 
wensen vervuld zoals een bootreis-
je, een dieren knuffel middag, mu-
sea bezoek enz. Met dank aan de 
Albert Heijn aan de Herenweg in 
De Bilt en de klanten die middels 
hun statiegeldbonnetje deze bij-
zondere wensen mogelijk maken.

Gouden Open Terras
Ook organiseert het Ontmoetings-
centrum vrijdagmiddag 3 mei vanaf 
14.30 uur een Gouden open terras 
middag. Bezoekers, bewoners, 
buurtgenoten en de kinderen van de 
Rietakkerschool zijn van harte wel-
kom. Er zijn leuke buitenactivitei-
ten en er is een Italiaanse ijscokar, 
dus voor iedereen een heerlijk ijsje. 
Bij minder goed weer is er zoals 
elke vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur 
de Gouden Koffiemiddag.
 (Willy Sturkenboom)

Piet Visser is met zijn fluitjes-verzameling te zien in Verzamelkoorts! (foto 
Persdesk.nl)

Met je Hart genomineerd
Woensdag 24 april was het gezellig druk bij Bubbles & Blessings op het Vinkenplein in Bilthoven. 

Vierentwintig ouderen namen plaats aan de mooie gedekte lunchtafels. Etagères vol met 
lekkers viel hun ten deel. De lunch werd door Bubbles & Blessings 

aangeboden aan Stichting Met Je Hart.

Een geweldig en mooi toeval. 
Op dezelfde dag werd bekendge-
maakt dat de inmiddels al geno-
mineerde Stichting Met Je Hart, 

het Appeltje van Oranje van het 
Oranjefonds heeft gewonnen. Het 
bronzen beeldje, gemaakt door 
prinses Beatrix, wordt op 23 mei 

uitgereikt door Koningin Máxima 
op Paleis Noordeinde aan de in-
middels landelijk actieve Stich-
ting Met Je Hart. 

Vrijwilligers uit deze regio van Met Je Hart samen met de genodigde ouderen. (foto Hans Lebbe)

Met een helikoptervlucht gaat voor een aantal mensen een Gouden wens 
in vervulling.

Rotary zingt voor 
goede doelen

Zaterdag 27 april organiseerden de dames van de Rotary Zandzegge 
Bilthoven voor de tweede keer een fundraising event in de Centrumkerk 
in Bilthoven. Met optredens van Marie José Tiemstra en de heren van 
Tswings was het doel geld op te halen voor Steunfonds Vluchtelingen 
De Bilt en Voedselbank De Bilt. Het opgehaalde bedrag was nog niet 
bekend.[WE]

Burgemeester Potters 
aan slag

Tijdens Koningsdag was de 
honk en softbalvereniging 
Centrals aanwezig op het 
grasveld voor gemeentehuis met 
een slagtunnel. 
De dames 1 van Centrals lieten 
alle bezoekers kennis maken 
met de honk- en softbalsport. 
Burgemeester Sjoerd Potters liet 
deze kans niet voorbijgaan en 
beproefde zijn slagvaardigheden 
in de slagtunnel; hij liet een 
krachtige slag en mooie swing 
zien.               

 (Helen van Doorn)

www.arttraverse.nl

Kars Persoon
schilderijen en aquarellen
 

Henk Visch
beelden

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

24 maart | 14 mei 2019
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ELEKTRISCHE  
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 299 
ipv € 329

ELEKTRISCHE  
GRASMAAIER 
RME 235

€ 149 
ipv € 169

De acties zijn geldig tot 30/06/2019.

ACCU
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 649 
ipv € 699

ACCU
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 799 
ipv € 899

GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK 
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

HUUR GEMAKKELIJK EN SNEL EEN VERTICUTEERMACHINE, BEL 0346-212602!
MODELLEN VORIG JAAR, EXTRA SCHERP GEPRIJSD. KOM SNEL KIJKEN IN ONZE SHOWROOM. OP=OP.

LOOP JE FIT!
met de Craft wandel en fitness sChoenen

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

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

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

8,9 
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan. Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

CRAFT X165 FUSEKINT W | € 129,95 

Deze schoenen hebben een 
uitmuntende demping gecombineerd 
met een stabiele hak. De schoen is 
rekbaar en ontlast de voorvoet en hiel. 

Sport, wandel en beweeg je fit met de Craft ademende zomer sneakers!

CRAFT X165 ENGINEERING W | € 129,95 

CRAFT V175 LITE W II | € 145,95 

CRAFT X165 ENGINEERED W | € 129,95 

CRAFT V175 LITE M II | € 149,95 CRAFT X165 FUSEKNIT M | € 129,95 

CRAFT X165 FUSEKINIT M | € 129,95 

VOETKLACHTEN?
BEZOEK ONS!

