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Uw lokale
drukwerkspecialist

Tussen HONDEN en KATTEN kunnen innige vriendschappen 

ontstaan. Voorwaarde daarvoor is dat ze lekker 

in hun vel zitten en zich bij elkaar op hun 

gemak voelen. Wij spannen ons graag in 

voor een comfortabele outfi t met de juiste 

bedrijfsuitstraling zodat ook u 

lekker in uw vel zit.

Bedrijfskleding nodig?

advertenties

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Het hele programma, zie pag 11-14

Oranjekrant

Bijstandsgerechtigden
krijgen kans bij Agterberg

door Walter Eijndhoven

Het Biltse bedrijf Agterberg aan de Biltsestraatweg in Utrecht bood zaterdag 7 april een groep
van zo’n 25 bijstandsgerechtigden weer de kans om kennis te maken met deze werkgever.

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) stelde de groep samen,
in de hoop dat een match zou ontstaan tussen Agterberg en belangstellenden. 

Het doel van deze zaterdagochtend 
was een directe match of een af-
spraak voor een sollicitatiegesprek. 
Tijdens de meet-and-greet ging het 
over werkkansen en werkzaamhe-
den in plaats van een uitwisseling 
van cv’s.

Kennismaking
Werkgever Ton Agterberg wil bij-
standsgerechtigden graag de kans 
bieden om uit die uitkering te ko-
men en weer volledig mee te doen 
in de maatschappij. ‘Vorig jaar 
hebben wij ook een groep werk-
zoekenden op ons bedrijf ontvan-
gen’, vertelt Agterberg. ‘Nadat een 
aantal, na de kennismaking, aangaf 

geïnteresseerd te zijn in ons bedrijf, 
zijn wij met hen het gesprek aange-
gaan. Uiteindelijk konden wij drie 
van hen aannemen en zij werken 
hier nog steeds met veel plezier’. 
Ook dit jaar wil deze Biltse werk-
gever graag weer een aantal mensen 
helpen en hen mogelijk een baan 
aanbieden.

Buitenwerk
‘Voor vandaag hebben wij weer 
25 mensen uitgenodigd, vanuit de 
‘kaartenbak’ van de RSD’, vertelt 
medewerker Frans de Jong. ‘De 
RSD heeft voor ons een aantal men-
sen uitgezocht in de hoop dat er 
weer een match ontstaat. Momen-

teel hebben wij werk voor tien full-
timers, voornamelijk buitenwerk, in 
onder andere de grootgrondvoorzie-
ning, wijkbeheer, als stratenmaker 
of als onkruidbestrijder’. Middels 
een uitnodiging kregen alle geno-
digden een rondleiding bij het be-
drijf. Zij konden erachter komen 
‘hoe het eraan toegaat bij Agterberg 
op de werkvloer’, of ‘voor welke 
werkzaamheden kan de organisa-
tie nieuwe krachten gebruiken?’. 
Medewerkers bij het bedrijf be-
antwoordden alle vragen vanuit de 
groep. Agterberg: ‘Zoals je ziet heb-
ben wij aan ons personeel gevraagd 
deze ochtend te verzorgen. Met deze 
stap hopen wij de afstand te verklei-
nen tussen Agterberg en genodigde. 
Deze jongens staan echt ‘met hun 
poten in de modder’ en kunnen ge-
interesseerden alles vertellen over 
hun werk. Geweldig, toch?’ 

Verbondenheid
Ook RSD-directeur David van 
Maanen is trots op de samenwer-

king tussen de RSD en Agterberg. 
‘Wij zijn blij met werkgevers zo-
als Agterberg, die hun maatschap-
pelijke en lokale verbondenheid 
tonen en zich inzetten voor een 
brede groep werkzoekende kandi-
daten. Natuurlijk heb ik de men-
sen geobserveerd en bij een aantal 
van hen zie je aan hun houding 
dat zij echt geïnteresseerd zijn in 
een baan bij Agterberg, zij letten 
op, zij stellen vragen en zien het 
al helemaal zitten bij deze werk-
gever’. Van de groep van 25 ge-
nodigden zijn er uiteindelijk 21 
komen opdraven. Vier genodig-
den waren afwezig en hadden zich 
ook niet afgemeld. Van Maanen: 

‘Deze vier zijn nog niet van ons 
af. Wij nodigen hen binnenkort 
uit voor een zogenaamd sanctie-
gesprek. Dit gedrag kan niet door 
de beugel, dus daar spreken wij 
hen op aan’. 

