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Gerdi Verbeet bij 74e 
dodenherdenking Fort De Bilt

door Walter Eijndhoven

Zaterdagavond 28 april vond de 74e dodenherdenking plaats op de executieplaats op Fort
De Bilt. Tijdens deze bijeenkomst, die altijd wordt gehouden op de zaterdag voorafgaand aan

4 mei, sprak oud Tweede Kamervoorzitter en huidig voorzitter van het 4 en 5 mei 
omité Gerdi Verbeet de nazaten en vele belangstellenden toe. 

Na de toespraken van Herman 
Steendam, voorzitter Stichting 
Herdenkingsmonument Fort De 
Bilt en Gerdi Verbeet vond de 
kranslegging plaats door de Com-
missaris van de Koning Willibrord 
van Beek, Jan van Zanen en Sjoerd 
Potters, burgemeesters van Utrecht 
en De Bilt en de Verzetsgroep Veen 
uit Noord-Brabant. Leerlingen 
van groep 8 van de Daltonschool 
Rijnsweerd adopteerden het mo-
nument op de executieplaats en 
droegen vier gedichten voor.

Intiem
Fort De Bilt ligt verscholen in het 
groen tussen Utrecht en De Bilt, 
aan de Biltsestraatweg in Utrecht. 
Velen zullen waarschijnlijk niets-
vermoedend langsrijden en geen 
idee hebben wat zich hier in de 

oorlogsjaren heeft afgespeeld. Op 
het fort staat een monument met de 
namen, veelal van mannen tussen 
20 en 40 jaar, gegraveerd die hier 
zijn geëxecuteerd. Een inwoonster 
van Utrecht kijkt in gedachten toe. 
‘Ik ben hier voor de eerste keer’, 
vertelt zij. ‘Ieder jaar ga ik naar 
een andere, kleine herdenking. Vo-
rig jaar ben ik naar Begraafplaats 
St. Barbara geweest en dit jaar heb 
ik voor de herdenking op Fort De 
Bilt gekozen. Ik ben van net na 
WOll, dus heb de oorlog geluk-
kig niet meegemaakt, maar ik wil 
graag ieder jaar de gevallenen her-
denken, die ook voor mijn vrijheid 
hebben gestreden. Zo’n intieme 
plek als hier vind ik toch mooier 
dan een massale herdenking op het 
Domplein’. 

Ligging
Fort De Bilt is een bijzondere plek 
vanwege de natuur en de mooie 
ligging. Tegelijkertijd is deze 
plek erg beladen, omdat het fort 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd gebruikt als fusilladeplaats. 
140 mannen, voornamelijk ver-
zetsstrijders vonden hier de dood. 

In de tentoonstelling op het fort 
wordt deze geschiedenis gekop-
peld aan hedendaagse voorbeel-
den van onrecht en verzet, maar 
ook aan het zondebokverschijnsel. 
Tijdens haar toespraak ging Gerdi 
Verbeet hier dan ook uitgebreid op 
in. ‘Dit fort heeft een gruwelijke 
geschiedenis’, vertelt zij. ‘Op deze 
plek vonden 140 mannen de dood 
tussen 1942 en 1945 omdat zij zich 
verzetten tegen de vijand en op-
kwamen voor hun land. Maar wat 
zou jijzelf doen als het oorlog zou 
zijn? Zou jij je ook verzetten? met 
de kans te worden opgepakt? Of 
zou je wegkijken?’ Haar verhaal 
betrekt zij direct met het heden. 
‘Wat doe jij als je iemand ‘kutma-
rokkaan’ hoort zeggen? Neem je 
het op voor deze man? Of kijk je 
weg?’, vervolgt Verbeet haar ver-
haal. 

Wieltje
‘Valt jou hier iets op als je naar 
het monument kijkt?’, vraagt Gert 
Landman, emeritus dominee uit 
De Bilt. ‘Bijna alle doodgescho-
ten strijders zijn mannen tussen 
twintig en veertig jaar. Zij hoef-

den geen gezin te onderhouden en 
waren bijna allemaal alleenstaand. 
Bij gevaar konden zij zich direct 
uit de voeten maken en ergens ver 
weg onderduiken, zonder bang te 
zijn dat vrouw en/of kinderen op-
gepakt zouden worden’, legt Land-
man uit. Hij vervolgt: ‘Maar als je 
eenmaal in het fort vastzat, was het 
puur overleven. Veel jonge man-
nen zaten gevangen in een klein 
kamertje, met te weinig zuurstof. 
Door aan een wieltje te draaien, 
kregen zij voldoende zuurstof om 
net te overleven. Zij wisten natuur-
lijk ook wel dat zij zouden worden 
doodgeschoten, maar de wil om te 
overleven is altijd sterker’.

Feestende menigte
Bij de herdenking was ook Mar-
ten Mobach (98) aanwezig. Deze 
verzetsstrijder was één van de 
laatsten die door de Duitsers werd 
opgepakt. Op de avond van vier 
mei gaf het Duitse leger, gelegerd 
in het noorden van Duitsland zich 

over. Landman: ‘In Westbroek 
wachtte het verzet op het bevel om 
de Duitsers te ontwapenen. Toen 
zij het bericht kregen de Duitse 
soldaten te ontwapenen, kwamen 
de verzetsstrijders direct in actie. 
Helaas wisten zij niet dat er nog 
een telefoonverbinding was van 
Westbroek naar het Duitse hoofd-
kwartier in Bilthoven. Vanuit dit 
hoofdkwartier kregen soldaten de 
opdracht met hun tanks naar West-
broek te rijden, om verzetsstrijders 
op te pakken. Tijdens dit offensief 
werd Marten Mobach opgepakt 
en naar Bilthoven vervoerd. Van-
daaruit zou hij worden vervoerd 
naar Fort De Bilt, om te worden 
geëxecuteerd’. ‘Op 5 mei, onder-
weg naar het fort, stond de hele 
Utrechtseweg vol met een fees-
tende menigte, het was immers 
Bevrijdingsdag’, vult Mobach aan. 
‘De auto waarin ik zat stond vast 
en kon geen kant meer op. Dat was 
mijn redding. Ik ben nooit op het 
fort aangekomen’.

Burgemeester Sjoerd Potters en secretaresse
Annemiek Bovée leggen een krans.

Het gezelschap, komend van Hotel Mitland op weg naar de herdenkingsplaats. 

Oorlogsslachtoffers 
worden herdacht

door Henk van de Bunt

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden de 
Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en 
oorlogssituaties en vredesmissies nadien herdacht. In de 
gemeente De Bilt vinden meerdere herdenkingen plaats.

De herdenking in Bilthoven vindt op 4 mei plaats bij het monu-
ment bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg-Zuid 173. Om 
19.35 uur vertrekt de stille tocht vanuit hoek Soestdijkseweg-Zuid / 
Kortelaan en vanuit hoek Soestdijkseweg-Zuid / Antonie van Leeu-
wenhoeklaan naar het monument bij gemeentehuis Jagtlust. Daar 
klinkt het Taptoe-signaal en aansluitend zijn er twee minuten stilte, 
gevolgd door twee coupletten van het Wilhelmus. Leerlingen van 
de Groen van Prinstererschool ontsteken het herdenkingsvuur, bur-
gemeester Sjoerd Potters spreekt enkele woorden, er is een muzi-
kaal intermezzo door Julia Bronkhorst en een toespraak van de heer 
Henry Kalb, wiens vader ondergedoken gezeten heeft bij de familie 
Bakker, waarvan de enige nog levende zoon in Bilthoven woont. In 
2016 heeft de familie Bakker hiervoor postuum een Yad Vashem-
onderscheiding ontvangen. Na opnieuw een muzikaal intermezzo 
door Julia Bronkhorst draagt de heer Moolenaar een gedicht voor en 
zijn er kransleggingen. 

Herdenking Maartensdijk
Vrijdag 4 mei zal wethouder Madeleine Bakker-Smit om 19.00 uur 
de bijeenkomst in de Kerk van St. Maarten (Nachtegaallaan) ope-
nen en zullen Florus van Amerongen en Bertine Oostveen-de Rooy 
namens resp. zijn vader en haar grootvader in verhalende vorm bij-
dragen leveren. Het slotwoord zal worden uitgesproken door pastor 
Gerard de Wit. Er zijn muzikale bijdragen van Aalt van de Beek 
(altviool) en het Algemeen Zangkoor Maartensdijk. Na een stille 
tocht naar het Maertensplein zullen er bij de vlag koralen worden 
gespeeld door muziekvereniging Kunst en Genoegen. Deze muziek-
vereniging verzorgt ook de begeleiding bij het zingen van twee cou-
pletten van het Wilhelmus, na de traditionele twee minuten stilte 
voor over- en herdenking. Anne van Renswoude en Gerdine van der 
Meijden dragen een gedicht voor. Na afloop is er een mogelijkheid 
voor koffie/thee bij Servicecentrum Maartensdijk in Dijckstate aan 
het Maertensplein.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

06/05 • 10.30u - de heer J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/05 • 09.30u - Ds. J.C. Klein

06/05 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
06/05 • 10.30u- Ds. P. Loosma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

06/05 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
06/05 • 10.30u - Voorganger pastor 

Gerard Weersink

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

06/05 • 10.15u - Ds. J. de Wolf

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

06/05 • 10.00u - Ds. G. de Fijter
06/05 • 19.00u - Prop. B.J.W. Ouwehand 

Pr. Gem. Immanuelkerk
06/05 • 10.00u – Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
06/05 • 10.00u - Ds. P. Warners, 
Samendienst met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
06/05 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor F. Zwarts

V.E.G. De Bilt e.o.
06/05 • 10.00u - Zondagse Dienst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

06/05 • 10.30u – de heer H. Ekker

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/05 • 15.30u - Geen opgave ontvangen 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/05 • 10.00u - Ds. M.W. Muilwijk
06/05 • 18.30u - Ds. G.J. van Asperen

Onderwegkerk Blauwkapel
06/05 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/05 • 11.00u - Ds. J. Doolaard

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/05 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top
06/05 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

06/05 • 10.00 + 18.30u -
Ds. M. van Sligtenhorst

PKN - Ontmoetingskerk
06/05 • 09.30u – Ds. J. Doolaard

St. Maartenskerk
06/05 • Woord- en Communie- c.q.

Open huis viering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/05 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
06/05 • 18.30u - Drs. A. ten Napel 

 
PKN - Herv. Kerk

06/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan, 
Gastendienst

06/05 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

‘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

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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wij ontschepen

een gierende stortbui breekt los

met windwaarts gevelde paraplu’s
en de moed der wanhoop

bestormen wij de ka

(Steven ten Brinke, Schier poëzie, 4-6 juni 1994)

Steven ten Brinke
onze allerliefste en sterke pappie, opa en overgrootvader

is tot ons grote verdriet op donderdag 26 april 2018 thuis overleden 
hij is 89 jaar geworden en 62 jaar in diepe verbondenheid getrouwd 
geweest met Jet van den Belt († 21 oktober 2014)

hij heeft heel erg veel voor ons betekend 

Nel
Jet en Frans
Alet en Maarten
Kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Wij zijn het hele team dat ons de afgelopen periode omringd 
heeft, zeer dankbaar voor hun liefdevolle zorg en deskundige 
begeleiding.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 4 mei om 15.00 uur 
in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te 
Bilthoven.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van het crematorium.
De as van Steven zal worden bijgezet in het familiegraf op de 
natuurbegraafplaats van Den en Rust in Bilthoven. 

Correspondentieadres: Pieter Breughellaan 33, 3723 PA Bilthoven 

Niet meer tastbaar,
maar voor altijd in mijn hart…

Na het overlijden van mijn lieve man

Theo Wip

heb ik vele blijken van warme belangstelling en medeleven 
ontvangen. Ik wil u voor deze steun hartelijk bedanken, 

het heeft me goed gedaan.

 Hinke Wip

Opbrengst Amnestycollecte

In de week van 11 maart tot 
17 maart is in de gemeente De 
Bilt gecollecteerd voor Amnesty 
International. De totale opbrengst 
was dit jaar 8724,40 euro. Ieder-
een die aan deze opbrengst een 
bijdrage geleverd heeft wordt 
hartelijk bedankt.

Flitsen bij daglicht 

Op maandag 7 mei aanstaande 
geeft fotograaf Johan Huizinga 
bij de FCB een workshop flitsen 
bij daglicht. Het doel is om con-
trole te hebben over het flitslicht 
en het omgevingslicht. ‘Bij de 
juiste combinatie hiervan ont-
staan er bijzondere beelden’, 
aldus Huizinga die vooral men-
sen fotografeert. De avond wordt 
gehouden in HF Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 
Aanvang 20.00 uur.  

Parkinson Cafe Bilthoven

Mensen met de ziekte van Par-
kinson en belangstellenden zijn 
welkom op maandag 7 mei in 
het Parkinson Café Bilthoven in 
de Koperzaal van zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Liesbeth van Deventer, 
ParkinsonNet -fysiotherapeut en 
theoloog zal wat vertellen over de 
laatste levensfase bij de ziekte van 
Parkinson. De bijeenkomst is van 
14.30 tot 16.00 uur. De toegang 
is vrij. Een vrijwillige bijdrage 
is welkom. Inlichtingen bij Harm 
Scholten, tel. 030 6564406. Mail: 
harm@scholten.nu. Zie
www.parkinsoncafebilthoven.nl.

Muziek in Huis 

Op zondag 6 mei geeft het ensem-
ble Vivezza Trio een concert in 
zorgcentrum Schutsmantel aan de 
Gregoriuslaan 35, Bilthoven. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang is gratis. 

Spreekuur Cliëntenraad 
De Bilt

Er is weer spreekuur bij De Cli-
entenraad Sociale Zaken De Bilt 
op dinsdag 15 mei van 10.00 tot 
11.00 uur bij Wijkcentrum ‘Bij de 
Tijd’ in zorgcentrum Weltevreden 
De Bilt. Het spreekuur wordt op 
de 1e en op de 3e dinsdagochtend 
van de maand gehouden. 
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Kreukels rond formatieproces
door Guus Geebel

Op verzoek van Johan Slootweg (SGP) werd tijdens de raadvergadering van 26 april een debat 
gevoerd over de stand van zaken rond het informatie- formatieproces. Slootweg had behoefte 

aan een debat in een openbare raadsvergadering tussen het moment dat de informatie stopt en 
de formatie begint. Hij vindt dat de openbare bijeenkomst op 19 april waar de informateur zijn 

eindrapport presenteerde die gelegenheid onvoldoende bood. 

Slootweg constateert dat er een keus 
is gemaakt voor vier partijen die op 
sommige punten ver uit elkaar lig-
gen. ‘Er zitten nu partijen aan tafel 
die de afgelopen vier jaar een soort 
haat-liefdeverhouding hadden.’ Hij 
wil weten waar we staan en hoe de 
raad er tegenaan kijkt. Fred van 
Lemmen (VVD) stelt dat hij nu 
als interim-fractievoorzitter van 
de VVD in de raad zit en niet als 
informateur, omdat het informatie-
proces is afgerond. ‘Vragen konden 
tijdens de openbare bijeenkomst op 
19 april gesteld worden. Het gaat 
er in dit stadium vooral om wat 
de programmatische overeenkom-
sten en de invulling daarvan tussen 
VVD, CDA, GroenLinks en PvdA  
zijn op een aantal belangrijke dos-
siers. De uitkomsten daarvan zijn 
terug te vinden in een mogelijk co-
alitieakkoord. Als dat er ligt is dat 
het moment om er een debat over 
te voeren.’ Jette Muijsson (Beter 
De Bilt) gaat bij haar bijdrage in op 
de grootte van de fracties. Zij vindt 
dat het aan burgers niet is uit te leg-
gen dat partijen die groter zijn niet 

mee mogen doen. ‘Deze formatie 
gaat over rancune en vergelding.’ 
Zij somt de grote programmatische 
verschillen op. 