Uw bedrijf, product of dienst in De Vierklank! 
Dat kan! Mail naar info@vierklank.nl

of bel 0346 21 19 92

Nieuwe sponsoren Centrals

De Honk en Softbalvereniging Centrals is blij met twee nieuwe sponsoren: Uiterwijk Hypotheek Advies 
en Joh. Van Doorn Bouw-, Schilder-, Glasbedrijf. De sponsordoeken hangen op het hoofdveld.

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

MINI STROGANOFF GEBRAAD
Een echte topper, u zult het proeven. 
Met o.a. mals rundvlees, mager rookspek & kruiden

100 gram 2,15

SPARE RIBS
Huis gegrild & gemarineerd. Wie kent ze niet! 
Alleen nog opwarmen & kluiven maar

500 gram 5,98

RUNDERGEHAKT
Van 100% rundvlees gedraaid. Zonder kleurstoffen dus
puur natuur

500 gram 3,75

KUIKENPOTEN
Superkwaliteit, u proeft het! Diervriendelijk.
Om te braden of voor een overheerlijke kippensoep

500 gram 3,25

CARPACCIO TAARTJES
Lekker mals rundvlees met Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes, kappertjes & kruiden

100 gram 1,85

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
29 april t/m zaterdag 4 mei. Zetfouten voorbehouden

VARKENS ENTRECOTE LAPJES
 Gemarineerd of naturel. Lekker in de pan of BBQ 100 gram 1,45
VARKENS VERSE WORST
Lekker gekruid & gezouten. Smaakt bij alles 100 gram 0,95

VERSE LAMSHAASJES
Een echte delicatesse voor de liefhebbers. Supermals &
zacht. Lekker met onze honing-tijm saus

100 gram 4,50
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DE BILT

De drukbezochte vrijmarkt op de Hessenweg in De Bilt bood weer veel 

spulletjes voor een zacht prijsje. Muzikanten verzamelden muntjes met drums 

of gitaarspel, anderen hadden creatieve ideeën die geld opbrachten bedacht. 
[GG]

BILTHOVEN

Kinderen konden op het gazon van Jagtlust weer genieten van de vele spelletjes. Een enkel buitje kon ze daarbij niet deren. [GG]

Koningsdag begon bij de Dorpskerk in De Bilt in de stromende regen.  Foto Guus Geebel.

DE BILT

Op het Oranjeconcours aan de overkant van de Soestdijkseweg bij Jagtlust 

mochten Friese raspaarden niet ontbreken. Het is het oudste raspaard van 

Nederland. [GG]    

BILTHOVEN

Het traditionele vlag hijsen was ditmaal bij afwezigheid van burgemeester Mark Röell (Baarn) voorbestemd voor Jeroen van den Berg (Contactcommissie Lage Vuursche). [HvdB]

Het zingen van het Wilhelmus 
werd ondersteund door 
blazers van de Baarnse 
Muziekvereniging Cresendo. 
[HvdB]

LAGE VUURSCHE

Vanwege het mindere weer had het welbekende Shanty-koor ‘De Eemzangers’ 

ditmaal het interieur van dorpshuis De Furs als veilige haven opgezocht. 

[HvdB]

 De Vierklank 9 1 mei 2019

LAGE VUURSCHE



LAGE VUURSCHELAGE VUURSCHE

GROENEKAN

Zaterdagochtend was het ringsteken geblazen in Groenekan. Diverse 

aangespannen wagens deden hun best zoveel mogelijk ringen op te pikken 

tijdens hun rit op de Vijverlaan. [WE]

Burgemeester Sjoerd Potters en het College openden het Koningsdagprogramma. De burgemeester gaf vanaf een balkon het sein aan de kinderen op het Maertensplein om de ballonnen op te laten.[KD]

GROENEKAN

Aan het eind van Koningsdag vond in de tent in Groenekan de vrijmarkt plaats + borrel en afsluiting. [WE]

HOLLANDSCHE RADING

Het traditionele vlag hijsen was ditmaal toegedacht 

aan Thijs van der Wel als voorzitter van ‘Samen Voor 

Hollandsche Rading’. [HvdB]

GROENEKAN

HOLLANDSCHE RADING

Koningsdag begon in Hollandsche Rading al op vrijdagavond met een heuse jongerendisco. [HvdB] 

HOLLANDSCHE RADING

Wat is er nu spannender dan op het verjaardagspartijtje van de 

koning een rondrit(-je) te mogen maken met een pony?[HvdB]

VERVOLG

MAARTENSDIJK

 De Vierklank 10 1 mei 2019



Prijswinnaar traditionele Polderloop 

MAARTENSDIJK

Op een opblaasbaar voetbalspel werd door de twee deelnemende teams fanatiek gestreden om de eer.[KD]

MAARTENSDIJK

De jeugd maakte druk gebruik van de vele opblaasbare attracties op de velden van SVM. [KD]

Brandweer Maartensdijk gaf een demonstratie om een bekneld persoon uit een auto te bevrijden. De brandweer gaf toelichting op alle acties, die werden uitgevoerd.[KD]