Kans
Ook wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen roemt de werkgever 
om de kansen die Agterberg de 
werkzoekenden biedt. ‘Dit is een 
uitgelezen kans voor mensen, om 
uit die bijstand te komen en die 
kans te pakken. Natuurlijk zal het 
in het begin best moeilijk zijn om 
uit die sleur te komen en weer op 
tijd op je werk te komen en ge-
woon acht uur mee te draaien, 
maar uiteindelijk geeft dat wel de 
meeste voldoening’. Deze week 
krijgt iedere deelnemer een brief 
op de deurmat en kan worden aan-
gegeven of er belangstelling is in 
een baan bij Agterberg. Hopelijk 
levert deze stap dan, via een sol-
licitatieprocedure, een baan op. 

Kandidaten horen over mogelijke werkzaamheden.

Veel gegadigden voor tien vacatures.

Wie in Brandenburg flappen wil tappen 
staat niet in zijn handen te klappen
want met de geldautomaat
verdween een service op straat
iets wat veel bewoners niet snappen

Guus Geebel Limerick

Rijbaanafsluiting A27
Tot eind april zijn delen van de snelweg A27 afgesloten van ‘s avonds 
21.00 tot ‘s ochtends 5.00 uur. Tijdens deze nachtelijke rijbaanafslui-
tingen worden leuningen en randelementen op de viaducten gemon-
teerd ter hoogte van Bilthoven en Hilversum en de fietsbrug Zwalu-
wenberg. Weggebruikers worden omgeleid via de A28 en de A1. De 
omleiding wordt ter plaatse aangegeven met gele borden. De extra 
reistijd is ongeveer 15 minuten. De A27 is afgesloten in de zuidelijke 
rijrichting, tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord, op 11 april en 
17 t/m 19 april. De A27 is afgesloten in de noordelijke rijrichting, tus-
sen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes op 23 t/m 25 april, 30 april 
en 1 mei 2018.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/04 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/04 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

15/04 • 18.30u - Ds. L. de Wit 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/04 • 10.30u - Prof. dr. Johan Goud

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/04 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/04 • 10.30u - Voorganger

Astrid Veldhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

15/04 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok, Viering 
en Dankzegging Heilig Avondmaal

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
15/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Bevestiging Ambtsdragers 
15/04 • 19.00u - Ds. P.B. de Groot 

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/04 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum; 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/04 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
15/04 • 10.00u - Eucharistieviering, 

Celebrant priester Mauricio Meneses 
Santiago. 

V.E.G. De Bilt e.o.
15/04 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/04 • 10.30u - Nog niet bekend 

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

15/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

15/04 • 10.00u - De heer K. Lankhaar
15/04 • 18.30u - De heer J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
15/04 • 10.30u - Pastor B. van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/04 • 11.00u - Ds. K. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/04 • 10.00u - Ds. J. Westland
15/04 • 18.30u - Ds. D. van den Streek

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/04 • 10.00 + 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
15/04 • 09.30u - Ds. K. ‘t Lam 

St. Maartenskerk
15/04 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/04 • 10.00u - Dhr. Cees Hoogendoorn
15/04 • 18.30u - Ds. A.J. Krol 

 
PKN - Herv. Kerk

15/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
15/04 • 18.30u - Ds. L.M. Aangeenbrug

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

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 14 april haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 14 april oud papier 
op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Gerdien Jansen

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

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Met grote bewondering voor haar kracht en dankbaar voor wie zij voor 
ons was, delen wij u mee dat wij afscheid hebben moeten nemen van mijn 
partner, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Joke van Kippersluis
´t Goy, 30 april 1943                                      Maartensdijk, 6 april 2018

 Peter en Erna †
 Ellen en Erwin      
 Rob en Suzanne
 Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Gooische Uitvaartverzorging
t.a.v. familie mevr J. van Kippersluis
Postbus 1888, 1200 BW  Hilversum

Joke is overgebracht naar het uitvaartcentrum van de Gooische Uitvaart-
verzorging Den Hull, Utrechtseweg 11 te Hilversum. Bezoek is mogelijk 
na telefonische afspraak via telefoonnummer 035 624 25 48.
Het afscheid vindt plaats op vrijdag 13 april om 10.45 uur in de aula van 
crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven. 

Aansluitend is er een informeel samenzijn in de koffiekamer.

Opbrengst collecte 
Reumafonds 

Het Reumafonds bedankt alle 
collectanten, comitéleden en 
inwoners van Westbroek voor 
hun grote inzet en bijdrage aan 
de landelijke collecteweek. Tij-
dens de collecte van 19 tot en 
met 24 maart is er totaal 954,20 
euro ingezameld. 