Programma’s
Dolf Smolenaers (D66) zegt te blij-
ven zitten met een gevoel van ver-
bazing. ‘Met deze merkwaardige 
cocktail van partijen met conflicte-
rende opvattingen over zo’n beetje 
alles is het explosiegevaar ook best 
groot.’ Smolenaers wil weten wat 
de formatieopdracht is. Werner de 
Groot (CDA) is blij mee te mogen 
denken in het formatieproces en 
wil dat doen in iedere combinatie. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
neemt als invalshoek het verschil 
tussen socialisme en liberalisme. 
Het vindt dat de VVD het libera-
lisme verkwanselt. Theo Aalbers 
(ChristenUnie) zegt voor de verkie-
zingen de programma’s van de par-
tijen grondig bestudeerd te hebben. 
‘Daar kwam uit dat de voorgestelde 
coalitie het meest aansluit bij de 
wensen van de ChristenUnie. Het 
landelijk gebied en de kleine ker-

nen krijgen voldoende aandacht.’ 
Henk Zandvliet (GroenLinks) 
wilde voor en na de verkiezingen 
het liefst verder in een coalitie met 
D66. ‘Dat had te maken met grote 
programmatische overeenkomsten 
en een plezierige samenwerking. 
Ook met de waardering voor wet-
houder Hans Mieras.’ Zandvliet 
heeft er vertrouwen in dat tot een 
goed coalitieakkoord gekomen kan 
worden. 

Formatieopdracht
Peter Schlamilch (Forza) kijkt te-
rug op goede gesprekken met de 
informateur en wacht de formatie 
af. Menno Boer (SP) vindt dat het 
er niet toe doet of een partij groter 
of kleiner is, maar dat ze bij elkaar 
passen en vertrouwen in elkaar 
hebben. Dat kan ook met een klei-
nere partij. Slootweg wil duidelijk-
heid over de keuze van de informa-
teur. Fred van Lemmen wil in dit 
stadium alleen iets over de forma-
tieopdracht vertellen. ‘We hebben 
de formateur gevraagd de gesprek-
ken zoals die nu zijn gestart verder 

invulling te geven, waarbij er naast 
een coalitieakkoord gekeken wordt 
of er op een aantal punten raads-
breed een akkoord gesloten kan 
worden. Dat zal dus op onderdelen 
zijn. Die gesprekken lopen en als 
er een coalitieakkoord ligt zullen 
we dat met elkaar bespreken. Voor 
raadsbrede akkoorden hebben we 
een tussenstap gemaakt door vijf 
stellingen neer te leggen en met el-

kaar te bespreken. Daarvan zijn er 
drie door één partij tegengehouden. 
We zullen zeker onderzoeken wat 
er voor mogelijkheden zijn.’ Dolf 
Smolenaers vraagt duidelijkheid 
voordat er een akkoord ligt. Van 
Lemmen: ‘In het eindrapport staat 
dat er in de formatiefase gezocht 
wordt hoe andere partijen kunnen 
worden betrokken als partner voor 
de coalitie.’

Jette Muijsson vindt dat de keuze voor deze coalitie niet aan burgers is 
uit te leggen.

Formatie De Bilt mislukt
door Henk van de Bunt

‘Na één week formeren is duidelijk geworden, dat de beoogde coalitie van VVD, GroenLinks, 
CDA en PvdA geen vertrouwen meer heeft van CDA en GroenLinks’, zo verwoordt 
VVD-onderhandelaar en fractievoorzitter Fred van Lemmen het mislukken van de 
formatieonderhandelingen voor een nieuw College in een uitgegeven persbericht. 

 
Van Lemmen: ‘Volgens het CDA 
en GroenLinks is het vertrou-
wen in deze coalitie verdwenen. 
VVD en PvdA zijn verbaasd over 
deze gang van zaken, aangezien 
eerder deze week alle partijen 
in de eerste werksessie nog het 
vertrouwen uitspraken in deze 
coalitie. Dit ondanks de smalle 
basis van 14 van de 27 zetels’. In 
een gesprek tussen de vier voor-
malige lijsttrekkers ( Madeleine 
Bakker-Smit (CDA), Anne Brom-
mersma (GroenLinks), Krischan 
Hagedoorn (PvdA) en Fred van 
Lemmen (VVD) dit weekeinde 
deelden CDA en GroenLinks aan 
VVD en PvdA mee, ‘de stekker’ 
uit deze coalitie-onderhandelin-
gen te trekken.

Formateur
VVD fractievoorzitter Fred van 
Lemmen heeft zijn bevindingen 
gerapporteerd aan de formateur, de 
heer Rudi Boekhoven, die hierna 
zijn ontslag heeft aangeboden bij 
burgemeester Sjoerd Potters. Fred 
van Lemmen hierover: ‘Het is ui-
termate teleurstellend, dat in deze 
fase waarin volop gewerkt werd 
aan de inhoud van het coalitieak-
koord deze conclusie nu wordt 
getrokken’. In de komende dagen 
zal duidelijk worden hoe nieuwe 
informatiegesprekken vorm wor-
den gegeven. De VVD heeft de 
burgemeester als voorzitter van de 
gemeenteraad geadviseerd om een 
externe informateur dit te laten op-
pakken.

GroenLinks en CDA 
In een gezamenlijk persbericht 
geven GroenLinks De Bilt en 
CDA De Bilt-Maartensdijk aan 
inderdaad in een gesprek met de 
onderhandelaars van VVD en 
PvdA aangegeven te hebben niet 
verder te willen gaan met de be-
sprekingen gericht op de vorming 
van een nieuw college: ‘Een co-
alitie van deze 4 partijen zou de 
kleinst mogelijke meerderheid 
betekenen (14 van de 27 zetels). 
GroenLinks en CDA hebben mee-
gewerkt aan het onderzoek naar 
deze voorkeurscoalitie van infor-
mateur Fred van Lemmen (VVD), 
mede omdat de informateur 
streefde naar een breed draag-
vlak voor deze coalitie binnen de 
raad. Inmiddels is gebleken dat 
de noodzakelijk geachte steun in 
de gemeenteraad voor deze com-
binatie nog ver weg is. Daarmee 
vinden GroenLinks en CDA dit 
een te smalle basis voor een sta-
biele coalitie’.

Teleurgesteld
Krischan Hagedoorn, fractievoor-
zitter PvdA De Bilt over deze stap: 
‘We zijn teleurgesteld over deze 
stap van het CDA en GroenLinks. 
Wij waren samen bezig met het 
vormen van een brede coalitie, die 
de echte problemen van deze ge-
meente aan zou pakken, zoals het 
tekort aan betaalbare woningen, 
het zwembad-probleem, de geste-
gen werkeloosheid en verbetering 
van de lokale zorg’. 

Madeleine Bakker-Smit en Anne Brommersma: ‘In de verschillende 
raadsbijeenkomsten hebben we weinig enthousiasme voor deze combinatie 
ervaren’.

Feestje in de 
Opstandingskerk

Woensdag 25 april organiseerde het Oranjecomité De Bilt een feestavond 
voor alle inwoners in de zaal van het kerkgebouw Opstandingskerk 
aan de 1e Brandenburgerweg te Bilthoven. Voor de pauze `was er een 
optreden van het Stichts Mannenkoor uit Driebergen-Rijssenburg. Het 
programma na de pauze werd verzorgd door shantykoor ‘Windstilte’ 
uit De Meern. Er was ruimte voor allerlei spontane interactie met het 
massaal toegestroomde publiek. [foto Reyn Schuurman]

Ledenvergadering 
Woonspraak

Onlangs hield Bewonersvereniging Woonspraak haar Algemene Le-
denvergadering. Voorzitter Ruud van Zwol opende de vergadering en 
legde nog maar eens uit wat Woonspraak allemaal doet voor álle 5.000 
huurders: Het was een energieke avond waar veel informatie werd ge-
deeld met de leden en de leden op hun beurt met de huurdersvereni-
ging. Naast het bestuur waren ook vertegenwoordigers aanwezig van 
Woonstichting SSW (commissaris Trudy Prins en wijkbeheerder Has-
san Toutouh) en de gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder 
Ebbe Rost Van Tonningen en gebiedsmakelaar Caro Hollebeek. Meer 
informatie: www.woonspraak.nl. (Sanne van der Zee)

De ALV van Woonspraak werd goed bezocht.
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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
• Stamppotten
o.a raapstelen,
spinazie en bieten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Onze bekende 

Hazelnoot - 
schuim taart

Nu € 14,95

•  Vers van de Traiteur
voorjaars-spaghetti (3 soorten)

€ 6,95
per portie

•  Vers gesneden
roerbakgroente suprieur € 1,99

400 gram
•  Uit eigen keuken…

Rabarber-aardbeien
compote

€ 2,99
nuAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Nieuw
Rustique Meergranen 
Bol “op desem basis”

Nu € 2,99

AANSTAANDE 
VRIJDAG 4 MEI 
ZIJN WIJ I.V.M. 

DODENHERDENKING
GEOPEND TOT

19.00 UUR

Hollandse  
Asperges
De allerbeste kwaliteit!

Gratis geschild

500 gram € 3,95

Vers van de traiteur

•  Kantonese- kip met rijst € 1,49
100 gram

•  Complete asperge-maaltijd 
met ham en ei € 9,95

nu

•  Nieuw
Voorjaars pasta € 1,25

100 gram

Vers
gesneden
Snijboontjes

Zak 400 gram € 1,99

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

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 mei
t/m woensdag 9 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

Ei-bieslook salade
Grillworst salade
Filet Americain

Gebakken boterhamworst
Gegrild zeeuwspek
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.50

TYNJETALER KAAS 500
GRAM 7.25 

Noten & pinda's

Diverse soorten vlugklaar
Slavinken, rundervinken, verse worst,
hamburgers, etc… 

Lamsspiesjes

Entrecote

Diverse soorten 
kip spiezen

100
GRAM 3.25

500
GRAM 7.98

100
GRAM 2.25Gemarineerde 

biefstuk

100
GRAM 2.25

Varkenshaas saté

1
KILO 9.99

KIPSATÉ VLEES

100
GRAM 3.50

250
GRAM 4.95

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA'S

CRANBERRY NOTENMIX

5 HALEN= 4 BETALEN

3
VOOR 5.-

3
VOOR 5.-

GEHAKTBROODJES

LOEMPIA’S

5+1
GRATIS



Uit de gemeenteraad 
van 26 april

door Guus Geebel

De volgende nieuwbenoemde commissieleden legden de voorgeschreven 
eed of belofte af: William Blijham (Beter De Bilt), Evert van Bonzel (D66), 
John van Brakel (D66), Mischa van der Heijden (SP), Erik den Hertog (Bilts 
Belang), Gert Kelfkens (GroenLinks), Frits van Leeuwen (Bilts Belang), 
Arjan Muijs (CDA), Anco de Rooij (ChristenUnie), Michelle Schuurman-
Voorma (ChristenUnie), Arie van der Vlies (SGP), Arie Vonk Noordegraaf 
(SGP), Margriet van de Vooren (CDA) en Peter Weyers (GroenLinks). De 
afwezige leden René Olthof (Beter De Bilt), Frans de Ruiter (SP) en Gija 
Schoor (PvdA) leggen de eed of belofte later af.

Krakers Nijepoortschool
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt samen met Henric de Jong 
Schouwenburg (VVD) in een motie om een slagvaardige procedure uit 
te werken die in de nabije toekomst een vergelijkbare situatie als bij de 
Nijepoortschool, waar krakers de school hebben bezet, moet voorkomen. 
Wethouder Mieras zegt dat er nu al op de wijze die de motie voorstaat 
wordt gewerkt maar dat het hier niet goed gegaan is. ‘De beste manier 
om leegstand te voorkomen is zorgen dat het niet leeg komt te staan. We 
kijken wat we op korte termijn met het pand kunnen doen en parallel wat 
een permanente invulling kan zijn.’ Burgemeester Sjoerd Potters stelt dat er 
geen sprake is van grote overlast. Bovendien betreft een deel van de motie 
de bevoegdheid van de burgemeester. Na de eerste termijn wordt de motie 
gewijzigd maar die krijgt geen meerderheid van de raad.

Voorstellen
De raad stelt de verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning Veld-
laan 1 in Groenekan vast. In stemverklaringen wordt het gebrek aan com-
municatie met belanghebbenden en omwonenden betreurd. Verder wordt 
de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RDWI vastgesteld evenals 
de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein De Bilt 2018. De Veror-
dening op de raadscommissies De Bilt 2018 wordt gewijzigd aangenomen. 
Amendementen van Forza om spreekrecht voor burgers in de commissies 
in te voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan, en het toe-
voegen van een punt rondvraag aan de agenda van de commissieverga-
deringen worden verworpen. Een amendement van de SP over twee com-
missies zonder agendering wordt na hoofdelijke stemming verworpen. Het 
amendement van Bilts Belang over de samenstelling van de commissies 
wordt aangenomen. Een motie van de SP om de commissieavonden op 
twee verschillende dagen in dezelfde week te plannen wordt na hoofdelijke 
stemming aangenomen.

Benoemingen 
Johan Slootweg (SGP) wordt bij acclamatie benoemd tot vicevoorzitter 
van de gemeenteraad. Tot (vice-)voorzitters van de raadscommissies wor-
den bij acclamatie benoemd: Jette Muijsson (Beter De Bilt), Krischan Ha-
gedoorn (PvdA), Dolf Smolenaers (D66) en Henk Zandvliet (GroenLinks). 
Na schriftelijke stemming worden Michiel van Weele (D66) en Theo Aal-
bers (ChristenUnie) benoemd tot lid van de rekenkamercommissie. Verder 
worden de voorstellen voor de benoeming van raadsleden voor de audit-
commissie, raadsrapporteurs en werkgeverscommissie voor de griffier bij 
acclamatie aangenomen. 

Rattenprobleem
Peter Schlamilch (Forza) stelt een aantal vragen over de aanpak van het 
rattenprobleem. Wethouder Rost van Tonningen antwoordt dat er gewerkt 
wordt aan een plan van aanpak dat zo snel mogelijk moet worden afge-
rond. Hij heeft alle hoop dat het plan bij de volgende raadsvergadering kan 
worden aangeboden. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt of voor 
de rattenbestrijding voldoende financiële middelen zijn. De wethouder ant-
woordt dat het een onbekend terrein is waarover in de Kadernota een keuze 
gemaakt moet worden. Op de vraag van Christiaan van Nispen tot Seve-
naer (VVD) of de coördinator financiële richtlijnen heeft meegekregen ant-
woordt de wethouder: ‘Wat noodzakelijk is komt op papier. Daar komt een 
prijskaartje aan en het is aan de raad 
daar in de Kadernota een keuze uit 
te maken.’   
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Uitreiking Koninklijke 
Onderscheidingen

door Henk van de Bunt

Donderdag 26 april reikte burgemeester Sjoerd Potters in de Mathildezaal van gemeentehuis 
Jagtlust Koninklijke Onderscheidingen uit aan een aantal inwoners van gemeente De Bilt. 

De heer Gerritsen (Bilthoven) 
werd Ridder in de Orde van Oran-
je Nassau. Hij zet zich sinds 2003 
en op diverse terreinen in voor de 
samenleving; sinds dat jaar is hij 
penningmeester voor de Stichting 
Artsen voor Kinderen en penning-
meester en lid van de Raad van 
Toezicht van zorgorganisatie NS-
WAC. Daarnaast is hij sinds 2005 
penningmeester van golfclub De 
Biltse Duinen, vanaf 2012 van de 
Stichting Praktisch Gericht On-
derwijs Prago en sinds 2011 van 
D66 afdeling De Bilt. 
Ook is hij sinds 2011 als bestuurs-
lid verbonden aan de Stichting 
Novum, een organisatie voor het 
financieel ondersteunen van pro-
jecten en programma’s die bij-
dragen aan het welzijn van blin-
den en slechtzienden. Mevrouw 
Verkroost (De Bilt) werd Lid in 
de Orde van Oranje Nassau; o.a. 
om haar vrijwillige inzet sinds 
1996 als secretaris/coördinator 
van het KWF te De Bilt. Zij on-
dersteunt het bestuur met hand- 
en spandiensten. Zij vervulde een 
belangrijke rol bij de samenvoe-
ging van de verschillende kernen 
van het KWF. Mevr. Verkroost is 
daarnaast sinds 1997 bestuurslid 
(secretaris) van het Oranjecomité 
van De Bilt/Bilthoven en vrijwil-
liger bij de Dorpskerk in De Bilt.