MAARTENSDIJK

De leden van de band Kraakthelder speelden vrijdagavond 26 april het dak van de tent in Westbroek. [WE]

WESTBROEKWESTBROEK

Zondag 28 april was het bij de tentdienst weer tot de nok gevuld met 

belangstellenden. [WE]

WESTBROEK

Ondanks de regen, waarmee Koningsdag begon, waren alle plekken onder 

de overkapping van het Maertensplein druk bezet. Gelukkig voor kinderen en 

ouders knapte het weer op en werd het droog.[KD]

MAARTENSDIJK

WESTBROEK

Prijswinnaars traditionele Polderloop 

 De Vierklank 11 1 mei 2019 De Vierklank 10 1 mei 2019
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

11

 GOEDKOOPSTE GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE

 Nivea 
 Alle soorten 
 2 stuks  
Van /5.24 - /39.99 
 Voor 2.62 - 19.99 

 Andy, Glorix of Sun 
2 fl essen van 750 - 1000 ml 
of 2 pakken met 1 - 40 stuks  
Van /2.90 - /16.50
 Voor 1.45 - 8.25 

NU

 1+1
GRATIS

NU

 1+1
GRATIS

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 1 mei t/m dinsdag 7 mei. Bij 1+1 krijg je 50% korting op de totaalprijs. 
Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Rosbief 
Van /2.17

1.59 
100 GRAM

 Turbana 
bananen  

 0.99 
KILO

 DubbelFrisss, 
Taksi of Pickwick 
  8 pakken van 1.5 liter 
 Van /7.60 - /12.40 

4.99 
8 PAKKEN

PUNT

1+
PUNT

1+

PUNTEN

2+
PUNTEN

2+ 3+
PUNTEN
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Wandelvierdaagse Maartensdijk
Maandag 20 mei trekken de wandelsportliefhebbers de schoenen aan voor de eerste dag van de 

48e Avondvierdaagse Maartensdijk. Na de eerste drie dagen zal dag vier, donderdag 23 
mei, vooral in het teken staan van de traditionele intocht met bloemen en muziek.

Jaarlijks kan de Maartensdijkse or-
ganisatie zo rond de 500 wandelaars 
van alle leeftijden verwelkomen. 
Door bewegen en het buiten zijn 
laten zij de dagelijkse beslommerin-
gen even voor wat ze zijn en genie-
ten van de omgeving maar ook van 
spontane ontmoetingen en gesprek-
ken die een extra bijdrage aan dit 
geslaagde evenement kunnen geven.

Inschrijving
Deelnemers dienen op 30 sep-
tember 2018 tenminste 6 jaar te 
zijn, of tot groep drie van de ba-
sisschool te behoren. Deelnemers 
van de groepen drie en vier kun-
nen slechts inschrijven als er onder 
begeleiding van een volwassene 
wordt gelopen. 
Vanwege de goede ervaringen in 
2017 en 2018 vinden ook dit jaar 

zowel de start als finish op de 
vier avonden plaats bij Dijckstate 
aan het Maertensplein. Het in-
schrijfgeld bedraagt 5,50 euro per 
deelnemer. De inschrijving vindt 
eveneens plaats in Dijckstate op 
dinsdag 7 mei en donderdag 9 mei 
tussen 19.00 en 20.30 uur. Daarna 
bestaat nog een beperkte moge-
lijkheid tot na inschrijving. In dat 
geval zal om administratieve en 
organisatorische redenen het in-
schrijfgeld worden verhoogd tot 
7,50 euro pp. Online inschrijven 
kan via maartensdijk.sgwb-a4d.nl

Variatie
De tien kilometerlopers vertrek-
ken iedere avond om 18.00 uur en 
de vijf kilometerlopers gaan om 
18.15 uur van start. Er wordt naar 
gestreefd zo veel mogelijk vari-
atie in de routes rond Hollandsche 
Rading, Groenekan en Lage Vuur-
sche aan te brengen. 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 laatste stuk naar Dijck-
state, alwaar de verdiende medail-
les klaarliggen. Voor info en routes 
zie www.avdmaartensdijk.nl, bel 
Ad Nieuwenhuis ( 06 33565299) of 
info@avdmaartensdijk.nl.

Uitgelaten wandelaars tijdens de avondvierdaagse van 2018. 
(foto Anneke Westeneng)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Beste Vincent van der Linden,

Onlangs heeft u langs de Prinsenlaan twee oranje-bruine percelen ge-
zien. Het zijn twee van onze maisakkers. Beide percelen zijn na de mai-
soogst ingezaaid met een groenbemester. Op deze manier voorkomen 
wij dat meststoffen in de winter naar het grondwater weglekken en be-
schermen op deze wijze ons drinkwater tegen overmaat aan nitraat. 
De groenbemester heeft nog allerlei andere goede eigenschappen, die 
op termijn gunstig zijn voor ons milieu. De groenbemester hebben wij 
dit voorjaar laten doodspuiten om een snelle vertering te bevorderen. 
Dat voorkomt een zure laag van onverteerde plantenresten en de op-
geslagen voedingsstoffen kunnen daardoor snel ter beschikking komen 
van de jonge maisplanten.