Samen leven met psychische 
klachten

Vrijdag 13 april om 14.00 uur 
organiseert het Steunpunt Man-
telzorg De Bilt een bijeenkomst 
voor mantelzorgers van naasten 
met psychische klachten. Roos 
Tria, werkzaam bij een plat-
form met ervaringsdeskundige 
coaches, die partners van men-
sen met een psychische aan-
doening een steun in de rug 
geeft, zal deze middag in Rin-
nebeek, St. Laurensweg 13 De 
Bilt leiden. Aanmelden s.v.p. 
zo spoedig mogelijk via mantel-
zorg@mensdebilt.nl of tel. 06 
16706934. De toegang is gratis.

Boekenmarkt De Bilt

Op zaterdag 14 april 2018 vindt 
in het Sociaal Warenhuis in De 
Bilt (Molenkamp 48, achter 
Dirk van den Broek) een boe-
kenmarkt plaats. De markt, die 
om 10.00 uur begint en duurt tot 
15.00 uur, biedt veel 2de hands 
boeken. 
Het assortiment is zeer divers en 
bestaat o.a. uit romans, detec-
tives, thrillers, kinderboeken, 
reisboeken en groot-letterboe-
ken. Behalve particulieren heb-
ben bibliotheken uit de regio 
veel boeken geschonken aan de 
organisatie. Meer info kunt u 
vinden op onze website www.
marktdagdebilt.nl.

Concert Ludi Cantare en 
Excelsior

Zondag 15 april om 15.30 uur 
treedt het Biltse vrouwenkoor 
Ludi Cantare op in de Opstan-
dingskerk 1e Brandenburgerweg 
34 te Bilthoven. Uniek aan dit 
concert is de samenwerking met 
mannenkoor Excelsior uit Edam. 
De Biltse vrouwen en Edammer 
mannen trappen gezamenlijk af 
met de ‘titelsong’ van het pro-

Cliëntenraad

Dinsdag 17 april wordt het spreek-
uur van de Cliëntenraad De Bilt 
gehouden in Wijkcentrum bij de 
Tijd, Prof. Dr. P. W. J. Debeijeweg 
1in De Bilt. Tijdstip is vanaf 10.00 
uur tot 11.00 uur. 

gramma: ‘Around the World’ 
uit de gelijknamige Broadway-
musical uit 1946. Kaarten zijn 
aan de zaal verkrijgbaar.

Collecte Nationaal Fonds 
Kinderhulp

1 op de 8 kinderen in ons land 
heeft geen fiets, kan de oplei-
ding niet afmaken of heeft geen 
zwemdiploma. Nationaal Fonds 
Kinderhulp houdt van 16 t/m 
21 april in een huis-aan-huis-
collecte in Bilthoven, De Bilt, 
Groenekan, Maartensdijk en 
Westbroek. www.kinderhulp.nl 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Er komt kunst langs snelfietsroute 
door De Bilt 

door Henk van de Bunt

Gemeente De Bilt heeft een ‘omgevingsvergunning regulier voor het tijdelijk plaatsen van een 
kunstwerk op een ongenummerd perceel aan de Julianalaan, hoek Paltzerweg te Bilthoven’ 

verleend. Zowel de formulering (tijdelijk) als de omschrijving van
de locatie (ongenummerd) vragen om onderzoek.

De provincie Utrecht investeert in 
de fietsbereikbaarheid van de regio. 
In dat verband is de Provincie van 
plan om de snelfietsroute Utrecht 
- Amersfoort te realiseren en daar-
door te zorgen voor een comforta-
bele en snelle route tussen Amers-
foort, Soesterberg, Den Dolder, 
Bilthoven, De Bilt en Utrecht. Het 

unieke van de route bestaat uit de 
relatie tussen de route en de kunst-
stroming ‘De Stijl’. De fietsroute 
verbindt de geboorteplaatsen van 
twee toonaangevende kunstenaars; 
Rietveld en Mondriaan. De koppe-
ling tussen de snelfietsroute en het 
thema komt mede tot uitdrukking 
door het aanbrengen van kunstwer-

ken langs die snelfietsroute. Tien 
beelden van Boris Tellegen vormen 
met hun hoogte van ruim 6,5 me-
ter en een omvang van ca 55 x 55 
cm een klassiek bouwelement: een 
vierkante paal of zuil. Ze kunnen 
worden geassocieerd met grenspa-
len, totempalen of heipalen. Alle 
beelden hebben een zelfde contour, 

maar zijn ontworpen vanuit de plek 
waar ze staan. Dit zijn stedelijke 
plekken of prachtige natuur.