Bunnik 
De heer Klinkhamer (Odijk) werd 
Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau (de onderscheiding werd met 
goedkeuring van gemeente Bun-
nik, uitgereikt door burgemees-
ter Potters). De heer Klinkhamer 
betekent al jaren enorm veel voor 
de Koninklijke Biltse Harmonie 
(KBH). Naast de verschillende 
bestuursfuncties is hij actief (ge-
weest) in diverse commissies. 
Zijn passie is het enthousiasme-
ren van jeugd om muziek te ma-

ken. Dit blijkt uit de doorstart van 
de drumband naar een melodische 
percussiegroep, zijn betrokken-
heid bij de Biltse muziekschool 
en zijn bestuurslidmaatschap bij 
het NJBE (Nationaal Jongeren 
Blaasmuziek Ensembles). Naast 
deze inzet is hij secretaris van de 
Stichting Zomerconcerten De Bilt 
en is hij lid van het stichtingsbe-
stuur Cultureel- en Vergadercen-
trum H.F. Witte. Mevrouw van 
Dam-van Voorst (Maartensdijk) 
werd Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Zij is o.a. voorgedragen 
vanwege haar vrijwillige inzet 
bij de Parkinson Vereniging. Zij 
lijdt zelf ook aan deze ziekte. Van 
2001 tot 2016 was zij coördina-
tor voor deze regio met als voor-
naamste taak de aandacht voor 
(vragen van) parkinsonpatiënten 
en mantelzorgers. Daarnaast was 
zij (telefonisch) voorlichtster bij 
de landelijke informatielijn en 
ondersteuner van landelijke pro-
jecten. Zij organiseerde 15 jaar 
contactbijeenkomsten voor par-
kinsonpatiënten, mantelzorgers 
en belangstellenden. Zij zorgde 
voor professionele sprekers en 
hulpverleners, zoals neurologen, 
artsen, verpleegkundigen en fy-
siotherapeuten en organiseerde 
vanaf 2013 maandelijks het Par-
kinson Café Bilthoven; een for-
mule die ook landelijk succes 
boekte. Sinds augustus 2016 is 
mevrouw Van Dam-van Voorst 
wegens haar ziekte niet meer in 
staat vrijwilligerstaken te verrich-
ten.

Sport
Mevrouw Uittenbosch-Dijkstra 
(Maartensdijk) werd lid in de 
Orde van Oranje Nassau; zij zet 
zich sinds 1982 in voor de sa-
menleving, in het bijzonder voor 
volleybalvereniging Salvo’67. 
Mevrouw Uittenbosch is al bijna 

dertig jaar verantwoordelijk voor 
de ledenadministratie en heeft 
daarnaast tal van andere functies 
vervuld. Zo was zij onder meer 
wedstrijdsecretaris, lid van tech-
nische commissie, lid van de ac-
tiviteitencommissie en lid van het 
sectiebestuur. Daarnaast zet zij 
zich al twintig jaar in als formu-
lierencontroleur en verwerker van 
volleybaluitslagen voor de regio 
Eemland namens de Nederlandse 
volleybalbond Nevobo. De heer 
Feijtes (Maartensdijk) tenslotte 
werd ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 

Hij is sinds 2004 voorzitter van 
de sponsor- en kascommissie van 
MMHC Voordaan in Groenekan 
en vanaf 2004 voorzitter van de 
landelijke stichting Vrienden van 
de Kindertelefoon. Ook is hij 
sinds 2007 betrokken bij hockey-
school Hockeyplezier; hij was 
initiator van deze schoolhockey-
school, die is ontstaan in Utrecht, 
maar inmiddels is uitgegroeid 
richting Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam. Daarnaast was hij 
bovenlokaal actief als lid van de 
Raad van Toezicht en voorzitter 
van de Stichting Bureau Jeugd-
zorg Utrecht (2000 - 2006), be-
stuurslid van de Stichting Mens 
en Samenleving (1984 - 1986), 
oprichter en bestuurslid van de 
Stichting Kindertelefoon provin-
cie Utrecht en bestuurslid voor 
de Stichting Raad voor Jeugd en 
Jongeren. Ook was hij voorzitter 
van de Stichting Beheerorganisa-
tie Etnische Groepen, oprichter en 
voorzitter van Vereniging Heren-
sociëteit De 4 Spraak, bestuurslid 
van de Stichting Helios, (organi-
satie om gehandicapten in het ar-
beidsproces geplaatst te krijgen) 
en bestuurslid van de Stichting 
Informatica- en Computeroplei-
dingen Amsterdam SICA. 

Johan Slootweg is de 
nieuwe vicevoorzitter van de 

gemeenteraad.

V.l.n.r. de heer Gerritsen, mevrouw Verkroost, de heer Klinkhamer, burgemeester Potters, mevrouw Van Dam-
van Voorst, mevrouw Uittenbosch-Dijkstra en de heer Feijtes.



6

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Adverteren in De Vierklank? 
Bel 0346 21 19 92

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)

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

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

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

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Kwaliteitsslagerij Zweistra
Maertensplein 18 Maartensdijk 0346 213070 
slagerijzweistra@kliksafe.nl. Elke dag weer bent u bij 
ons verzekerd van een smaakvol stukje vlees, verse 
vleeswaren en lekkere worst. Ook salades, maaltijden, 
sauzen e.d. vindt u bij ons in de winkel. [lees meer]

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Junior-stylist gezocht! 24 uur per week

We zoeken versterking voor ons gezellige team.
Ben jij een 2e jaars BBL-LEERLING, enthousiast, 
zorgzaam, leergierig en gemotiveerd?
Dan zoeken wij jou!
 

Heb je interesse?
Mail dan een 
korte motivatie met 
CV en foto naar 
cy.spaan@live.nl

BEVRIJDINGS-
SOEZEN
per stuk

€1,75

4 MOUTENBROOD
Omdat het zo lekker is...

€2,50

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

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

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

Ras: Europese Korthaar
Geslacht: kater
Leeftijd: 8 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Nee

Pita is een kater van 8 jaar, die al het een en ander 
heeft meegemaakt. Hij heeft last gehad van
blaasstenen, het was zo erg dat hij helemaal 
verstopt zat en daarom een penisamputatie heeft 
moeten ondergaan. Hij moet dan ook de rest van 
zijn leven speciaal dieetvoer krijgen.

Zijn vorige baasjes gingen verhuizen en kregen een 
kindje. Al deze veranderingen bij elkaar was een 
beetje teveel van het goede. De baasjes merkten 
dat het gedrag van Pita veranderde. Hij wilde niets 
met het kindje te maken hebben.

Daarom zijn we voor Pita dus op zoek naar een 
rustig huishouden, zonder kinderen. We willen hem 
graag plaatsen bij mensen met ervaring. Hij is nu 
wat eenkennig en heeft tijd nodig om te wennen 
aan zijn omgeving. Als hij je eenmaal goed kent 
vindt hij het heerlijk om aangehaald te worden.
Wie komt er kennis maken met hem?

Dier van de maand:
Pita



 De Vierklank 7 2 mei 2018

advertentie

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Wereldwinkel Maartensdijk in Dijckstate 
elke 3e zaterdag van de maand van 
10.00–14.00 uur

20% korting op sieraden
Geldig van 1 t/m 12 mei 2018

zaterdag 12 mei worden er Fair Trade rozen uitgedeeld

Vrede is niet allereerst het 
ontbreken van oorlog

door Henk van de Bunt

Vrijdag 4 mei vindt er in de Sint Maartenskerk in Maartensdijk een herdenking plaats in 
het kader van de Nationale Herdenking. Wethouder Madeleine Bakker-Smit, Florus van 

Amerongen en Bertine Oostveen-de Rooy leveren daaraan hun bijdragen en
pastor Gerard de Wit spreekt het slotwoord. 

In het Fraterhuis aan de Schor-
teldoeksesteeg blikken wij terug 
op eerdere ‘4-mei herdenkingen’, 
bladeren wij in een paar boeken 
van zijn hand en staan we even stil 
bij zijn daarin verwoorde gedach-
ten over oorlog, vrede en vrijheid. 
Pastor de Wit: ‘Ik was 11 toen het 
begon; nog even en ik ben 90. 
Mijn herinnering werd anders, we 
zagen in 1945 een nieuwe tijd ko-
men, maar wat er nieuw zou zijn 
werd soms bitterzoet. Rondom ons 
heen werd de wereld anders; past 
mijn herinnering nog’?
 
Dodenherdenking
Pastor Gerard de Wit: ‘Ik kende 
in de 90-er jaren van de vorige 
eeuw vanuit Wijk aan Zee de tra-
ditie van een Dodenherdenking, 
die begon in een kerk en via een 
Stille Tocht eindigde bij een Ver-
zetsmonument. In april 1995 - ik 
was toen net een paar maanden 
in Maartensdijk - las ik dat er in 
Westbroek een Dodenherdenking 
zou plaatsvinden. Ik snapte dat 
niet en nam contact op met de 
Ontmoetingskerk: moesten we 
dan niet ook een dienst in Maar-
tensdijk houden? Er werd snel 
een en ander georganiseerd en op 
4 mei ging de St. Maartenskerk 

open. We waren gelukkig: enkele 
honderden mensen namen deel 
aan de herdenking, die we bij de 
vlaggenmast buiten beëindigden’.

Vijf jaar
‘Achteraf bleek dat ik me onvol-
doende had georiënteerd: de ge-
meente Maartensdijk kende wel 
degelijk een jaarlijkse herdenking, 
maar volgens traditie werd deze 
eens in de vijf jaar gehouden in 
Westbroek, dus ook in 1995. Het 
werd me vergeven en ik werd uit-
genodigd om voortaan deel te ne-
men aan de gemeentelijke werk-
groep. Sindsdien ben ik graag 
betrokken bij vorm en inhoud 
van de herdenking. Ook na de 
samenvoeging van de gemeenten 
Maartensdijk en De Bilt is de ei-
gen bijeenkomst in Maartensdijk 
gelukkig blijven bestaan: de sfeer 
is anders dan in De Bilt. In 2006 
werd in het overleg met de Ge-
meente voorgesteld om het weinig 
inspirerende watermonument op 
het Maertensplein om te bouwen 
tot een vrijheidsteken. Dit idee 
mislukte, maar er werd een heuse 
vlaggenmast geplaatst midden op 
het plein. Zo ontstond, bij gebrek 
aan monument, toch een goed 
middelpunt voor stil herdenken’.

Oorlogskind
‘Ik ben een oorlogskind. En, mis-
schien juist daarom, juist omdat 
ik weet hoezeer we de vrede ver-
welkomd hebben, heb ik altijd dat 
onbestemde gevoel gehouden, dat 
het nóg wel eens zou gebeuren. 
Dat ik het vast en zeker nog eens 
zou meemaken, zoals het ook voor 
mijn ouders de tweede keer in hun 
leven was, dat er geweld rondom 
hen losbarstte. Ik heb er eigenlijk 
nooit echt op durven vertrouwen, 
dat er verder altijd vrede zou zijn. 
Dat we nooit meer angst zouden 
hoeven hebben voor onrecht, voor 
verraad, dat het belang van de één 
de dood van de ander zou kunnen 
zijn. Anderzijds: speelt alleen dat-
gene wat mijn voordeur raakt mee? 
Wat is er in mijn leven al niet met 
en bij anderen gebeurd? Is de ver-
schrikking van die wereldoorlog 
niet al overtroffen als je alles bij 
elkaar optelt wat in die jaren links 
en rechts op de wereld is gebeurd’?

Vredesbeweging
Overal in de wereld liggen letter-
lijk en figuurlijk de kruitvaten op-
geslagen, gereed om te ontploffen 
als iemand er de brand in steekt. 
Het is afgrijselijk om vast te stel-
len dat het lang niet altijd om de 
machtigste mensen gaat. Dat ook 
kleine mensen, op ogenschijnlijk 
onbelangrijke plaatsen, plotseling 
in staat blijken om bij dat vuur te 
komen. In plaats van dat we naar 
elkaar luisteren gaan we steeds 
verder van elkaar afstaan. Daar-
door spreken we eigenlijk tegen 
onszelf, om ons eigen gelijk te 
versterken. En daarmee voeden we 
het wantrouwen bij onszelf en bij 
de ander. Vrede is niet allereerst 
het ontbreken van oorlog, maar een 
vertrouwd vol gevoel van rust en 
veiligheid. Intussen is er op allerlei 
plaatsen vrede brengend geweld, 
terwijl dat eigenlijk een tegen-
spraak in zichzelf is. En als het gaat 
over geweld tussen individuen, dan 
is vrede in veel gevallen nog veel 
verder weg’. 

Vrij 
Met dit woord zijn vele andere be-
grippen verbonden: trouw, zorg, 
verantwoordelijkheid; maar ook: 
leed, onderdrukking, oorlog, ge-
weld. Vrijheid doet denken aan 
littekens bij mensen die verkleven 
en verder moeten, aan respect en 
stilte voor hen die hun leven in-
zetten en aan honderdduizenden 
die inderdaad hun leven geven. 
Blijft de vraag wat van die vrij-
heid geworden is in de leefwijze 
van velen. Is de enige betekenis 
van vrijheid het loslaten van alle 
remming en beperkingen? Dat is 
toch niet de hoogste waarde van 
de vrijheid?

Eeuwige vrede
Alle jaren hebben wij in Maar-
tensdijk, waar mogelijk samen 
met de Ontmoetingskerk, speciale 

kerkdiensten gehouden en bijeen-
komsten opgezet. Daarbij hebben 
we onze bijzondere aandacht ge-
richt op het pastoraat bij de strijd-
krachten - voor onze vredeslegers 
-in verkondiging en viering, in 
eigen kerk en samen, met als doel 
bij te dragen aan bewustwording 
bij de eeuwige vrede. 

Deze zullen we hier nooit berei-
ken, maar het is een belangrijke 
taak van onze samenleving om 
daar waar mogelijk de vrede een 
nieuwe kans te geven. En de kerk 
mag daarbij niet achterblijven, 
dus ook niet thuis blijven. Eind 
april verscheen een nieuw boekje 
van Gerard de Wit (in beperkte 
oplage) over Maria; ‘over het 
beeld, dat bij ons en bij anderen 
over haar bestaat’. Voor info
gwmdewit@gmail.com.

Gerard de Wit behoorde in 2010 tot de deelnemers aan de herdenking in 
Westbroek, die daar langs het monument trekken. [foto Martijn Nekkers]

Pastor Gerard de Wit bij de herdenking in 2013: ‘Vrede moet je geven met 
gevouwen handen’. 

Sound of Music op HNL

Ruim 80 leerlingen hebben de musical Sound of Music op de planken gezet op Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. 
Voor drie uitverkochte avonden toonden de leerlingen hun talent voor dans, acteren, zang en muziek. Het was 
een mooi spektakel van hoog niveau met een nostalgisch sausje.  (Luciënne van de Sluis)

De vrijheid waarin we hier leven
die is ons niet zomaar gegeven
soms wordt die bedreigd
en als dan iedereen zwijgt
duurt knechting vaak nog maar even

Guus Geebel Limerick
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Voordeel

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

150 450

500500

Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 mei 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Dr Oetker
Big American 
pizza

2 stuks

Diverse
perkgoed

potmaat 12 cm
3 stuks

Jumbo
pannenkoeken 
of po� ertjes

per pak

van €2,15

Hollandse 
aardbeien

2 bakken
a 400 gram
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advertentie

Theaterliefhebbers onderscheiden
door Henk van de Bunt

De heer Steef Schinkel en mevrouw Hannie Schinkel-Keizer uit Bilthoven zijn Koninklijk 
onderscheiden en Ridder in de Orde van Oranje Nassau geworden. Beide onderscheidingen 

werden donderdag 26 april uitgereikt door burgemeester
Jan van Zanen in de gemeente Utrecht. 

Het echtpaar Schinkel is onder-
scheiden, omdat zij de Utrechtse 
Kleinkunst en het Utrechts Cabaret 
Festival op de Nederlandse kaart 
hebben gezet. Daarnaast is door de 
restauratie van het Schillertheater 
voor de stad Utrecht een waardig 
monument met een interessante 
historie bewaard en in tact geble-
ven. Ondanks verschillende tegen-
slagen bleef het echtpaar Schinkel-
Keizer zich zonder subsidies en 
op eigen kracht sterk maken voor 
cultuur in de stad Utrecht. Er is 
in Utrecht veel waardering voor 
hun bijzondere inzet op cultuurge-
bied. Het Schillertheater neemt in 
Utrecht een prominente plaats in.

Geschiedenis
Hennie Oliemuller was een be-
grip in de Domstad. Bijna veertig 
jaar lang gaf hij met zijn Muze-
valcabaret vorm aan een typisch 
Utrechtse vorm van theater. Het 
Schiller Theater aan de Minre-
broederstraat 11 was lange tijd zijn 
plek en daarmee ook voor nieuw 
en aanstormend cabarettalent. 
Oliemuller bracht bekendheden 

voort als Jan Fillekers, Herman 
Berkien, Yvonne Groeneveld, Bob 
van Balen, Anne-Marie Konincks, 
Tineke Schouten, Joris Schiks en 
Femke Wolthuis. Hennie bege-
leidde hen bij hun eerste schreden 
en werd zo een soort godfather van 
het Utrechtse cabaret. Na zijn vrij 
plotselinge overlijden in 2000 leek 
iedereen het er over eens dat het 
Schillertheater behouden moest 
blijven. Maar al na anderhalf jaar 
gaf het Utrechtse College de uit-
sluitend culturele bestemming 
voor Minrebroederstraat 11 op 
en maakte er een gedeelde woon/
winkel/culturele bestemming van. 
Verontruste Utrechters richtten 
toen de Stichting Behoud Schiller 
Theater op.