De groenbemester is doodgespoten met glyfosaat (merknaam Roun-
dup). Bijen vliegen niet op deze groenbemester en lopen daardoor geen 
gevaar om met glyfosaat in aanraking te komen. Bovendien wordt dit 
middel als volstrekt veilig voor bijen gezien. Glyfosaat pakt namelijk 
een enzym aan, dat alleen in planten en in sommige micro-organismen 
voorkomt. 

Afgelopen jaar waren er voor het eerst berichten dat de darmflora van 
bijen schade van glyfosaat zou kunnen ondervinden. Deze berichten 
zijn gebaseerd op twee onderzoeken. Volgens de Nederlandse toela-
tingsorganisatie Ctgb zijn deze onderzoeken verkeerd opgezet en heb-
ben ze tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Het Ctgb heeft dit vorig 
jaar aan minister Schouten (LNV) gerapporteerd na grondige analyse 
van de betreffende proeven.

Wij maken het de bijen dus niet moeilijker dan ze het al hebben. Veel 
liever helpen we ze een handje door bloemenmengsels op onze akker-
randen te zaaien.

Met vriendelijke groet,
Hans van Maanen, Groenekan

De weg naar energieneutraal wonen:
Het echte verhaal

(Bijna) energieneutraal wonen, wat houdt het in en hoe realiseer je dat? Binnen 
de gemeente De Bilt nemen de ervaringen rap toe. Elke huiseigenaar pakt het 

anders aan en geen huis is hetzelfde. Op de informatieavond van woensdag 8 mei 
vertellen eigenaren van verschillende type woningen hun verhaal. Welke hobbels zijn 
genomen en hoe bevalt het? De avond is speciaal bedoeld voor bewoners die hun huis 
duurzamer willen maken en vragen hebben over de manier waarop. Aanmelden voor 

deze gratis informatiebijeenkomst per e-mail: info@beng2030.nl.

“Dit gaat heel erg leuk worden.” Energieambassadeur 
Frans den Braber leidt het programma van deze unieke 
avond. Binnen de Biltse energiecoöperatie is hij be-
kend van de populaire informatieavonden over warm-
tepompen en energiezuinig stoken met de CV. Daarbij 
merkt hij dat de echte praktijkverhalen belangrijk zijn. 
Frans: “Ervaringen, bijvoorbeeld met warmtepompen, 
lopen vaak erg uiteen. En als het gaat om isolatiemate-
rialen voor dak, vloer en spouwmuur is er veel te kie-
zen. Het is interessant om te zien hoe elke huiseigenaar 
daarin zijn eigen weg gaat.”

Informatieavond 8 mei
Om deze bijeenkomst mogelijk te maken, nam hij 
contact op met drie woningeigenaren met (bijna) 
energieneutrale woningen binnen de gemeente. Zij 
waren direct enthousiast om hun verhaal te vertellen. 
Frans: “De woningen zijn echt heel verschillend. Het 
gaat om een hoekhuis uit de jaren 30, een tussenwo-
ning uit de jaren 70 en een vrijstaande nieuwbouw-
woning. Twee van de drie zijn ook helemaal van het 
aardgas af.” 

Met deze bijzondere bijeenkomst 
sluit energiecoöperatie BENG! 
het stookseizoen met activiteiten 
min of meer af. De zonnepanelen-
avonden gaan nog wel even door: 
op 17 mei en 18 juni zijn er nog 
bijeenkomsten. Kijk in de agenda 
op www.beng2030.nl.

Locatie en tijd: 
Informatieavond ‘Het echte ver-
haal’ op woensdagavond 8 mei, 
WVT-gebouw, Talinglaan 10 Bilt-
hoven, 
inloop 19.00 uur, start 19.30 uur. 
Aanmelden: info@beng2030.nl.

Bram de Deugd, eigenaar van een nul-op-de-meter woning, vertelt op 
8 mei over zijn ervaringen.                                         Foto: Jenny Senhorst.
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renarts TOLAKKERWEG 157
MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87
UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL
0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Rasgroep: katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: poes
Leeftijd: ca 13 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Nee

Deze lieve poes is Tipsy, rood/wit van kleur. In haar hokje liep ze de 
hele tijd te ijsberen en ze hield haar kopje scheef. Vermoedelijk heeft 
ze in het verleden een attaque gehad maar dat weten we niet omdat 
ze als zwerfdier bij ons is binnengebracht. Ook ziet ze heel erg slecht. 
Wij vermoeden dat het al een wat ouder katje is. Ook heeft ze een 
nierprobleem waardoor ze op speciaal dieetvoer en medicatie staat.
Nu realiseren wij ons wel dat het een hele lijst aan medische 
mankementjes is, maar daarom moet juist zij een goed thuis krijgen. In 
een rustige omgeving kan ze weer helemaal bijkomen van al haar (voor 
ons onbekende) avonturen. Wij hopen dat er mensen zijn die zich niet 
laten afschrikken door haar medisch dossier. Wij zullen ze met open armen 
ontvangen en laten kennismaken met deze lieve dame.