Schenking
De Provincie schenkt de gemeente 
De Bilt in dat verband een tweetal 
kunstwerken langs de route. De 
kunstwerken hebben de vorm van 
een (‘totem’-)paal en hebben een 
onderhoudsarme en vandalisme-
bestendig uitvoering. Eerder ver-
klaarde wethouder Hans Mieras 
al dat het College had besloten de 
schenking van de provincie te aan-
vaarden: ‘De provincie informeert 
de omwonenden over de voorge-
nomen plaatsing alvorens de beno-
digde vergunningen aan te vragen. 
Ook zorgt de provincie voor eigen 
rekening voor het plaatsen en on-
derhouden van de kunstwerken’ 
en Patricia Schalkwijk (woordvoe-
der namens de Provincie) voegde 

daar aan toe: ‘Waar precies de twee 
beelden in De Bilt worden geplaatst 
bepaalt de gemeente De Bilt. Zij 
bepalen waar en ook wanneer’.

Snellere verbinding
Communicatiewoordvoerder Dick 
de Jager van de gemeente De 
Bilt beantwoordt nu een deel van 
de vragen, die het bericht in de 
Staatscourant oproepen: ‘Het gaat 
inderdaad om een kunstwerk in de 
stijl van De Stijl, dat deel uitmaakt 
van deze langere fietsroute tussen 
Amersfoort en Utrecht. 

Van de tien kunstwerken komen er 
twee in onze gemeente te staan; één 
dus hoek Paltzerweg/Julianalaan 
en de andere komt bij de rotonde 
Groenekanseweg. Het beeld in Bilt-
hoven wordt half mei geplaatst, het 
beeld in De Bilt naar verwachting 
begin juni.’

In deze foto (van 6 april) is de gedachte plaats van het Stijl-kunstwerk aangegeven: Bilthoven, hoek Paltzerweg 
en Julianalaan. Midden in een parkachtige jaren-30 woonwijk. Het beeld wordt voor het grootste gedeelte 
gevormd door de sokkel waarop een mens of kind figuur staat, die met zijn handen onder zijn hoofd iets aan het 
overdenken is.

Gedachte locatie: In de bebouwde kom van De Bilt aan het einde van de 
Biltse Rading bij de rotonde waar het fietspad begint. Langs deze plek 
komen veel scholieren. Het beeld is een stapeling van gekleurde blokken 
met daarin het jaartal 1917 verwerkt, het jaar waarin De Stijl werd 
opgericht.

Compostsilo voor Biltse Biet
door Walter Eijndhoven

Dankzij een subsidie van de Provincie Utrecht konden leden van buurtmoestuin De Biltse Biet op de 
hoek Blauwkapelseweg/ Biltse Rading, zaterdag 7 april flink aan de gang. Van het geld van de provincie 
kochten zij hout voor een nieuwe compostsilo en door de mannen werd deze vakkundig in elkaar gezet.

De Biltse Biet is een laagdrempelig 
initiatief en geld voor grote uitga-
ven is niet aanwezig. De subsidie 
voor de compostsilo was dan ook 
erg welkom. De tuin bestaat sinds 
2014 en iedere woensdagochtend, 
en in de zomermaanden ook op 
maandagavond, zijn de leden actief 

op het land. ‘We werken elke week 
met een groep van 10 à 15 mensen 
op ons land en wij wieden, zaaien 
en oogsten wat af’, vertelt tuincoör-
dinator Joanne Ronhaar. ‘Niemand 
van onze groep heeft een eigen 
stukje grond, alles gaat gezamen-
lijk en wij verdelen de oogst. Ie-

dereen betaalt elk jaar een bijdrage 
en daarvan huren wij de grond en 
kopen wij zaaigoed’. 

Vakken
Om de grond niet uit te putten, 
wordt de tuin ieder jaar in negen 
vakken verdeeld. Ronhaar: ‘Wij 

verbouwen aardappelen, kolen, 
wortels, uien, bonen, sla, pompoe-
nen/komkommers, bieten, spinazie 
en kruiden. 

Ieder jaar schuift alles weer een vak 
verder, zodat de grond nooit uitge-
put raakt. Wij boeren echt biolo-

gisch’. De buurtmoestuin De Biltse 
Biet is een initiatief vanuit Transi-
tion Town De Bilt. De zoektocht 
naar een stuk grond was nog best 
lastig, maar dankzij goede Transi-
tion Town-contacten kon in 2014 
toch worden gestart met biologi-
sche moestuin.