Bilthoven
Uiteindelijk waren het Bilthovena-
ren Steef en Hannie Schinkel die 
de aankoop en verantwoordelijk-
heid voor het pand op zich namen, 
inclusief de verplichting tot restau-
reren. Zij kochten het in oktober 
2003 aan en zo begon een lang-
durige, inspannende verbouwing 

van het complex, dat overigens 
veel groter is dan alleen de thea-
terruimte. Een kleine 120 perso-
nen uit de Utrechtse cultuurwereld 
en tal van culturele organisaties 
steunden hun initiatief. Ook bleek 
het Nationale Restauratiefonds ge-
lukkig bereid om dingen voor te 
financieren. Hannie Schinkel heeft 
net als haar man een historische 
band met het Schiller Theater. ‘Al 
in de jaren zeventig trad ik er op 
met mijn gedichten bij de Poëzie-
caféavonden’. 

Aluminium
In een eerder interview vertelden 
de gedecoreerden: ‘Wij zijn altijd 
al cultuurliefhebbers geweest. Na 
ons trouwen in 1971 verhuisden 
we van Utrecht naar Lopik, waar 
we activiteiten hielden voor de 
culturele kring daar. Wij waren 
en zijn dol op theater. Vanaf 1996 
kregen we wat meer tijd omdat de 
kinderen groter werden, toen zijn 
we ook wekelijks gaan tangodan-
sen’. Steef vervolgt: ‘Van huis uit 
ben ik aluminiumconstructeur. Ik 
werkte 21 jaar bij de aluminiumtak 

van Shell, namelijk Shell Billiton. 
In 1993 zijn we een eigen bedrijf 
begonnen in aluminium halffabri-
caten. De culturele interesse is er 
altijd geweest, dus toen het Schil-
ler Theater gered moest worden, 
hebben Hannie en ik besloten het 

op te pakken. Zonder Hannie zou 
ik dit allemaal niet kunnen en niet 
gekund hebben. Onderschat dat 
niet; ik wil nadrukkelijk gezegd en 
vermeld hebben, wat een fantas-
tische steun zij voor mij is. Haar 
komt alle hulde toe’. 

Hannie en Steef Schinkel in hun tuin een dag na de uitreiking.

Nieuwe voorstelling Theater in ‘t Groen
Na het succes van de voorstelling ‘Don Quichot’ dat vorig jaar op landgoed Eyckenstein voor 
vijf uitverkochte voorstellingen zorgde, zijn de mensen van Theater in het Groen druk bezig 

met de voorbereidingen van hun nieuwe voorstelling ‘Penelope & De Vos’,
dat van 20 tot en met 23 juni in Groenekan gespeeld gaat worden.

‘Penelope & De Vos’ is een tweeluik over de kracht 
van het verlangen. De voorstelling bestaat uit twee 
aparte eenakters, waarin de hoofdpersonen - elk op 
hun eigen wijze - verlangen naar een betere toekomst 
voor henzelf. Maar soms heeft het lot andere plannen 
in petto…

Serenade
De eerste eenakter ‘Serenade’ speelt zich af op een 
tweederangs camping, waar twee vrouwen dromen 
van een betere toekomst. De komst van een charis-
matische, mysterieuze bezoeker lijkt het antwoord op 
hun onvervulde verlangens, maar het is niet alles goud 
wat er blinkt. De onderlinge relaties komen flink onder 
druk te staan, de spanning stijgt, en een heftige climax 
lijkt onafwendbaar. ‘Serenade’ is een voorstelling over 
een wolf in schaapskleren, broeierige nachten, en pas-
sie in een Kip-caravan.

Odysseus
De tweede eenakter is het stuk ‘Odysseus’. In deze be-
werking van het wereldberoemde werk van Homerus 
wacht de mooie Penelope al jaren op haar man Odys-
seus, die vocht in de Trojaanse oorlog. Zijn terugkeer 
naar huis wordt keer op keer gedwarsboomd door de 
Griekse goden, die zich gedragen als wispelturige, 
ijdele en afgunstige pubers. In het stuk zijn de ster-
velingen enkel speelballen van de grillen en luimen 
van de goden. De voorstelling wordt ondersteund door 
livemuziek.

Locatie
Zoals altijd kiest Theater in het Groen ervoor om haar 
stukken te spelen op onverwachte, spannende en intri-
gerende locaties. Dit keer zijn dit een boomkwekerij 
op de Groenekanseweg in Groenekan en een nabij ge-
legen weiland. ‘Na de grootschaligheid van ‘Don Qui-
chot’ wilden we dit jaar weer eens iets kleiners doen. 
Deze twee eenakters geven het publiek de gelegenheid 
zo ongeveer met hun neus op de spelers te staan, waar-
door er een intimiteit ontstaat die heel bijzonder is’, al-
dus artistiek leider Timon Blok. ‘Het concept van twee 

w aparte voorstellingen onder één paraplu, waarbij het 
publiek beide stukken achter elkaar ziet, hebben we al 
eerder toegepast en is goed bevallen. Juist de afwisse-
ling om het ene jaar iets groots en spectaculairs te doen 
en het jaar daarna iets kleins en intiems zorgt voor vol-
doende afwisseling voor zowel publiek als spelers.’ 
De voorstelling ‘Penelope & De Vos’ vindt plaats 
van woensdag 20 tot en met zaterdag 23 juni. Kaar-
ten kunnen worden gereserveerd via de website www.
theaterinhetgroen.nl Vanwege de kleinschaligheid van 
de locaties is er slechts een beperkt aantal kaarten be-
schikbaar, dus het publiek wordt aangeraden tijdig te 
reserveren. 

In ‘Penelope & De Vos’ zoeken de personages op zowel 
komische als serieuze wijze naar een betere toekomst. 
(foto Jan Erik Kant)

Huisvriendenavond in 
Gaudamus

Donderdag 26 april was mevrouw drs. Marieke van 
Schijndel gastspreker op de huisvriendenavond in 

Huize Gaudeamus in Bilthoven. Zij is directeur van het 
Utrechtse Catharijne Convent, dat vorig jaar een record 

van ruim 150.000 bezoekers heeft getrokken.

Zij vertelde op een boeiende manier over het initiatief van het Convent, 
onder de naam van ‘Het Grootste Museum van Nederland’, betreffende 
100 bijzondere kerken in Nederland. Doel is om de kerkgebouwen meer 
toegankelijk te maken voor het grote publiek. Door de toenemende ont-
kerkelijking kunnen veel kerkgenootschappen de kosten niet meer dra-
gen, waardoor sloop of verkoop dreigt. Op deze manier kunnen neven-
inkomsten verworven worden. Het publiek kan in de kerkgebouwen de 
geschiedenis van religieuze kunst en bouwstijlen ervaren. Het was een 
bijzondere bijeenkomst waarin het publiek deelgenoot werd van het 
belang van het behoud van ons cultureel/religieus erfgoed. De bijeen-
komst begon met een muzikale bijdrage van de IJslandse sopraan Björk 
Nielsdóttir en de Servische pianiste Jelena Popovic. (Frans Poot)

De directeur van het Utrechtse Catharijne Convent aan het woord in 
Huize Gaudeamus. 
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Dorresteinweg 72b, Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nlOok elke zondag open van 12.00 tot17.00 uur

GEZONDHEID OP DE 
VIERKANTE METER
De leukste en 
gezondste
lentehobby. 
Moestuinbak van 1m2, 

Normaal 24,95 

nu voor ........................19,95

Zelf groenten en kruiden telen, steeds meer mensen ontdekken deze 
gezonde hobby. Bij ‘t Vaarderhoogt vindt u álles wat u nodig heeft.

GEZONDER KAN HET NIET!!!!!!
Een groot deel van ons assortiment kruiden-
plantjes is BIOLOGISCH geteeld, dus zonder 
bestrijdingsmiddelen, kunstmest e.d. 

Hierdoor bevatten ze méér gezonde 
stoffen en is de smaak 
beduidend beter.

Om u op weg te helpen, deze week op alle  
groenten- en kruidenplanten, 
de Pokon moestuingrond en  
voeding een kassakorting van ....... 25%

Aanbiedingen geldig 
t.m. dinsdag 8 mei

Out� ts Boots Accessories

SHOP
TILL

YOUDROP

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

donderdag en vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SPARE RIBS

Lekker gemarineerd & gekruid. Alleen nog even warm 

maken. Ook super voor op de barbecue
500 gram 5,75

INDISCHE SATE

Met o.a. malse kipfilet en een heerlijke marinade. Voor 

in de oven of op de barbecue
100 gram 1,49

CHEESE BURGERS

Puur rundvlees, lekker gekruid & met kaas gevuld

3 stuks 3,75

TOMA HAWK

Iets aparts voor in de oven of op de barbecue. 

Met een been. ± 1300 gram per stuk
100 gram 3,25

RUNDER ENTRECOTE

Bakken als biefstuk. Heerlijk mals. Huis gerijpt

100 gram 2,39

VARKENS PROCUREURLAPJES

Van ons bekende varkensvlees. Voor in de pan of op 

de barbecue
100 gram 1,15
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 30 april t/m zaterdag 5 mei. Zetfouten voorbehouden.

Poolse dorpshoofden in De Bilt
Burgemeester Sjoerd Potters ontving op 17 april een aantal dorpshoofden uit 

zustergemeente Mieścisko (Polen). De delegatie was een paar dagen in De Bilt op 
uitnodiging van Stichting Razem, die namens de gemeente de contacten

met de Poolse partnergemeente onderhoudt.

De deelnemers waren bij gastge-
zinnen ondergebracht. Bij bezoe-
ken aan de Voedselbank en aan 
Zorgboerderij Nieuw Burenveld 
werd aandacht geschonken aan 
maatschappelijke aspecten. Ver-
der stonden rondleidingen in mo-
len De Kraai in Westbroek, De 
Paardenkamp in Soest en een be-
zoek aan Amersfoort op het pro-
gramma.

Oogstdank
Elk jaar in september gaan vrijwil-
ligers uit De Bilt naar Mieścisko 
om daar tijdens het Oogstdank-
feest op de Michaelsjaarmarkt 
hier ingezamelde spullen te ver-
kopen. De opbrengst is bestemd 

voor een goed doel in Mieścisko. 
Dit jaar zal dat een dorpshuis in 
één van de kleinere woonkernen 
zijn, ter ondersteuning van het so-
ciale leven daar. Meer informatie 
op www.stichtingrazem.nl.

(Sjef Vossen)

Burgemeester Sjoerd Potters 
ontvangt een uitnodiging voor 
een kennismakingsbezoek aan 
Mieścisko.

De Poolse Dorpshoofden + 
Razem-lid Cees Floor

(bovenste rij rechts).

YOU RELAX, 

ROBOTMAAIER
MI 632

Bel voor meer informatie

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

GENIET NU VAN ALLE VOORJAARSACTIES EN KOM SNEL EENS KIJKEN IN ONZE SHOWROOM

ONDERHOUD UW 

IMOW ROBOTMAAIER

EN GENIET VAN

5 JAAR GARANTIE!

Een verticuteermachine huren? Of heeft uw tuinmachine een onderhoudsbeurt nodig? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
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Smaak van Maartensdijk groot succes
door Walter Eijndhoven

Voor de eerste keer vond zaterdag 21 april in De Vierstee in Maartensdijk ‘De Smaak van 
Maartensdijk’ plaats. Culinaire ondernemers uit Maartensdijk en omstreken presenteerden 

zich tijdens deze middag met tal van lokale producten. Naast lekkere hapjes proeven,
stond ook genieten centraal tijdens dit evenement.

Deze middag was een cadeau van 
Stichting Vierstee 2.0 aan de vele 
lokale ondernemers en vrijwilligers 
die de Stichting altijd met raad en 
daad bijstaan. Bestuurslid Angeli-
que Kalverda kijkt tevreden terug 
op het evenement dat voor de eerste 
keer werd gehouden. 
‘Moet je zien hoe iedereen geniet 
van deze middag’, vertelt zij. ‘De 
hele markthal staat vol met kraam-
pjes en belangstellenden stromen 
toe om te kijken en natuurlijk om 
te proeven’.

Topdag
Stichting De Vierstee 2.0 spreekt 
van een topdag: ‘De hele middag 
stroomde het goed door aan publiek. 
Ik schat dat er tussen 700 en 1.000 
bezoekers zijn geweest. Tot een uur 
of acht was het gezellig druk op onze 
marktplaats. Overal hoorden wij en-
thousiaste verhalen en niet alleen van 
de honderden bezoekers’. Ook de on-
dernemers, er stonden 20 kraampjes 
in de markthal, spreken van een ge-
weldige dag en waren erg enthousiast 
over de organisatie. ‘Bij het kraampje 

van restaurant ‘Bij Hen’ was het zo 
druk, dat zij tot drie maal toe nieuwe 
producten moesten halen. Ook de 
producten in de stand van Reinaerde 
waren erg gewild bij de bezoekers. 
Zij wisten niet wat zij meemaakten’.
 
Sojater
Halverwege de middag brachten le-
den van Theatergezelschap Sojater, 
verkleed als prinses Beatrix, koningin 
Maxima en prinses Laurentien, een 
bezoek aan De Smaak van Maartens-
dijk’ en mochten zij o.a. proeven van 
de nieuwe koekjes van Bakker Bos. 
Na flink wat brainstormen ontstond 
bij de Maartensdijkse bakker het idee 
om hun nieuwe product te verbinden 
met Lage Vuursche, omdat dit dorp 
dicht tegen Maartensdijk aanligt en 
de woonplaats is van prinses Beatrix. 
Het uiteindelijke resultaat was een 
koekje met de naam ‘De Vuursche 
Kroon’. Niet zo vreemd dus dat 
‘prinses Beatrix’ het eerste doosje in 
ontvangst mocht nemen.

Goede doel
De Stichting hoopt natuurlijk ook iets 
over te houden aan de organisatie van 
deze dag. Niet voor haarzelf, maar 
voor het goede doel. Daarom werden 
onder andere loten verkocht: ‘Alle 

opbrengsten van dit evenement wor-
den gebruikt voor de opzet van een 
sociaal restaurant ‘Aan de Keukenta-
fel’ in De Vierstee. Stichting Vierstee 
2.0 vindt dat iedereen erbij hoort in 
de samenleving en hoopt op deze ma-
nier mensen bij elkaar te brengen. 

Gezellig samen koken en eten en 
bijdragen aan een leefbare gemeen-
schap’. De penningmeester moet het 
uiteindelijke bedrag nog berekenen, 
maar verwacht wordt dat zeker een 

paar honderd euro teruggaat naar De 
Vierstee, om te gebruiken voor het 
nieuwe sociaal restaurant. Voorzit-
ter Edwin Plug tenslotte: ‘Natuurlijk 
verliep niet alles volgens plan, maar 
voor ons was dit ook de eerste keer. 
Wij weten nu in ieder geval wat 
volgende keer anders moet. En een 
vervolg komt volgend jaar zeker, in 
maart 2019. Een maand eerder dan 
nu het geval was en weer met een iets 
ander concept. We blijven immers in 
beweging, net als ons mooie dorp’.

Drukte tijdens het eerste evenement van De Smaak van Maartensdijk.

Bert en Annemieke Bos bieden het gezelschap de eerste koekjes aan.

Bilthovense auteur schrijft mee aan 
‘koepelroman’

De Bilthovense schrijfster Cora de Vos is een van de dertien auteurs die meeschreef aan de 
roman Schaduwreis. Hierin volgt de jonge Nadine een spoor van ansichtkaarten, die haar vader 

haar ooit stuurde uit dertien landen. Ze reist naar elk land en met haar komst maakt ze,
zonder dat ze dat weet, iets los in de levens van de mensen bij wie ze verblijft.

Het bijzondere is dat Nadine in alle 
verhalen slechts een passante is. 
Elk verhaal staat op zichzelf, ter-
wijl de overkoepelende verhaallijn 
van Nadine zich op de achtergrond 
ontwikkelt.