Tyga, de poes die vorige 
keer asieldier van de 
maand was zit helaas 
nog bij ons in het asiel.

Dier van de maand:
Tipsy



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  .....................................................

Nootjes
 De Vierklank 14 1 mei 2019
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Te koop aangeboden
VOUWCARAVAN Jamet 
Texas Luxe in prima staat. 
Waterdicht, met grote voor-
tent en keuken. Vraagprijs 
€375,00. Tel. 0622526995

Overgordijn 175hx190b. Met 
gratis rails is klaar geplooid 
€25,-. Tel: 06-29506849

2 deurs grenen hangkast met 
1 legplank en lade i.z.g.st. 
€50,- Tel. 06-29506849

Petroleumstellen €6,-, Koffie 
kraantjeskan €10,-. Tel. 
0346-211738

Verstelbaar metalen trap-
hekje met veiligheidssluiting 
€10,-. Tel. 06-51241333

4 witte tuinstoelen verstel-
baar nog netjes, samen €20,-. 
Tel. 0346-212805

2 witte solide parasolvoe-
ten samen €5,-. Tel. 0346-
212805

Luchtbed met ingebouw-
de elektr. pomp (nieuw) 
152x203x42cm €27.50. Tel. 
06-49757450

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. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Leuke verkoop bij Jopie's Wonen
Leuke verkoop van o.a. Brocante,  woonaccessoires, plan-
tenstekjes, mooie 2e hands kleding, rommelmarkt spulle-
tjes, schoonheidsspecialiste en pedicure, En heel veel leuke 
koopjes bij Jopie’s Wonen o.a. koper, tin en servies voor hele 
kleine prijsjes. Leuk voor bijv. moederdag. Komen jullie 
gezellig een kijkje nemen. Zaterdag 4 mei van 10.00-15.00 
uur op Dorpsweg 91 in Maartensdijk.

“Het eeuwenoude kerkje”

Adri Pieck | 1894-1982
Olieverf op doek | 92x70 cm

Flava art gallery
Kapelstraat 26 | 1404 HZ Bussum
06 55 944 844 | flava@hetnet.nl
www.flava-art-gallery.nl

Openingstijden:
woensdag, vrijdag en zaterdag
van 13.00 – 17.00 uur

Nu te zien bij FLAVA ART GALLERY: 
veel kleurrijke schilderijen van 
ADRI PIECK (1894-1982) waaronder 
een prachtig werk van het kerkje 
Blauwkapel en een landschap met 
knotwilgen bij Groenekan.

“Landschap bij Groenekan”

Adri Pieck | 1894 – 1982
Olieverf op doek | 55 x 85 cm

advertentie

Grote blauwe koffer, 
50x70x30 cm. Met trek-
stang, twee wielen en slotjes. 
Aan buitenkant sporen van 
gebruik, binnenkant keurig. 
€20,-. Tel. 06-22212232

Verzamel lepeltjes van plaat-
sen, letters enz.19 stuks, 
€20,-. Tel. 030-2286775

Originele hutkoffer uit de 
jaren '30. 86x50x46cm. €45,-
. Tel. 030-2286775

Nieuw kanten diner-tafel-
kleed plus zes servetten en 
linnen onderkleed. €22,-. Tel. 
030-2286775

Vierdelig tinnen koffie-set 
met dienblad, o.a. koffiekan, 
suikerpot, melkkan. €25,-. 
Tel. 030-2286775

Espresso koffiemach. volau-
tomaat van Siemens in zeer 
goede staat  € 175,-.  (Nieuw 
€ 450,00)  Tel. 06-16641083 

3 pak koffiebonen in XXL 
verpakking á 1,2 kg  merk 
Bellarom Crema van 
Lidl.  Vers tot 30-05-2020.  
Samen voor € 12,50. Tel. 
06-16641083

Mooie afsluitbare beautycase 
L38 x B22 x H20 cm. € 6,-. 
Tel. 06-16641083

Bedplaat hardboard 90 x 200 
cm. € 9,-.Tel. 06-16641083

Mooi wollen Desso tafello-
per 46 x 90 cm.  € 10,-.  Tel. 
06-16641083

Examenbundels. VWO 2010 
en examens 2012 : Bio, 
Scheikunde,Natuurkunde, 
Ned., Aardrijkskunde ook 
samengevat. Ophalen voor 
bloemen/tuinbon. Hol. 
Rading. Tel. 035- 6312289

Te koop een donkerblauw 
goed onderhouden lede-
ren 2 zits bank. €50,-.  Tel. 
06-51241333

2 brocante tijdschriften 5-2017 
en liefde voor brocante 5-2017 
samen €6,-. Tel. 0346-243758