Idee en uitwerking
De auteurs, die elkaar via social 
media kennen, besloten om samen 

aan dit project te werken. Elke au-
teur nam een land en daarmee een 
verhaal voor zijn rekening. Het per-
spectief ligt steeds bij de gastheer 
of gastvrouw, die de jonge Nadine 
onderdak verleent. Haar komst ver-
andert iets wezenlijks in hun leven.  
Cora de Vos schreef een verhaal 
dat zich afspeelt in de Duitse plaats 
Wittenberg. ‘Op de markt in Wit-

tenberg zag ik ooit een installatie 
van een groot aantal Lutherbeel-
den. Zo kwam ik op het idee van 
een geobsedeerde kunstenaar, die 
het beeld van Nadine in een grote 
oplage wil verspreiden. Zijn vrouw 
steekt daar op slimme wijze een 
stokje voor.’ 

Samenwerking
Het opzetten en samenstellen van 
deze bijzondere romanvorm vergde 
veel overleg. De verhalen moesten 
binnen de verhaallijn van Nadine 
overal op elkaar aansluiten en de 
opbouw moest logisch en geloof-
waardig zijn. De auteurs, die al-
lemaal al eerder gepubliceerd heb-
ben, lazen en becommentarieerden 
elkaars verhalen grondig. In een 
van de overleggen viel de term 
‘koepelroman’ die perfect bij dit 
boek past. Schaduwreis is verkrijg-
baar in de boekhandel.

Lezersactie
Voor de lezers van de Vierklank 
is een aantal exemplaren van 
Schaduwreis beschikbaar ge-
steld. Stuur een mail naar info@
vierklank.nl om hiervoor in aan-
merking te komen. Onder de in-
zenders worden de exemplaren 
verloot.Cora Vos is een van de 13 auteurs van de roman Schaduwreis.

Fairtrade roos bij 
boekhandel

Op vrijdagmiddag 11 mei organiseert Boekhandel Bouwman 
(Hessenweg) in samenwerking met de Werkgroep Fairtrade

De Bilt een bijeenkomst over de Fairtrade-roos. Marja Oudhuis 
van de firma Zuurbier & Co komt dan het verhaal vertellen over 

de rozen die door dit bedrijf worden gekweekt in Kenia.

Op de kwekerij werken ruim 700 mensen en de rozen, bestemd voor 
de Europese markt, dragen allemaal het Fairtrade keurmerk. Dat heeft 
een grote positieve invloed op de arbeidsomstandigheden en op de 
toekomstmogelijkheden van de medewerkers. Marja Oudhuis is net 
terug uit Kenia waar zij aanwezig was bij een vergadering van de ‘Zelf-
helpgroep’, die namens alle medewerkers besluit aan welke gemeen-
schapsprojecten de extra Fairtrade premie wordt besteed. Die premie 
onderscheidt Fairtrade van andere keurmerken: jaarlijks gaat er alleen 
al vanuit Nederland zo’n 7 miljoen euro naar de bedrijven en coöpera-
ties waar onze koffie, thee en tal van andere producten vandaan komen.

Week
De bijeenkomst vindt plaats ter gelegenheid van de landelijke Fairtrade 
Week (van 5-13 mei), is gratis toegankelijk en begint om 16.00 uur. 
Bouwman Boeken zorgt voor eerlijke koffie en thee, de Werkgroep 
Fairtrade voor sap uit de Wereldwinkel en BonbonMargo voor iets lek-
kers erbij. Als extra attentie ontvangt iedere aanwezige een Fairtrade 
roos, beschikbaar gesteld door Bloemen-boutique Fonville. Aanmelden 
vooraf bij Bouwman Boeken (tel. 030 2200112).

Koeiendans en 
opening zonnedak 

Op zaterdag 5 mei vindt bij Landwinkel De Hooierij aan Universiteits-
weg 1 in De Bilt de jaarlijkse ‘Koeiendans’ plaats. Na de winter mogen 
de koeien weer naar buiten en maken mogelijk gekke bokkensprongen: 
een korte, vrolijke activiteit waar iedereen naar mag komen kijken. Dit 
jaar is het extra feestelijk omdat ook de zonne-energie-installatie wordt 
geopend die is gerealiseerd op de staldaken. Om 11.00 uur en 13.00 
uur gaan de koeien in twee rondes naar buiten. Om 11.30 uur wordt 
het zonnedak feestelijk geopend. Op de staldaken zorgen honderden 
zonnepanelen voor de productie van lokale groene stroom. Meer dan 
30 deelnemers hebben dit eerste project van Biltstroom mogelijk ge-
maakt. De naam Biltstroom staat voor lokaal geproduceerde stroom op-
gewekt in De Bilt voor en door 
inwoners en bedrijven. Meer 
informatie:www.dehooierij.nl 
en www.biltstroom.nl.

(Jenny Senhorst)

Iedere eerste keer dansen de 
koeien in de wei.
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 Björn Borg 
damesslippers 
 Maat 36 t/m 40 
 In diverse kleuren 
 Van 13.99 

 Flexibele 
tuinslang 
 Lengte 
ca. 23 meter 
 Incl. spuitpistool 
 Van 13.99 

  Opvouwbare 
kinderstep  
 Diverse kleuren 
 Hoogte 70 cm 
 Van 25.99

VOORDEEL 
PAKKERS

 6.99 
PER PAAR

 6.99 
PER STUK

50%
KORTING

50%
KORTING

NIEUW BIJ HOOGVLIET!

 Umbro 
boxershorts 2-pack 
 95% katoen en 5% elastaan 
 Maat S t/m XXL
In diverse kleuren 
 Van 11.99 

 5.99 
 2-PACK 

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Voor alle aanbiedingen geldt op=op
Zet- en drukfouten voorbehouden

Producten zijn in al onze winkels verkrijgbaar, behalve in Hazerswoude, Leiderdorp, Hoofddorp, 
Rijnsburg, Zoetermeer Dorpsstraat, Aalsmeer Beethovenlaan, Hilversum Admiraal de Ruijterlaan, 
Amersfoort Operaplein of Gouda Plataanstraat of Goudse Rijweg

Geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 mei 2018

50%
KORTING

Casa Royal
Casa Royal

ROYAL MICRO KUSSEN
Hotel kwaliteit

60 x 70 cm 8 717456 046040

Art. nr K02064 

Normaal wassen,
Maximaal 30 graden

Drogen op een normaal 
droogprogramma

Navilbaar

Tijk: 100% microfi ber

Vulling: Syndonfi ll® Polyester holle vezel

Gewicht: Ca. 800 gram Anti-huisstofmijt Anti-allergisch

50%
KORTING

50%
KORTING

 12.99 

 PER STUK 

Extra
voordeel

 4.99 
PER STUK

Casa Royal  
hoofdkussen 
 Afmeting 60 x 70 cm 
 Van 9.99
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125 jaar Rooms Katholieke 
gemeenschap De Bilt 

door Rob Klaassen

Op 26 juli 1893 vond de eerste steenlegging plaats voor de bouw van een kerk op het plein dat 
nu voor de huidige Michaëlkerk ligt. De parochie bestaat dit jaar 125 jaar. Er zullen daarom 
vanaf mei een groot aantal feestelijkheden gaan plaatsvinden om dit heugelijke feit te vieren.

Tot het voorjaar van 1894 moes-
ten de ca 300 parochianen uit De 
Bilt naar de O.L.V.- ten- Hemel-
opnemingkerk in Utrecht gaan. Er 
werd in 1893 een bunder, ofwel 1 
ha grond, aangekocht op de hui-
dige locatie van de Michaëlkerk 
voor 7.000 gulden. Deze plek 
viel net buiten het grondgebied 
van de president/kerkvoogd van 
de N.H. kerk aan de Dorpsstraat, 
baron Van Boetzelaer. Hij wilde 
niets te maken hebben met een 
Rooms-Katholieke kerk en wilde 
beslist ook geen grond van zijn 
landgoed Arenberg verkopen om 
er een Rooms Katholieke kerk op 
te bouwen. Hij wilde er ook van 
zijn woonhuis Sandwijck niet op 
uitkijken. Door een bomenrij langs 
de Kerklaan aan de rand van het 
Van Boetzelaerpark aan te leggen, 
werd zo deze ‘paapse kerk’ aan het 
zicht onttrokken. Deze bomenrij 
staat er nog altijd. Bij schenking 
van het Van Boetzelaerpark aan 
de bevolking van De Bilt in 1931 
heeft de baron bedongen dat deze 
bomenrij nooit verwijderd mag 
worden. De financiering voor de 
kerk werd gedaan door mevrouw 
Wed. W. Franken-Remmers uit 
Rotterdam. Haar broer werd de 
eerste pastoor van de Michaël-
kerk. Op 22 februari 1894 werd de 
kerk in gebruik genomen. Ze bood 
plaats aan 200 mensen. Door de 
gelijkstelling van het bijzonder en 
openbaar onderwijs in 1920, werd 
er naast de kerk in december 1921 
een schoolgebouw met 3 lokalen 
gerealiseerd. Door de toeloop van 
leerlingen werd deze school in 
1928 nog eens met 2 lokalen uit-
gebreid.

Nieuwbouw Michaëlkerk.
Doordat de bevolking van De Bilt 
groeide en daarmee ook het aantal 
Rooms-Katholieken, was de kerk al 
snel te klein. Om ervoor te zorgen 
dat alle parochianen toch aan de 
mis konden deelnemen werd die in 
de jaren ’30 maar liefst zesmaal per 
zondag een mis gehouden. Vandaar 
dat er plannen werden ontwikkeld 
om te komen tot een groter kerk-
gebouw. In 1938 was een plan ge-
reed en goedgekeurd dat voorzag in 
de bouw van een nieuwe kerk die 
ruimte bood aan 800 mensen. Een 
36 meter hoge toren vormde een 
in ’t oog springend onderdeel van 
deze nieuwe kerk. Op deze wijze 
kon dan weer met twee missen per 
zondag worden volstaan. Echter, 
het betrof plannen in 1938. Kort na 
de presentatie van deze bouwplan-
nen werd de mobilisatie afgekon-
digd en brak de Tweede Wereld-
oorlog uit. Gevolg was dat de reeds 
verleende bouwvergunning werd 
ingetrokken. De reden hiervoor 
was, dat de geplande kerk in de ver-
boden strook van de verdedigings-
werken, het schootsveld, bij Fort 
De Bilt lag. Na de Tweede Wereld-
oorlog moesten de fraaie plannen 
om financiële redenen sterk worden 
bijgesteld. Als eerste sneuvelde de 
geplande 36 m hoge toren. Pas in 
1953 kon een nieuwe Michaëlkerk 
met 688 zitplaatsen worden aanbe-
steed en werd de oude kerk uit 1894 
afgebroken. In augustus 1955 was 
deze nieuwe Michaëlkerk gereed.

Verdere kerkenbouw.
Doordat De Bilt en Bilthoven sterk 
uitbreidden en dus de bevolking 
toenam, moesten er ook nieuwe 

kerkgebouwen komen. Zo werd in 
1926 in Bilthoven-Noord de Onze 
Lieve Vrouwekerk gesticht. De pa-
rochianen gingen tot die tijd deels 
in Soesterberg en deels naar de Mi-
chaëlkerk in De Bilt ter kerke. Bo-
vendien kwam er in 1963 nog een 
kerkgebouw bij, namelijk de Sint 
Laurentiuskerk in de wijk Branden-
burg in Bilthoven. 

Deconfessionalisering.
De grote democratiseringsgolf, die 
in 1968 West-Europa en de Verenig-
de Staten overspoelde, had onder 
meer tot gevolg dat er een proces 
van deconfessionalisering ontstond. 
Veel mensen wendden zich van 
de kerk af. Veel kerken stroomden 
leeg. Voor de Rooms-Katholieke 
kerken in De Bilt en Bilthoven 
had dit tot gevolg dat kerken of te 
groot of overbodig werden. In de 
Michaëlkerk werden in 2004 een 
aantal banken uit de kerk verwij-
derd. Het aantal zitplaatsen werd 
teruggebracht naar 444. In 2004 fu-
seerde de Michaëlparochie met de 
Laurentiusparochie, wat tot gevolg 
had dat de parochie vanaf die tijd de 
H.H. Michaël- en- Laurensparochie 
heette. Vanaf 2006 werden in de 
Laurentiuskerk geen diensten meer 
gehouden en in 2014 werd de kerk 
gesloopt. Vanaf 2011 is de Michaël 
- Laurensparochie samen met acht 
andere kerken in de regio onderdeel 
geworden van HH. Martha en Ma-
riaparochie.

Viering 
Twee vrijwilligers, die mede de 
feestelijkheden voorbereiden zijn 
Wim Elsing en Mieke Hesp. Het 
thema dat de projectgroep heeft ge-

kozen bij deze feestelijkheden luidt: 
verleden, heden en toekomst: ‘We 
willen graag bij deze feestelijkhe-
den ons verleden naar boven halen, 
laten zien wat we nu doen en ook 
wat wij in de toekomst met onze 
parochie nog hopen te bereiken. 
Wie zijn verleden niet kent, zal ook 
geen toekomst hebben. Op 3 juni, 
de eerste communiezondag, wordt 
er met de feestelijkheden gestart. 
Daarna willen we rond half septem-
ber op de zaterdag een vrijwilliger-
dag organiseren. Op de zondag erna 
hebben wij een viering, waarbij zo-
veel mogelijk alle priesters worden 
gevraagd die in de loop van de tijd 
werkzaam zijn geweest bij de Mi-

chaël- of Laurensparochie. Op 11 
november is er een viering gepland 
met het jongerenkoor uit de ’70-er 
en ’80-er jaren. Dit alles zal ge-
schieden onder leiding van Ignaas 
de Jong met z’n combo. De voor-
ganger bij deze bijeenkomst zal de 
Franciscaner Loek Bosch zijn. Op 8 
december zal het Algemeen Zang-
koor Maartensdijk de Misa Creola 
uitvoeren, terwijl eind december 
een concert plaatsvindt door het 
Ecclesiakoor. De afsluiting van dit 
feestelijk jaar is in april/mei 2019 
gepland. Het is de bedoeling dat wij 
onze feestelijkheden vooral samen 
met de parochianen, belangstellen-
den en omwonenden vieren. 

In 2011 zijn de luidklokken van de 
RK Michaëlkerk in De Bilt door 
klokkengieterij Koninklijke Eijs-
bouts naar beneden getakeld, naar 
Asten vervoerd, samen met de drie 
klokken uit de al eerder gesloten 
Laurenskerk). Bij de klokkengie-
terij Eijsbouts werden de klokken 
gerenoveerd en voorzien van nieu-
we ophangingmechanismen. Van 
de ‘Michaëlklokken’ kwam alleen 
de bovenste klok (de Michaëlklok, 354 kg zwaar) terug in de toren. 
Deze klok dient als slagwerk voor het uurwerk en is te horen op de hele 
en halve uren. Tevens wordt deze klok gebruikt bij uitvaarten. Onder 
de Michaëlklok vonden de drie klokken uit de voormalige Laurenskerk 
een plek. Ze kunnen niet alle vier tegelijk worden geluid want de klank-
kleuren komen niet overeen. [Martijn Nekkers] 

Expositie werk van 
Henny Visch

In de Centrumkerk in Bilthoven is een expositie ingericht van 
Henny Visch, een kunstenaar, die in Bilhoven heeft gewoond en 
gewerkt. De expositie heeft twee onderdelen: ‘de mystiek van 

Hebreeuwse letters’ en ‘de tien woorden’. 

In het leven van Henny zijn verdriet en moeilijkheden haar niet be-
spaard gebleven. Zij verloor haar zusje op 11-jarige leeftijd aan leuke-
mie en na de scheiding van haar ouders bleef Henny bij haar moeder, 
die zij verzorgde tot het einde. Indertijd was ze werkzaam bij het KNMI 
en verzorgde de weerkaarten die toen nog getekend werden.

Hospice
Henny was van beroep beeldend kunstenaar. Zij heeft o.a. beeldhouw-
werken gemaakt, mozaïeken e.d.. In 1982 bleek ze een hartaandoening 
te hebben die ze ternauwernood overleefde. Daarna moest ze het kal-
mer aan doen en zich in haar werk ‘beperken’ tot schilderen, litho’s 
maken en druktechnieken toepassen. Henny was lid van de Zuiderkapel 
(Boslaan). Zij maakte bij het afscheid van ds. Dolf Tielkemeijer op zijn 
verzoek een afbeelding bij een gedicht, dat hij geschreven had. Dat was 
begin febr.2008 en de laatste keer dat Henny in de Zuiderkapel kon 
zijn. Hierna moest ze in het ziekenhuis opgenomen worden. De laatste 
2 weken van haar leven lag ze in hospice Demeter, waar haar eigen 
werk aan de muur hing. De laatste jaren was ze steeds bezig met de let-
ters van het Hebreeuwse alfabet en met de 10 ‘woorden’. Ze zat nog vol 
ideeën en gebruikte ieder moment dat ze zich goed voelde om daarmee 
bezig te zijn. Het einde kwam op 18 april 2008. Op de zaterdagen 12, 
19 en 26 mei, alsmede 2, 9 en 16 juni is de expositie geopend van 13.00 
uur tot 17.00 uur.  (Tjitske Maarsingh)

Klimop-vandalisme
door Henk van de Bunt

In totale verbijstering dat iemand zoiets doet stuurde Jaap Röell foto’s van een nieuw soort 
vandalisme: het moedwillig doorsnijden van de stammen van de klimop rond hun eikenbomen 

aan de Karnemelksweg in Hollandsche Rading.

Jaap Röell: ‘Die klimop heeft er decennia over gedaan 
om naar het licht te groeien en zijn volwassen - en dus 
bloeiende - habitus te bereiken. En nu is dat, tot onze 
grote treurnis en woede, in een paar seconden om zeep 
geholpen’. 
 
Steun
Klimop is volgens Röell geen parasitaire plant, die 
een boom ‘uitzuigt’, maar de boom slechts gebruikt 
als steun. ‘Gezonde bomen hebben in het geheel geen 
last van de klimop. Als dat het geval zou zijn, zouden 
onze eiken al meer dan 20 jaar geleden het loodje heb-
ben gelegd. Integendeel, het houdt de omgeving koel 
en vochtig. Dit nog afgezien van het prachtige gezicht, 
die rijke licht- en donkergroene klimop’.
 
Voedselbron
Bloeiende klimop hoog in de bomen vormt, aldus Jaap 
Röell, in een relatief voedselarme periode een rijke 
voedselbron voor bijen, insecten en vlinders: ‘Het zal 
weinig mensen ontgaan zijn dat met name (honing-)
bijen op dit moment in zwaar weer verkeren. Op al-
lerlei fronten, óók in onze gemeente, worden op dit 
moment allerlei initiatieven ontwikkeld om bijen te 
helpen. Kortom, een groot verlies, dit ongevraagde en 
zonder enige kennis van zaken stompzinnig doorsnij-

den van de takken. Behalve de natuur, zijn ook wan-
delaars en fietsers langs de Karnemelksweg verliezers. 
En wij zullen aanvankelijk tegen een stervende- en 
lang daarna tegen een dode klimop aankijken. Het zal 
duidelijk zijn dat niet alleen wij onze geliefde klimop 
zullen missen’. 

De Michaelkerk aan de Kerklaan 29-31. (foto Vierklank 2013).
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Screening en advies
door een Podotherapeut & Fysiotherapeut

per 1 mei 2018

Samenwerking door gezamenlijke screening en advies door:
Michiel Gips, Podotherapeut en
Ron van der Meijden, Fysiotherapeut

Iedere twee weken op een woensdag vanaf 17.30 uur
op de Melkweg te Maartensdijk. Kosten bedragen € 50,-

Indicaties :
• Stand en houdingsklachten
• Sportblessures rug/bekken/benen
• Ganganalyses
• Rug/bekken/been problematiek
• Second Opinions

AANMELDEN VIA INFO@FYSIOMAARTENSDIJK.NL OF 0346-211913 

puurik

• schoonheidssalon 
• massagepraktijk

• acupunctuur
• (medisch) pedicure

Hessenweg 175 • www.puurik-debilt.nl

Wellness
beleving

Moederdagtip
Geef een cadeaubon

voor een ontspannen

moment!

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Senioren aan tafel
door Walter Eijndhoven

Een etentje bij iemand thuis is bij Stichting Eet Mee! veel meer dan zomaar een etentje. Je 
leert je tafelmaatjes echt beter kennen en zo ontstaan mooie contacten tussen buurtgenoten. 

En wat is er mooier dan een vriendschap die ontstaat door gezellig samen te eten?

Stichting Eet Mee! richt zich op 
iedereen die nieuwe mensen wil 
ontmoeten, maar zij besteedt spe-
ciale aandacht aan het matchen 
van vluchtelingen, studenten en 
ouderen voor een gezellig etentje 
thuis. Voor senioren heeft Stich-
ting Eet Mee! leuke eetadressen 
in gemeente De Bilt, waar zij 
kunnen aanschuiven.

Vaste gast
Eén van die eetadressen is bij de 
familie Van Delden uit De Bilt, 
met hun ‘vaste gast’ Jan Ron-
deel uit Bilthoven. 'Eénmaal per 
maand kom ik langs en eet ik 
mee met het gezin', vertelt Jan 
Rondeel. 'Iedere keer kijk ik weer 
uit naar her etentje, het zijn leuke 
mensen en wij praten over van al-
les en nog wat', vervolgt Rondeel 
zijn verhaal. Zo'n anderhalf jaar 
geleden kwam Anne van Delden, 
via de Stichting Eet Mee!, in con-

tact met Jan. 'Natuurlijk wilden 
wij eerst kennismaken met hem. 
Tijdens het gesprek hadden wij 
direct een klik en sindsdien is 
hij vaste gast bij ons gezin, één 
keer in de maand. Het is altijd 
erg gezellig als Jan er is en voor 
het extra werk hoef je het niet te 
laten, of ik nu voor vier, of vijf 
mensen kook en dat al anderhalf 
jaar lang', vult Van Delden aan. 
Rondeel: 'En als wij hebben ge-
geten, doen wij meestal nog een 
spelletje, voordat ik weer naar 
huis ga'. 

Intake
Annelies Kastein van Stichting 
Eet Mee! is blij met iedere oude-
re die zij weer kan plaatsen. 'Voor 
senioren die altijd alleen eten niet 
zo gezellig vinden, hebben wij 
gezellige eetadressen bij mensen 
in gemeente De Bilt, waar zij als 
‘ vaste gast’ regelmatig kunnen 

aanschuiven', legt Kastein uit. 
'Na een intake hebben wij een 
beeld van ieders wensen en mo-
gelijkheden en kunnen wij een ‘ 
match op maat’ maken. Sommige 
deelnemers eten al een aantal ja-
ren samen'. En als senior hoef je 
niet te koken voor het eetadres, je 
bent altijd te gast. De eetadressen 
zijn blij met je komst en ontvan-
gen je graag. En wil je weer een 
keertje wisselen, dan kan dat na-
tuurlijk ook'. Veel senioren slijten 
hun oudedag alleen. Stichting Eet 
Mee! probeert hierin verandering 
te brengen. Ieder jaar worden op 
deze manier tientallen matches 
gemaakt. Wilt u ook meedoen als 
gast of als eetadres?

Aanmelden is vrijblijvend.
Matchen is gratis. Voor meer 
informatie: Tel. 030 2213498, 
mail: info@eetmee.nl of ga naar 
de website: www.eetmee.nl

Jan Rondeel eet iedere maand bij de fam. Van Delden.

JA A R
1

De Molenwinkel in de Kraai bestaat op 5 mei 2018 
precies 1 jaar. In dit ene jaar zijn de molen- en de 
kringloopwinkel een begrip geworden en mogen 
we ons in een groeiende klantenkring verheugen! 
WELKOM.

Op zaterdag 5 mei 2018

KOFFIE en THEE met CAKE

GRATIS

Westbroekse molenweg 28 in Westbroek
WINKEL

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche 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 • Readshop • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • Bouwman Boeken 
• Primera Maartensdijk • Landwinkel De Bilt
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Nieuwe hoofdtrainer bij TZ
door Kees Diepeveen

Korfbalvereniging Tweemaal Zes uit Maartensdijk heeft met Arjen van Ginkel de nieuwe 
trainer/coach in huis voor de aankomende seizoenen. Ondanks gesprekken bij andere 

verenigingen heeft Arjen van Ginkel bewust voor TZ gekozen. Hij ziet voldoende perspectieven 
voor een goede samenwerking met en ontwikkeling van de selectiegroep.

Na een jaar buiten de korfbalsport maakt hij opgeladen zijn rentree. 

Arjen is heel duidelijk: er gaat wel 
het een en ander veranderen in de 
wijze waarop het spel gespeeld 
wordt. Arjen: ’Ik weet heel goed 
welke kant ik op wil. Dat is geen 
resultaat voor de korte termijn. Ik 
kijk verder in de toekomst. Daar 
zal ik heel duidelijk in zijn. We 
zijn een goede overgangs-klasser 
en dat moet zeker zo blijven. Am-
bitie voor het allerhoogste niveau 
heb ik niet, maar zeg nooit nooit!’. 
Punt van zorg in zijn algemeenheid 
is het samenstellen van een nieuwe 
staf rond de selectiegroep. Een 
flinke klus om dat voor aanvang 
van het seizoen rond te krijgen. 

Kriebelen
Een jaar zonder trainingsverplich-
tingen aan een vereniging heeft 
Arjen goed gedaan. Hij heeft veel 
om zich heen gekeken en indruk-
ken opgedaan en had eindelijk ook 
eens tijd voor zijn andere hobby: 
tennis. Het bezoeken van de trai-
ningen van Jong Oranje waar 
dochter René deel van uit maakt 
paste hier ook in. Arjen: ‘Dat 
was leuk om te zien en daar heb 
ik zeker het een en ander van op-
gestoken. Overigens heeft hij het 
korfbal niet helemaal losgelaten. 
De trainer van het 2e team van 
TZ had gevraagd of Arjen hem zo 
nu en dan van advies kon dienen 
door op trainingen mee te lopen en 
de coaching te beoordelen. Arjen 
vervolgt:’ In de maanden rond de 
jaarwisseling ging het kriebelen en 
voelde ik dat de drive er weer was 
om aan de slag te gaan. Dat was bij 

TZ ook bekend. We hebben elkaar 
daarna gevonden’. 

Afbreukrisico
Een trainer, die terugkeert op het 
oude nest waar in het verleden suc-
cessen zijn geboekt kan te maken 
krijgen met een afbreukrisico. Arj-
en: ‘Dat ben ik niet bang voor. Mijn 
uitdaging is om team en spelers te 
ontwikkelen, mijn korfbalideeën 
uit te dragen aan individu en groep 
en daarin stappen te zetten. Ook 
nieuwe dingen te gaan doen. Ik ben 
er van overtuigd dat de groep dat 
aan kan. Het vertrek van Bart Drost 
en Joep Gerritsen wordt ingevuld 
met jongere spelers. De gemid-
delde leeftijd van de groep zit rond 
de 25. Dat is jong en daar zit mijn 
kracht. Bouwen aan een jong team. 
Een groeiproces starten met een en-
thousiaste en gemotiveerde groep, 
die beseft waar de mogelijkheden 
liggen. Ik zorg daarbij voor uitda-
gende trainingen’.

Ambitie
Wanneer er elk jaar twee jeugd-
spelers doorstromen naar de se-
lectiegroep is Arjen heel tevreden. 
Maar zegt hij: ‘Dat is allemaal niet 
zo vanzelfsprekend meer. De kans 
bestaat dat clubs uit de omgeving 
al heel vroeg aan talentvolle jeugd 
trekken. We moeten zorgen dat 
we ze hier binnen de jeugdafde-
ling voldoende perspectief kunnen 
bieden. Als ze later de kans willen 
wagen op hoger niveau getuigt dat 
alleen maar van een gezonde am-
bitie om het beste uit jezelf te ha-

len en daar is niets mis mee!’. Als 
trainer typeert Arjen zich als direct, 
duidelijk, en veeleisend: ‘Ik ben 
absoluut aanwezig in woord en ge-
baar, probeer heel open te zijn naar 
de groep en hecht aan het geven van 
gevarieerde trainingen, zodat die 
altijd uitdagend zijn. Waar ik ook 
mee aan de slag ga is het advies wat 
oud hockeybondscoach Marc Lam-
mers mij gaf: het is mooi als je het 
voor elkaar krijgt wanneer de groep 
dingen naar elkaar toe gaat uitspre-
ken’. Arjen: ‘Wanneer dat gebeurt 
is duidelijk dat iedereen binnen de 
groep hetzelfde doel heeft. Ik heb 
er ontzettend veel zin in en ga met 
heel veel plezier in augustus aan de 
slag met nieuwe staf en selectie-
groep’. 

Trainer Arjen van Ginkel heeft zijn 
plannen klaar voor de aankomende 
seizoenen bij TZ.

Wandelen met Diabetes
door Walter Eijndhoven

In september doet Mens De Bilt mee met de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Daarom 
nodigt zij vooral patiënten met Diabetes uit om mee te wandelen. Maar bewegen is goed voor 
iedereen, dus ook mensen zonder Diabetes mogen meelopen. Natuurlijk gaat niemand alleen, 

tijdens de NDC doen de buurtsportcoaches ook mee. 

De Nationale Diabetes Challenge 
is een initiatief van de ‘Bas van de 
Goor Foundation’. Met de NDC 
wil deze Foundation een structure-
le bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van leven van mensen met Diabe-
tes in Nederland. Samen met hun 

zorgverlener werken mensen aan 
een betere kwaliteit van leven. 

Diehards
‘Vanaf vrijdag 18 mei wandelen 
wij iedere vrijdag met onze deel-
nemers’, vertelt buurtsportcoach 
Sebastiaan Klok van Mens De 
Bilt. ‘Natuurlijk houden wij reke-
ning met ieders niveau. Het is dus 
helemaal niet erg als je (nog) niet 
zover kunt wandelen’. Het uitein-
delijke doel is natuurlijk om sa-
men met deelnemers uit het hele 
land de finale te wandelen op het 
Diabetes Challenge Festival. ‘Wij 
denken dat iedereen dan minstens 
vijf kilometer kan wandelen en de 
echte diehards gaan tegen die tijd 
misschien wel voor de vijf, vijftien 
of zelfs twintig kilometer’, ver-
volgt Klok zijn verhaal. 

Gezondheid
De NDC startte in 2015 met een 
bescheiden aantal deelnemers, 
maar vooral in 2016 en 2017 
groeide het aantal deelnemers ge-

staag. Vorig jaar wandelden ruim 
3.000 mensen de afsluitende kilo-
meters. Wandelen werkt positief 
op de gezondheid. Deelnemers 
worden fitter en zitten lekkerder 
in hun vel. Ook in 2018 staan de 
vele zorg- en sportprofessionals 
weer klaar om deelnemers te bege-
leiden. Uit de resultaten blijkt dat 
mensen die regelmatig bewegen 
veel plezier hebben in het wande-
len in een groep, 59% van de deel-
nemers met een verhoogd risico op 
een depressie had, na de challenge, 
een verminderde kans op een de-
pressie, de buik- en heupomvang 
verminderde met vier centimeter, 
voor veel mensen werd hun medi-
catie (soms drastisch) verminderd 
en 88% van de mensen wandelt 
door na de challenge. 

Aanmelden kan via
www.mensdebilt.nl of door een 
e-mail te sturen naarm.rijdes@
mensdebilt.nl. Wie meer wil weten 
over de challenge:
www.nationalediabeteschallenge.nl.

Sebastiaan Klok gaat weer 
wandelen met de deelnemers aan 
de challenge.

Schoolvoetbaltoernooi 
basisscholen De Bilt

Op de woensdagen 18 en 25 april vond in De Bilt weer het basisschool-
voetbaltoernooi plaats. Ongeveer 640 leerlingen verdeeld over 61 teams 
van 11 basisscholen werkten over beide dagen verdeeld met veel plezier 
hun wedstrijden af op Sportpark Weltevreden. Terwijl op 18 april de tem-
peratuur de 25 graden aantikte was op 25 april af en toe sprake van regen 
en hagel. Maar dit alles mocht de pret niet drukken en met veel inzet en 
sportiviteit werden de vele wedstrijden gespeeld. 

Na een lange reeks poulewedstrijden en halve en hele finales
kwamen de volgende winnaars uit de strijd :
• Jongens groep 5/6 

1. Wereldwijs, 2. Theresiaschool en 3. Julianaschool
• Meisjes groep 5/6 

1. Van Dijckschool, 2. Nijepoortschool en 3. Regenboogschool
• Jongens groep 7/8  

1. Groen van Prinsterer-, 2. Juliana- en 3. Michaëlschool
• Jongens groep 7/8 (7 tal ) 

1. Rietakker, 2. van Dijckschool en 3. Patioschool
• Meisjes groep 7/8 

1. Julianaschool (2), 2. Julianaschool (1) en 3. Julianaschool (3)

De Groen van Prinstererschool mag dit deel van de gemeente De Bilt ver-
tegenwoordigen bij de regiokampioenschappen op 16 mei in Amersfoort, 
terwijl bij de meisjes groep 7/8 (2) van de Julianaschool op 23 mei in Rhe-
nen de strijd aanbindt met de andere kampioenen uit de regio.