2 kinder speelkleden de 
afbeeldingen zijn straten. Het 
is geschikt voor autootjes. 
€6,-. Tel. 0346-243758

Half ronde hooiruif voor 
paarden of plantjes. Is van 
zwaar ijzer. €50,-. Tel. 0346-
243758

Wit tiener bureau + opbouw. 
€16,-. Tel.0346-212569

Wit geschilderd grenen eet 
tafel met vergrijsblad. 140 x 
90 x 79. i.z.g.st. €50,-. Tel. 
06-29506849

Grenen 2drs hangkast met 
bovenin legplank. i.z.g.st. 
€50,-. Tel. 0629506849 

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

Op zoek naar een leuke 
BIJBAAN naast school of 
studie? Wij zijn op zoek naar 
extra hulp in ons magazijn. 
Heb jij nog tijd over en ben 
je geïnteresseerd? Stuur ons 
een e-mail of bel ons 030-
2761420. VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, Bilthoven 
info@vcetechniek.com

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 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

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voet-
problemen. Ik kom graag 
bij u thuis in Maartendijk en 
Hollandsche Rading, ook s 
'avonds. Bel voor info of een 
afspraak met Janet de Lange 
06-29060003

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 0634892915

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

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

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson 
en belangstellenden zijn welkom op 
maandag 6 mei in het Parkinson 
Café Bilthoven in de Koperzaal van 
zorgcentrum De Koperwiek, Koper-
wieklaan 3 in Bilthoven. Judith 
van Diepen zal spreken over hoe 
de ziekte van Parkinson op allerlei 
manieren het leven beïnvloedt. De 
bijeenkomst is van 14.30-16.00 uur. 
Inlichtingen bij Harm Scholten, T: 
030-6564406 en op www.parkinson-
cafebilthoven.nl.

In between Café De Bilt

Op maandag 6 mei van 8.45 uur 
tot 11.15 uur is er een bijeenkomst 
van werkzoekenden. De bijeenkomst 
biedt de mogelijkheid om te netwer-
ken met elkaar en ervaringen uit te 
wisselen. Deelname is gratis. Locatie 
is wijkrestaurant Bij De Tijd.

Bollen en knollen van  
Zuid-Afrika  

Dinsdag 7 mei verzorgt Hans Hui-
zing een lezing ‘Van Agapanthus 
tot Veltheimia’ om 20.00 uur in De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 te Bilt-
hoven. U krijgt een kleine greep 
uit de overweldigende hoeveelheid 
soorten bolgewassen uit Zuidelijk 
Afrika te zien. Waarschijnlijk het 

gebied met de grootste verscheiden-
heid aan bolgewassen op aarde.

Met de PCOB op stap

Dinsdag 7 mei is er een dagtocht 
voor leden en belangstellenden naar 
Andijk; daar ziet en hoort u en het 
achtergrondverhaal over de komische 
schilderijen van Marius van Dokkum, 
wordt een warme lunch gepresenteerd 
met daarna een ludieke voordracht 
met en over hoeden. Het vertrek is om 
09.00 uur vanaf D’Amandelboom. 
Aanmelden kan tot 1 mei bij Bep 
Franken (tel. 0346 282002)

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 11 mei vanaf 14.00 uur met 
de gids van Staatsbosbeheer door 
de Molenpolder en geniet van de 
rust en de stilte van de natuur. Met 
een fluisterboot ontdek je de rijke 
historie van dit oude veengebied en 
onderweg loop je een stukje op het 
“drijvend land”. Meer info en het 
boeken van een vaartocht: www.
staatsbosbeheer.nl/activiteiten.



Enquête nieuwe 
zwembad Brandenburg

De bouw van het nieuwe zwembad Brandenburg in Bilthoven is in 
volle gang. In september opent het nieuwe bad haar deuren. Welk 
aanbod aan activiteiten zou jij graag in het nieuwe zwembad zien? 
Laat weten wat jouw wensen zijn via de online enquête en maak 
kans op één van de twaalf 10-badenkaarten.

Je kunt de enquête online invul-
len via www.debilt.nl/zwembad. 
Dit kan tot en met zondag 12 
mei. Het zijn enkele gemakkelij-
ke vragen waarmee je snel klaar 
bent. De antwoorden worden 
anoniem verwerkt en uitsluitend 
gebruikt als input voor de activi-
teiten in het nieuwe zwembad.
Deze enquête is de eerste stap 
om wensen over activiteiten in 
het nieuwe zwembad in kaart 
te brengen. Daarna vindt er 
overleg plaats met de huidige 
gebruikers als de resultaten van 
de enquête bekend zijn. 

Kijk voor meer informatie over 
zwemmen in het nieuwe zwem-
bad Brandenburg op 
www.debilt.nl/zwembad. 
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Mooie week voor Irene
Het Paasweekend was een heel mooi weekend voor Irene. Terwijl dames 1 van Irene zich via een 

zenuwslopende driekamp in de 2e divisie handhaafde, maakte bondscoach Jamie Morrison zijn 
voorlopige selectie voor Oranje bekend. Op zich geen bijzonder nieuws, ware het niet dat 

oud-DOSC en oud-Irene speelster Rianne Vos in de nationale selectie opgenomen is. 