(Paul van den Brink)

Het winnende team groep 7/8 van de Groen van Prinstererschool.

Nieuwe coach bij Dos
Komend seizoen wordt Stefan Gringhuis trainer/coach van het 2e seni-
orenteam van DOS. Stefan is nu nog trainer van Kinderdijk 2 in Alblas-
serdam. De afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd tussen de TC van 
DOS, Stefan en de betreffende spelersgroep. Na een eensluidend advies 
heeft het bestuur van DOS ingestemd met de benoeming. De trainers-
staf rond de beide selectieteams is hiermee rond voor komend seizoen 
waarin Andreas van Grootheest aan zijn tweede seizoen als hoofdtrai-
ner van de Westbroekse selectie start.

Uitslag Wedvlucht 
 
Postduivenvereniging De Bilt nam dit weekeinde deel aan een vlucht 
vanuit Lessines. De eerste 10 vogels, die binnen kwamen waren van 
G.M. Turk 1, Peter van Bunnik 2, 4, 6, 8 en 10, W. de Ruiter 3, Comb. 
Steenbeek & Zn 5, Ron Miltenburg 7 en M.J.J. van Zelst 9.

Laatste concert 
Boskapel Trio

Organist Klaas van Boggelen van de Boskapel in Groenekan heeft het 
opnieuw voor elkaar gekregen: een concertje van het Boskapel Trio op 
6 mei na de kerkdienst in de Boskapel.Na zestig jaar kerkdiensten in 
de Boskapel zal op 24 juni a.s. de laatste kerkdienst in deze geliefde 
kapel plaatsvinden. De Boskapel-gemeente gaat hierna samen met de 
Opstandingskerk-gemeente in Bilthoven.

Toekomst en afscheid
Wellicht is ook daar ruimte voor het Boskapel Trio met Piet Pannekoek 
(klarinet), Michiel Plomp (trompet) en Klaas van Boggelen, orgel/har-
monium/piano. Het bijwonen van de dienst op 6 mei is voor iedereen 
mogelijk, aanvang 10.30 uur; het concert zelf om ongeveer 11.30 uur. 
De toegang is gratis en ook de koffie met iets lekkers na het concert.



BILTHOVEN

Wethouder Madeleine Bakker-Smit rijdt mee op de mooiste combinatie

Fries + Sjees. [foto Walter Eijndhoven]

BILTHOVEN

Op het veld voor het gemeentehuis is het één al vertier.

[foto Walter Eijndhoven]

BILTHOVEN

Ook aan een klimwand is gedacht. [foto Walter Eijndhoven]

GROENEKAN

Op de Vijverlaan in Groenekan was traditioneel een 
ruiterzandpad aangelegd waarop in verschillende 

categorieën ringsteekwedstrijden werden gehouden. 
Op de foto Sabine Visscher met het achttienjarige 

Friese paard Elvira. Zij deed mee met ringsteken met 
aanspanning en werd derde. Tijdens de wedstrijd liep 

ook de appaloosa Chip mee omdat Elvira en Chip onafscheidelijk zijn. Gijs Plijnaar werd bij de kinderen eerste met zijn pony Makkie. Yvonne Pel werd net als in 2015 en 2017 met Viola eerste bij de volwassenen. Bij ringsteken met aanspanning was de eerste prijs voor de familie Jantine Westeneng met Aventy. De troika van Ruth Westeneng ontving de originaliteitsprijs. Burgemeester Sjoerd Potters reikte de prijzen uit. [foto Guus Geebel]

GROENEKAN

De pannenkoeken in een tent bij Huize Voordaan vinden gretig aftrek.
[foto Guus Geebel]

GROENEKAN

Als onderdeel van de Obstacle Run wordt 

de vijver aan een kabel overgestoken. 

[foto Guus Geebel]

HOLLANDSCHE RADING

Het nogal sobere dorpshuis was omgetoverd tot een waar danspaleis. De 
nieuwe mobiele bar maakte echt een statement; dit samen met de swingende 
muziek van DJ Jeroen en een enthousiast publiek, zorgde voor een gezellige 
sfeer tot in de late uurtjes. (foto Vincent van Zalinge). 

HOLLANDSCHE RADING

De vooraf ingeleverde ‘Versier de taart’-kleurplaten zijn 

gejureerd en één van de winnaars ( Floris van der Heijden) 

ontvangt de hieraan verbonden prijs uit handen van Michiel 

Akkerman (voorzitter Oranjecomité). [foto Henk van de Bunt]
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MAARTENSDIJK
In Maartensdijk startte Koningsdag om 8.00 uur met het ophalen van de 

ballonnen en een Kindervrijmarkt. Om 9.00 uur opende burgemeester Sjoerd 

Potters vanaf een balkon Koningsdag in Maartensdijk en werden ballonnen 

opgelaten onder muzikale begeleiding van Kunst en Genoegen.[foto Henk van de Bunt] 

MAARTENSDIJK

De kinderen van 6 tot 12 jaar nemen de stormbaan.30 Ploegen van 4 kinderen hebben hun krachten gemeten. [foto Kees Diepeveen]

De leden van de MOK (Montfoortse Oldtimer Klub), die hun oldtimers showden namen van de toch al niet al te brede Dorpstraat in Lage Vuursche zoveel ruimte in, dat er voor dweilband De Straotklinkers van Crescendo uit Baarn bijna geen doorkomen aan was en dat zij gescheiden moesten optrekken. [foto Henk van de Bunt]

LAGE VUURSCHE

Gedurende de gehele middag was er een terugkerend optreden, verzorgd door 

de ‘Blackhorse Linedancers’ uit Hilversum. [foto Henk van de Bunt]

LAGE VUURSCHE

Ook voor de kids is er genoeg te doen. [foto Walter Eijndhoven]

WESTBROEKWESTBROEK

In Westbroek duurt het Oranjefeest meerdere dagen. De start was ditmaal al 

op donderdag 26 april met een heuse touwtrekwedstrijd. 

[foto Reyn Schuurman]
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Nootjes
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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

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

Jezus zegt: Dit nu is het Eeuwig Leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezon-
den hebt! Evangelische Gemeenschap, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

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

Te koop aangeboden
Horloge batterijen en horloge-
bandjes bij Boekbinderij Kok 
Dorpsweg 46 Maartensdijk 
Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

Antieke Biedermeiertafel 
€45,-. Tel. 06-48850620 
(omgeving Bilthoven)

Dirndl jurk perzikkleu-
rig (nieuw) €20,-. Tel. 
06-48850620 (omgeving 
Bilthoven)

9-armige metalen hanglamp 
€15,-. Tel. 06-48850620 
(omgeving Bilthoven)

Haardscherm €15,-. Tel. 
06-48850620 (omgeving 
Bilthoven)

3 tuinkabouters 30 cm €35,-. 
Tel. 06-48850620 (omgeving 
Bilthoven)

Achter zit fietsstoeltje €10,-.
Weinig gebruikt, eenvou-
dige bevestiging. Verstelbare 
3puntsgordel, voetsteunen met 
riempjes. Tel. 06-28643352

Koffie-thee-ontbijtservies. 
€45,-. 30 delig + eierdopjes. 
Klokkenservies Nutricia
“Mitterteich porzellan” Tel. 
030-2281586 (na 18.00 uur)

2 delige houten "wienesse" 
ladder 5 mtr 50 lang €50,-. 
Tel. 0302290428

Ronde tafel glasplaat 95cm 
doorsnee gehard rook glas 
€30,-. Tel. 0302290428

Van Bommel schoenen zo 
goed als nieuw, maat 43. 
Bruin en zwart. €25.- per 
stuk. Arie Tel. 06-19929961

Twee boeken van Umberto 
Eco. Het wonder van san 
baudolino en als we niet 
geloven wat geloven we dan. 
Samen €1,-. Tel. 06-14040516

Twee boeken van Cees 
Nooteboom. Rode regen en in 
Nederland. samen €2,-. Tel. 
06-14040510

1 boek van/over Adrianus 
kardinaal Simonis. Een hart 
om te denken. (Hans Bouma) 
€1,-. Tel. 06-14040510

Dames bootschoen, mt 39 van 
Sperry beige, nieuw nog in 
doos, €35,-. Tel. 0346-212805

Een douche stoeltje zonder 
armleuningen. Voor aan de 
muur €7,50 Tel. 0346-243758

Kinder spijker jackje ziet er 
nog netjes uit. Weinig gedra-
gen. Mt 98/104 iets voor de 
zomer. €5,-. Tel. 0346-243758

Boekje over houten panelen 
in landelijke stijl. Geschreven 
door Elly de Bruin – Mostert. 
€4,50 Tel. 0346-243758

Bruin nappa leren damesjasje 
mt 38/40 Rugl. 85 cm €45,-. 
Tel. 0346-211011

Nieuwe damesmantel mt 
38/40 zw-wit pied-de-poule 
rugl. 112 cm. €47,50 Tel. 
0346-211011

Nieuwe beige dames reen-
mantel mt 38/40 rugl. 105 cm 
€30,-. Tel. 0346-211011

Schoenmakersleest plus 
houte modellen ¼6,-. Tel. 
0346211738

Fietsen/ brommers
Heren fiets Giant €25,-. Tel. 
0346-212885

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 
AUTOTECHNICUS/diag-
nosetechnicus. Autobedrijf 
B. vd Linden Tienhoven 
(Stichtse Vecht) Interesse: 
06-18755313

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 studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

Vrouw gaat met pensioen 
en zoekt 1 à 2 ochtenden 
HUISHOUDELIJK werk om 
bezig te blijven. 030-2621606 
/ 06-15146101

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

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

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

Stalen legborden voor stelling 
45 stuks 40x100cm in een 
koop € 49,- tel. 06 20017135

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Op ’t bankje
Een wat oudere man komt kwiek met twee jonge 
meisjes mijn richting op. ‘Vindt u het goed dat we er-
bij komen zitten’, zegt hij als ze bij het bankje staan. 
‘Natuurlijk vind ik dat goed. Het is een openbaar 
bankje. Het nieuwe bankje heeft ruimte genoeg en 
we leven in een vrij land.’ Als de man en de meisjes 
zitten zegt hij: ‘Dat komt heel goed uit want daar 
zijn we voor hier.’ Hij vertelt dat hij door de meis-
jes is benaderd om voor een werkstuk op school wat 
over de oorlog en de bevrijding te vertellen. ‘Toen 
heb ik voorgesteld om dat op het bankje te doen. 
Het is mooi weer en buiten op een bankje past wel 
bij vrijheid. En nu zit ik hier dus om door Karin en 
Eva bevraagd te worden.’ Hij zegt het niet vervelend 
te vinden als ik erbij blijf zitten en ik ben natuur-
lijk nieuwsgierig naar wat hij te vertellen heeft. De 
meisjes hebben zich goed voorbereid en hebben een 
schrift en een opnameapparaat bij zich. Als Karin het 
apparaat gestart heeft begint de man te vertellen. ‘Mijn 
naam is Fred de Vries en ik was zes toen de oorlog af-
gelopen was. Van de oorlog zelf herinner ik me dat een 
Joodse familie bij ons in een slaapkamer woonde met 
een zoon die jullie leeftijd had maar voor mij al heel 
groot leek. Ook woonde er een onderduiker in huis 
die overdag in de schuur wasknijpers in elkaar 
zette en die ik af en toe zogenaamd ging hel-
pen. Ik denk dat hij er meer last dan 
gemak van had. De Joodse familie 
ging later naar een ander adres dat 
veiliger was, maar de onderduiker is 
de hele oorlog gebleven en ik heb hem 
altijd oom genoemd. Wat ik me ook her-
inner is een razzia. Dan kwamen Duitse soldaten mannen zoeken die in 
Duitsland moesten gaan werken. Mijn moeder was ver voor de oorlog met een 
vriendin uit Duitsland naar Nederland gekomen omdat daar geen werk was. Ze 
heeft toen mijn vader ontmoet en ze trouwden. Toen die razzia kwam waren wel 
tien mannen uit de buurt bij ons door een gat in de vloer in de kruipruimte gaan 
zitten. Tegen de soldaat die mannen moest zoeken zei mijn moeder dat mijn va-
der al in Duitsland was en omdat ze Duits sprak geloofde hij dat meteen.’ Karin 
en Eva luisteren gespannen naar het verhaal. ‘Was uw moeder niet bang dat u 
zou vertellen waar uw vader zat’, vraagt Eva. ‘Ik denk dat er wel gezegd zal zijn 
dat ik me stil moest houden. Ik heb geen herinnering aan honger. Van de bevrij-
ding herinner ik me wat meer. Ik was heel bang voor vliegtuigen die heel laag 
overvlogen. Dan dook ik met mijn hoofd onder de dekens. Toen de geallieerden 
binnenkwamen was het groot feest. Overal zag je erebogen. Ik heb ook de voed-
seldroppings gezien. Er werden grote blikken bussen met voedsel uit vliegtuigen 
gegooid. Ik heb toen heel bewust voor het eerst chocola en een banaan gegeten. 
Het Zweedse wittebrood smaakte als cake.’ De meisjes hoeven geen vragen te 
stellen en luisteren ademloos naar het verhaal. De man vertelt ook nog dat na de 
oorlog twee Poolse soldaten die met de geallieerden hadden meegevochten een 
tijdje bij hen in huis woonden. ‘Ik heb toen van een tot tien in het Pools leren tel-
len en kan het nog steeds opdreunen. Vraag niet wat zeven in het Pools is, want 
dan moet ik mijn vingers gebruiken.’ Karin en Eva hebben voorlopig genoeg 
materiaal voor hun werkstuk en tevreden stapt het gezelschap op.

Maerten

Verwenochtend bij Mama Lokaal 

Op woensdag 9 mei zijn (aanstaande) moeders 
vanaf 10.00 uur van harte welkom bij Mama 
Lokaal in Bibliotheek Idea Bilthoven. De kinderen 
mogen natuurlijk mee. Tijdens deze ochtend wordt 
er eerst om 10.00 uur voorgelezen voor de aller-
kleinsten. Daarna is er tijd voor een kopje thee of 
koffie en om 11.00 uur zal wellnessbeleving Puur 
Ik in De Bilt kort iets vertellen over Puur Ik en 
krijgen alle moeders die ochtend vanwege Moe-
derdag een gratis goodiebag uitgereikt (zo lang de 
voorraad strekt). De ochtend is gratis toegankelijk 
en vrijblijvend, aanmelden is niet nodig. 

Workshop privacywetgeving  

Mens DE Bilt organiseert dinsdagavond 15 mei 
een workshop over de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Deze 
workshop is voor maatschappelijke organisaties 
en vrijwilligersorganisaties die een korte inleiding 
over de wet en de betekenis ervan voor de organi-
satie krijgen. De workshop is op dinsdag 15 mei 
van 19.00 tot 21.30 uur in Servicecentrum De Bilt 
(Prof. Dr. P.J.W Debijeweg 1 in De Bilt) en gratis 
voor maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. 
Aanmelden via j.jurgens@mensdebilt.nl

Rommelmarkt Westbroek

Op zaterdag 23 juni organiseert de Nederlands 
Gereformeerde Kerk uit Westbroek een rommel-
markt van 10.00 tot 15.00 op Achterweteringseweg 
56. Spullen hiervoor kunnen ingeleverd worden op 
zaterdag 14 mei en 11 juni van 14.00 tot 16.00 uur 
op bovenstaand adres.

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



Nova krijgt slecht grip op wedstrijd 
Voordat het eerste team van Nova mocht aantreden tegen Telstar, speelde het tweede een 

belangrijke wedstrijd tegen Rheko. Na een spannende wedstrijd kon Nova II uiteindelijk de 
winst pakken met een eindstand van 15-18. Door deze winstpartij heeft het tweede een goede 

kans om kampioen te worden en daarmee te promoveren naar de reserve tweede klasse. 

Daarna waren de beide eerste teams 
aan de beurt. De vorige wedstrijd 
tegen Telstar werd met één punt 
verschil verloren. Telstar is een 
ploeg die niet veel scoort en bij veel 
wedstrijden niet boven de 16 doel-
punten komt. De ploeg uit Hoeve-
laken liet in Bilthoven een ander 
spel zien. Met statische aanvallen 
namen zij de korf succesvol onder 
vuur. 
Voordat Telstar goed in de wed-
strijd kwam, kon Nova nog goed 
meekomen. Met een openingsgoal 
van Aranka Akkermans, kwam de 
ploeg uit Bilthoven op voorsprong. 
In het begin van de wedstrijd speel-
de Nova mooi korfbal en straalde 
het team vertrouwen uit, maar kon 

het geen hoog percentage halen. 
De scores gingen over en weer tot 
een stand van 4-4. Daarna kregen 
de heren van Telstar het op de heu-
pen. Bijna elk schot ging door de 
korf en Nova had daar geen ant-
woord op. Het duurde een hele tijd 
voordat Nova door had hoe zij de 
aanval van Telstar lam moesten leg-
gen. Het duurde te lang, want met 
de rust keek de ploeg uit Bilthoven 
tegen een achterstand van 9 punten 
aan.

Gat
Een gat van 9 doelpunten is veel om 
van terug te komen. Het was niet 
onmogelijk, maar het zou een zware 
taak worden. Er werd anders verde-

digd waardoor de heren van Telstar 
minder aan bod kwamen. Telstar 
liet in de tweede helft zien waarom 
zij zo weinig scoren in andere wed-
strijden. De doelpunten van Telstar 
worden ‘gedragen’ door enkele he-
ren. Die werden uitgeschakeld en 
niemand uit het vak stond op om de 
goals te maken. Telstar wist in de 
tweede helft nog maar 6 doelpunten 
te scoren, wat Nova de kans gaf om 
terug te komen. Het spel van Nova 
werd effectiever en er werden lan-
gere aanvallen gedraaid, maar het 
gat was te groot. Met vertragend 
spel kon Telstar de wedstrijd uit-
spelen en floot de scheidsrechter de 
wedstrijd af bij 19-22.

(Job Paauw)
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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DOS komt net te kort
Op de dag na Koningsdag was het de vraag of Oranje boven (DOS) of Oranje onder (TZ) de 
winst zou pakken. Uiteindelijk waren het de oranje-broeken uit Maartensdijk die het van de 

oranjehemden uit Westbroek wisten te winnen.

DOS heeft pas drie punten, maar 
verliest over het algemeen maar 
met kleine cijfers. Van die drie pun-
ten behaalde DOS er wel twee in de 
openingswedstrijd van het seizoen 
tegen TZ. Beide ploegen uit de ge-
meente De Bilt ontmoetten elkaar 
dit seizoen voor het eerst sinds ja-
ren, dus de Maartensdijkers hadden 
nog wel wat recht te zetten. Waar 
DOS de laatste twee wedstrijden 
verloor, wist TZ beide duels wel te 
winnen. 

Begin
In het begin van de wedstrijd was 
ook goed te zien dat zij met meer 
zelfvertrouwen speelden dan de 
thuisclub. DOS begon een beetje 
lauw aan de wedstrijd. TZ, met 
een sterke rebound, kon in aan-
vallend opzicht blijven herhalen. 
Halverwege de eerste helft keek 
DOS tegen een 3-8 achterstand aan. 
Richting de rust kreeg de thuisclub 
wat meer greep op het spel van TZ 
en konden zij de achterstand wat 
verkleinen. Halverwege stond een 
7-10 stand op het scorebord.

Terecht
Na rust was de eerste goal nog voor 

TZ, maar DOS had nieuwe energie 
getankt in de kleedkamer. De thuis-
club knokte zich fantastisch terug 
van een 7-11 achterstand naar een 
12-11 voorsprong. Vanaf dat mo-
ment was het een weer een echte 
wedstrijd, waarbij DOS de boven-
toon voerde. Bij 16-15 stonden de 
Westbroekers nog steeds voor. TZ 
plaatste op dat moment enkele tacti-
sche wissels, die het tij wisten te ke-
ren. De ingevallen Reinier Enschede 
was belangrijk en hielp het vak over 
het dode punt heen. TZ nam weer 
het initiatief en vlak voor tijd gooide 
Rianne Kruit via een strafworp de 
wedstrijd op slot. Met 17 - 20 was de 
tweede streekderby van het seizoen 
een prooi voor TZ. Bij 17-18 leek 
het alsof DOS weer langszij kon 
komen, maar was het toch het meer 
ervaren TZ dat op het beslissende 
moment scoorde en de wedstrijd 
besliste. DOS verloor uiteindelijk 
met 17-20. Over de gehele wed-
strijd gezien een terechte uitslag. De 
mentale weerbaarheid van DOS is 
het hele seizoen al groot evenals de 
inzet. Het gebrek aan ervaring doet 
de Westbroekers op beslissende mo-
menten in de wedstrijd vaak de das 
om, zo ook afgelopen zaterdag.

TZ
TZ maakte het zichzelf in de wed-
strijd misschien wel onnodig moei-
lijk. Door het missen van straf-
worpen in de eerste helft bleef het 
verschil te overzien voor DOS. In 
de tweede helft zat DOS aanvallend 
beter in de wedstrijd, TZ zette daar 
in de eigen aanval te weinig tegen-
over. Uiteindelijk trok men in de 
slotfase de wedstrijd wel naar zich 
toe. 

Zo won TZ de tweede streekderby. 
Een wedstrijd die twee keer in een 
zeer sfeervolle ambiance gespeeld 
werd. De ploegen gingen de strijd 
met elkaar aan, maar er is altijd 
respect over en weer geweest. De 
competitie is nu ‘bijna’ beslist. Met 
nog vier speelronden te gaan is de 
voorsprong op DOS 8 punten en het 
onderling resultaat is in het voor-
deel van TZ. Oranje Wit staat ook 
8 punten achter TZ. 

Volgende week speelt DOS tegen 
Oranje Wit in Dordrecht. Beide 
teams staan op de onderste plaats 
met evenwel punten. In de wedstrijd 
die om 15.30 uur start wordt beslist 
wie er een plekje gaat stijgen.

TZ in de aanval. (foto TZ)

Irene D1 promoveert
In een driekamp met het Soester Sovoco en het 

IJsselsteinse Vives streed Irene om één plaats in de 2e 
divisie. De druk op het Irene-team is groot, mede door 
het feit dat routinier Madelon Maurice (knieklachten) 

nauwelijks inzetbaar is. 

Desondanks start Irene overtuigend. Via 7-1 neemt het Bilthovense 
team een comfortabele 17-10 voorsprong. Alles lijkt onder controle, 
maar het spel kantelt en even later is het 23-22 voor Sovoco. Onder het 
motto ‘Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het 
gaat’, speelt Irene de set verder uit. Het is niet mooi, maar wel fout-
loos. Hierdoor wint Irene de eerste set alsnog met 25-23. In de tweede 
set heeft Sovoco het beste van het spel. Tot de invalbeurt van Sandra 
Jongerius. Irene vecht zich terug en weet zelfs een kleine voorsprong 
te nemen. Wanneer Marloes Kragtwijk met vijf opslagen op rij scoort, 
neemt Irene definitief afstand. Irene wint de tweede set (25-18) en daar-
mee de eerste wedstrijd. 

Promotie
Bij winst in de wedstrijd tegen Vives is promotie naar de tweede divi-
sie een feit. Weer start Irene furieus. Een time out bij 3-0 helpt Vives 
niet en al snel staat Irene 8-1 voor, maar even later staat Vives op 9-7. 
Hierna ontspint zich een echt volleybalgevecht. Vives scoort soms de 
mooiste ballen, maar maakt ook fouten. Irene speelt nagenoeg fout-
loos. Deze eerste set wint Irene met 25-21. De tweede set is genoeg 
voor Irene. Jeugdinternational Iris Vos is aanvallend niet te stuiten. In 
het achterveld verdedigen Mar-
git Meijer en Svenne Bastians 
bijna alle ballen waardoor Irene 
gestaag uitloopt. 

Het laatste punt van de wedstrijd 
is er één om in te lijsten. Vives valt 
aan maar wordt goed verdedigd. 
De set up gaat achterover op 
Iris Vos en men telt het punt al.  
De bal gaat echter via het Vives-
blok terug het veld van Irene in. 
Nadine Everaert redt met een 
spectaculaire save en de bal komt 
bij spelverdeler Sandra Jongerius 
die, achterover vallend, de 
bal nog bij midden-aanvalster  
Marit Pasterkamp krijgt. Marit 
hakt de bal er snoeihard in en 
maakt 25-22.

(Michel Everaert)

De tweede promotie op rij (vorig jaar promoveerde het team naar de 
3e divisie) is een feit en de Bilthovense volleybalsters gaan naar de 2e 
divisie. (foto Erna Everaert)

Beachvolleybal bij 
Irene voor iedereen

 
Dat beachvolleybal de ultieme zomersport is weet iedereen. Maar dat 
beachvolleybal niet alleen op het strand gespeeld wordt is minder be-
kend. In Bilthoven kunnen beach-volleyballers zich naar hartenlust  
uitleven op de 12 beachvolleybalvelden van Irene Beach op Sportpark 
Larenstein. 

Op deze velden worden trainingen en competities aangeboden voor alle 
niveaus. Speciaal voor beginners, met name jeugd, worden vanaf 7 mei 
kennismakingslessen aangeboden op dinsdag en donderdag van 19.00 
uur tot 20.00 uur. Mensen die nog nooit beachvolleybal hebben ge-
speeld kunnen dan onder leiding van deskundige trainers kennis maken 
met de nummer één zomersport. Meer informatie op www.irenebeach.
nl of mail naar of mail naar info@irenebeach.nl.



Vroege vogelwandeling 
De agrarische Natuurvereniging 
Noorderpark (ANV) organiseert 
op zaterdag 12 mei een natuur-
wandeling De start is om 6.00 
uur (in de ochtend) op de boer-
derij van Willem van der Linden, 
Griendweg 1 in Tienhoven. De 
wandeling duurt 1,5 uur en is on-
der begeleiding van professionele 
vogelaars, die graag alles met de 
deelnemers willen delen en me-
dedelen. 

Na de wandeling is er een ontbijt 
op de boerderij met streekeigen 
producten. Neem desgewenst een 
verrekijker mee en het dragen van 
laarzen wordt geadviseerd. Deel-
name voor leden van de ANV 
Noorderpark is gratis. Aanmelden 
gewenst voor woensdag 9 mei 
i.v.m. de catering via aanmel-
den@anvnoorderpark.nl.

 De Vierklank 20 2 mei 2018

Vogel- en bijenoase
bij boerderij Eyckenstein

door Henk van de Bunt

De stieren van Jacob Beeker van Boerderij Eyckenstein in Maartensdijk hebben een goed leven. 
In plaats van naar de destructie, lopen ze door de bloemenweides van de Biltse landgoederen 
Vollenhoven, Houdringe en Eyckenstein. Jacob Beeker: ‘Ik vind, dat dieren recht hebben op 

een goed leven, onze stieren, maar ook de vogels en de bijen. Het totaalsysteem moet weer 
kloppen, daar dragen wij met onze boerderij aan bij’.

Om dit landbouwsysteem te her-
stellen werkt Boerderij Eyckenstein 
samen met werkgroep de Grauwe 
Kiekendief en met Bee Foundation. 
De Stichting Werkgroep Grauwe 
Kiekendief is in 2005 opgericht om 
beschermingswerk met gericht on-
derzoek naar grauwe kiekendieven 
zowel nationaal als internationaal 
te ontwikkelen. In navolging van 

dit werk is een succesvol concept 
voor Akkervogelbeheer ontwik-
keld. Bee Foundation is opgericht 
in november 2015 en werkt aan de 
versterking van het leefmilieu van 
bijen, hommels en vlinders. Bee 
Foundation doet dit door kennis 
te verspreiden en betrokkenheid 
te vergroten door middel van Bee 
Events en Bee Miles. Sonne Co-

pijn (Groenekan) is directeur van 
Bee Foundation: ‘Ik ben imker, 
trainer, verteller en directeur van 
Bee Foundation. Als imker kijk 
en leer ik. Als trainer bied ik je de 
basis om kennis en ervaring op te 
doen aan bijen en hun biotoop. Als 
verteller neem ik je mee in het le-
ven van de bijen. En als directeur 
Bee Foundation draag ik zorg voor 

een bijdrage aan het broodnodige 
voedsel voor bijen, hommels, vlin-
ders en en passant ook voor vele 
andere dieren’. 

Zaaien 
Op 28 april werd een akkerrand 
van een gerstakker met in totaal 
1,5 hectare bloemen voor bijen 
en voor vogels ingezaaid. Sonne 
Copijn: ‘Onze landbouwgebieden 
zijn een groene woestijn geworden 
voor bijen. Meer dan de helft is 
met uitsterven bedreigd. Maar drie 
van elke vier happen, die we eten 
hebben we aan de bijen te danken. 
Als we voedsel eten uit een bij-
vriendelijke landbouw, dan creëren 
we weer een ecosysteem waarin 
insecten, vogels en andere dieren 
plek hebben om te leven’. Wanneer 
de gerst geoogst wordt in de zomer 

dan gaat ze naar een bakkerij in 
Bunnik en naar een biologische ei-
erboerderij. In het najaar rollen dus 
de eerste vogel- en bij-vriendelijke 
broden en taarten uit de bakkerij. 
Brood en eitjes zijn dan weer in de 
landgoedwinkel te koop. 

Feest
Het wordt deze zomer een enorm 
feest voor vogels, bijen, hommels 
en vlinders op de akkers van Boer-
derij Eyckenstein en in de nazo-
mer dromen we van een diner aan 
lange tafels en heerlijk voedsel. 
Ben Koks, directeur Werkgroep 
Grauwe Kiekendief: ‘Maar ook de 
vogels die kwomen overwinteren 
vinden nog steeds een rijk gedekte 
dis met granen en zaden. Ik hoop 
dat we ook hier weer de geelgors 
zullen vinden’.

Zaterdag werd er een uit meer dan 20 ‘soorten’ samengesteld zaaimengsel aan de akkerranden van een 
gerstakker langs de Eikensteeg ingezaaid. [foto Lex van Boetzelaer]

Werkochtend in
het Van Boetzelaerpark

door Kees Diepeveen

Op zaterdag 28 april was het weer werkochtend in het Van Boetzelaerpark in De Bilt. 
eel vrijwilligers gingen met elkaar aan de slag in het park en de boomgaard.

Deze ochtend mochten vrijwilligers en stichtingsbestuur burgemeester
Sjoerd Potters als speciale gast verwelkomen.

Elke laatste zaterdag van de 
maand steken de vrijwilligers de 
handen uit de mouwen. Deze och-
tend was vooral voor het bestuur 
van de Stichting Vrienden van 

het Van Boetzelaerpark speciaal 
omdat burgemeester Sjoerd Pot-
ters de werkochtend bezocht. Hij 
werd door het bestuur bijgepraat 
over het park, activiteiten, lopende 

projecten en problemen die er na-
tuurlijk ook zijn. Na het gesprek 
volgde een ronde door het park.

Parkhuisje
De vrijwilligers hadden een druk 
programma. Er werden onder an-
dere Rododendrons geplant bij 
het bruggetje, de boomspiegels in 
de boomgaard werden gemaaid, 
er werd bemest en het parkhuisje 
werd geschilderd in het per dag 
groener wordende en door de in-
spanningen van alle vrijwilligers 
goed onderhouden park. Het weer 
werkte daar deze ochtend goed aan 
mee.

Volgende
Op zaterdag 26 mei is de volgende 
werkochtend in het park. Het on-
derhoudsteam kan nog vrijwil-
ligers gebruiken. Aanmelden kan 
via info@vriendenboetzelaarpark.
nl. Voor informatie over het Van 
Boetzelaerpark en de Stichting zie: 
www.vriendenboetzelaerpark.nl.

Onder toeziend oog van bestuur en burgemeester zijn vrijwilligers zijn 
druk bezig met de aanplant van rododendrons bij de bruggetje. 
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

15 jarig jubileumactie: Asperges € 15,-

Woe.
02-05
Do.

03-05
Vr.

04-05
Za.

05-05
Zo.

06-05

Hollandse biefstuk met 
champignonsaus

of
Koolvisfilet met 

Pernodsaus
of

Boerenomelet met 
gekruide aardappel

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

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

Wandelen
over Houdringe

Utrechts Landschap organiseert op zondag 6 mei  een wandelexcur-
sie over Landgoed Houdringe; voornamelijk bestaande uit bos en open 
grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede van meer 
dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. Huize Houdringe 
is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse 
landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd. De start is 
vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. 
De wandeling duurt anderhalf tot twee uur. Vertrektijd 14.00 uur. Voor-
af aanmelden is nodig in verband met het maximaal aantal deelnemers 
en kan op de website van het Utrechts Landschap. Deelname is gratis.

Wandelen over Houdringe geeft een inkijkje in het oude landschap.
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