Voor het eerst in de geschiedenis is 
er een talent uit de jeugdopleiding 
van de Bilthovense club opgeno-
men in de nationale selectie. ‘Echt 
een heel bijzonder weekend’ aldus 
Irene-coach Erna Everaert. ‘Wat 
zijn wij trots op Rianne, dat ze het 
goed deed bij de nationale jeugd-
selectie wisten we natuurlijk wel, 
maar dit is wel een hele mooie be-
loning voor haar’. 

Terugblik
De Irene-coach keek verder terug 
op een leerzaam seizoen. ‘We zijn 
de competitie ingegaan met een 
jong team en hebben nogal wat 
tegenslag gehad waardoor we tot 
promotie-degradatie wedstrijden 
veroordeeld waren. Ik ben super-
trots dat we ons in de tweede di-
visie hebben gehandhaafd’. In de 
eigen Kees Boekehal bonden de 
hemelsblauwen de strijd aan met 
Vives en Dinto. Nadat van Vives 
gewonnen was moest Irene Dinto 
uit Warmenhuizen verslaan om 
een plaats in de 2e divisie veilig te 
stellen. Wat volgde was een ware 

thriller waarbij de kansen voort-
durend kantelden. Uiteindelijk 
was het Irene dat met het kleinst 
mogelijke verschil aan het langste 
eind trok. De laatste rally was er 
één om in te lijsten. De aanval van 
Dinto werd knap verdedigd door 
Minke Hovinga, die haar debuut 
maakte in dames 1. Dinto gaf op-

nieuw de set up aan haar steraan-
valster, maar daar had Irene op 
gerekend en via een kill blok van 
Marit Pasterkamp ging het punt en 
daarmee de wedstrijd naar Irene. 
De vreugdeuitbarsting was enorm 
waarbij het opviel dat zelfs de ge-
blesseerde speelsters een gat in de 
lucht sprongen.

De Irenemeiden staan hun mannetje aan het net.

Salvo geniet van Taurus-clinic
Volleybalvereniging Salvo’67 had op de trainingsavond hoog bezoek. Eredivisionist SV Land 

Taurus uit Houten was naar Maartensdijk gekomen met 8 spelers en speelsters om 
een clinic te verzorgen voor alle spelers van Salvo. 

De in grote getalen opgekomen 
jeugd en oudere spelers en speel-
sters beleefden een hele leuke 
avond. Trainer Hugo Gras van het 
herenteam van Taurus gaf een heel 
gevarieerde training waar iedereen 
veel plezier aan beleefde. De aan-

wezige speelsters en spelers van 
Taurus ondersteunden en hielpen 
iedereen waar nodig. 

Wedstrijd
Aan het einde van de avond werd 
er nog een wedstrijdje gespeeld tus-

sen het 1e herenteam van Salvo en 
de spelers van Taurus aangevuld 
met twee Salvospelers. Ook Hidde 
Uittenbosch was van de partij bij 
Taurus: begonnen in de jeugd van 
Salvo en uitgegroeid tot een prima 
eredivisiespeler.         [KD]

Er was een grote opkomst bij de clinic die door eredivisionist Taurus aan Salvo werd gegeven.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Seizoenslottoernooi 

De badminton DOMO (Donderdag Morgen) groep van SV Irene speel-
de haar Seizoenslottoernooi in de Kees Boekehal in Bilthoven. De prij-
zen waren een paar staatsloten. 

Sponsor voor SVM

SVM JO 15 eet lekker bij haar sponsor Asian Delight

advertentieVlaaienactie Scouting Agger Martini
Traditioneel heeft de Scoutinggroep 
Agger Martini uit Maartensdijk ook 
dit jaar weer voor de paasdagen een 
vlaaienactie gehouden. In totaal 
zijn er 452 vlaaien verkocht. Hoe-
wel dat iets minder is dan afgelopen 
jaar is de Scouting tevreden met de 
opbrengst.

Leo Hegeman van Agger Martini:’ 
De opbrengst gaat dit jaar naar 
twee doelen. Ten eerste wordt een 
deel van het bedrag gebruikt voor 
de jubileumactiviteiten, die dit jaar 
worden georganiseerd vanwege het 
50 jarig jubileum; daarnaast wordt 
een deel gebruikt voor de vervan-
ging van een vloer in het clubhuis 
van de vereniging’.        [KD] 452 vlaaien klaar voor distributie.



Tuin- en 
Brocantemarkt

Zaterdag 11 mei wordt de jaar-
lijkse Tuin- en Brocantemarkt 
aan de Groenekanseweg 60 in 
Groenekan gehouden van 10.00 
tot 16.00 uur. Er zijn planten, 
struikjes, stekken en bloemen 
maar ook marmelades, porse-
lein, boeken, brocante, siera-
den, woon- en tuindecoraties, 
en vanzelfsprekend speciale 
moederdag-cadeautjes. Verder 
komt er een imker met diverse 
honingsoorten en met informa-
tie over solitaire bijen en ho-
ningbijen.

Dit jaar gaat opnieuw een deel 
van de opbrengst naar Razem 
(uitwisseling Miescisko-Polen 
en gemeente De Bilt). Razem is 
met een eigen stand op de Tuin-
markt aanwezig. De toegang is 
gratis.
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vanaf 1 mei nieuwe “Maandspecial”!!

Woe.
01-05
Do.

02-05
Vr.

03-05
Za.

04-05
Zo.

05-05
Woe.
08-05
Do.

09-05
Vr.

10-05
Za.

11-05
Zo.

12-05

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Malse kipsaté 
met friet en sla

Heilbotfilet 
met kruidenkorst en 

remouladesaus

Avocadosalade met 
Mexicaanse omelet

Biefstuk met 
champignonsaus

Gebakken 
victoriabaarsfilet 
met pernodsaus

Flammkuchen met 
preicrème en geitenkaas

Langs de grenzen van De Bilt (3) 
In het boek ‘100 jaar Bilthoven’ stelt co-auteur Wim Krommenhoek de vraag hoe het gebied 

van de huidige gemeente De Bilt er duizend jaar geleden zal hebben uitgezien: ‘We zagen 
een wildernis van heide en stuifzanden in het oosten, veen in het westen en 

moerasbossen in het zuiden’. 

In een aantal bijdragen laat Krom-
menhoek de lezer kennis maken 
met de verscheidenheid aan land-

schappen langs de grens van de ge-
meente in het nu. Vooral na de her-
indeling tot één grote gemeente met 

zes woonkernen valt de verschei-
denheid aan landschapstypen langs 
de gemeentegrens heel sterk op. 

We begonnen onze rondgang ten 
westen van de kern de Bilt, bij fort 
Voordorp en volgden de grens met 
de klok mee, boven Overvecht 
langs, naar Westbroek. Later ver-
volgen we noordwaarts, langs het 
Bert Bospad naar Egelshoek en 
vandaar oostwaarts naar de kern 
Hollandse Rading. Vandaar een 
uitschieter noordwaarts in het 
Maartensdijkse bos en vervolgens 
zuidwaarts naar Lage Vuursche. 
Dan een lang stuk zuidwaarts 
richting Den Dolder en Zeist tot 
aan de A28. In het meest zuide-
lijke deel van de gemeente ter 

Vanaf hier loopt de grens in noordoostelijke richting, eerst de zuidelijke tak 
van de Kerkdijk volgend, daarna door het veengebied richting Hilversum 
tot aan het verlengde van de Graaf Floris V weg, de Kanaaldijk. 

Bij deze foto staan we op het meest westelijke puntje van de gemeente 
en kijken westwaarts richting Oud Maarseveen in de gemeente Stichtse 
Vecht. 

Nu kijken we terug langs de grens naar de Burg. Huydecoperweg  door 
het noordelijkste deel van de Molenpolder. Molenpolder is een 75 ha 
groot natuurgebied met  trekgaten, legakkers en moerasbos.

hoogte van de wijk Brugakker in 
Zeist en de Uithof loop de grens 
ongeveer een kilomer oost-west 
om dan oostelijk van de Uithof 
om te buigen naar het noorden 
en langs de A28 naar het westen 

te buigen om bij knooppunt Rijs-
weerd noordwaarts te buigen om 
een stukje de A27 te volgen. Na 
het kruisen van de Biltse Rading 
komen we weer terug bij fort 
Voororp.

Toen en nu (nog)….
Met een foto van weleer, de camera 
van nu en tekst van overal - (dorps-)
historici en eerdere publicaties - 
gaan we kriskras door de kernen 
van deze gemeente. 
                [Henk van de Bunt]

Vroege 
vogelwandeling 

Zaterdag 11 mei is er een Vroege 
Vogelwandeling in de Bethunepol-
der, georganiseerd door de Agra-
rische Natuurvereniging Noorder-
park (ANV).De start is om 6.00 uur 
vanaf Griendweg 1 in Tienhoven. 
Na de wandeling is er een ontbijt 
op de boerderij met streekeigen 
producten. 

Aanmelden noodzakelijk voor 
dinsdag 7 mei i.v.m. de catering via 
aanmelden@anvnoorderpark.nl.

Genieten van zonsopgang bij de 
vroege vogelwandeling.

De huidige situatie met de nieuwe 
weertoren op de achtergrond (foto 
Hist. Kring ‘dOudeSchool).

Het KNMI in 1900 met een nieuwe 
weertoren, die is gebouwd tegen 
huize Het Klooster 
(foto Hist. Kring ‘dOudeSchool).
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