Dankzij een subsidie van de Provincie Utrecht kon De Biltse Biet een compostsilo aanschaffen.
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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 12 april
t/m woensdag 18 april

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

Kip-asperge salade
Kip-kerrie salade
Filet Americain

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Asperge beenham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.98

Vrijdag en Zaterdag voordeel

    VOORDEEL HELE WEEK

Speklappen
naturel of gemarineerd

Scharrel kipdijfilet

Biefstuk spiezen

500
GRAM 5.50

500
GRAM 9.98

500
GRAM 7.98

500
GRAM 9.98

Australische sucade

500
GRAM 5.50

Varkenshaas 
medaillon spiezen
naturel of gemarineerd

Heerlijk!

Kip cordonbleu, runder cordonbleu 
of gehakt cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN
1

KILO 9.99

KIPSATÉ VLEES

500
GRAM 6.98

GEGRILDE
SPARERIBS

STOMPETOREN OUD 
SNIJDBARE KAAS

500
GRAM 6.50

BOEREN 
TRUFFELKAAS

100
GRAM 3.25

Noten & pinda's

250
GRAM 1.98

250
GRAM 4.98

PINDA'S
Gezouten of ongezouten

ONZE BEKENDE 
HUISMIX

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

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Voorjaarstaart
Met ananas en limoen 

Nu € 14,95

•  Alle Lasagnes € 1,15
100 gram

•  Alle soorten Tomaatjes 
nu 40 soorten € 1,98

500 gram

•  Voorgekookte 
Bistro krieltjes € 0,99

500 gram

Vers van de traiteur

•  Kip-curry 
met groenterijst € 1,49

100 gram
•  Canneloni, gevuld met ham, 

witte en groene asperges in 
een groene tuinkruidensaus

€ 1,98
100 gram

•  Foe Yong Hai 
met rijst, nasi of bami € 1,25

100 gram

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

Desem
Lijnbrood

50 % minder
koolhydraten 

Nu € 2,98

Vers gewassen
Nieuwe oogst

Hollandse 
Spinazie
Zak 300 gram € 0,99

Volop Hollandse asperges, 
gratis geschild!!

Volop Hollandse primeurs!
Hollandse kasbonen, 

kasbloemkool, aardbeien, 
tomaten, raapstelen 

en nog veel meer 
specialiteiten!

Sap… sap… sap...

Perssinaas-
appels

2 kilo € 1,99



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Reactie op artikel woningbouw nabij Maertensplein

De gemeente is zelf de veroorzaker van alle commotie rondom een 
mogelijke bebouwing van een parkeerplaats, behorend bij het Maer-
tensplein. Er waren geen beletsels om op het voormalige tuincentrum 
te bouwen en de gemeente zelf is de initiatiefnemer voor het intrekken 
van deze vergunning geweest. Daarmee plaatsten zij zichzelf in een 
vervelende positie omdat er een schadeclaim kwam van de eigenaar 
van het voormalige tuincentrum.

Het lost niets op om aan de noordzijde van het winkelcentrum deze 
parkeerplaats vol te bouwen, want er worden geen parkeerplaatsen 
meer gecreëerd hoewel dat wel noodzakelijk is. Maartensdijk wordt 
steeds meer senior en velen, die vroeger op de fiets of lopend naar het 
winkelcentrum kwamen, komen nu met de auto. 

Laat de gemeente eens goed kijken naar locaties waar wel gebouwd 
kan worden. Niet alles valt onder het Noorderpark. Voor de jongeren 
wordt er niets aan nieuwbouw gedaan, waardoor zij het dorp worden 
uitgejaagd. Er ligt m.i. nog een Dorpsplanbestemming Oost uit 1974. 
Maar dan moet er grond worden aangekocht. Lijkt mij geen probleem, 
want die kosten hebben ze er ook zo uit met de verkoop. Los van het 
feit dat de gemeentelijke heffin-
gen ook weer ieder jaar terugko-
men. 

Denk wat groter gemeente en ga 
niet ieder klein stukje volbouwen 
en daarmee omwonenden van het 
Maertensplein hun woongenot 
ontnemen. Ik volg dit op de voet 
en heb daarover met wethouder 
Mieras al een gesprek gehad. Ge-
meente u bent zelf verantwoor-
delijk voor het toen genomen 
besluit; kom met een oplossing 
die recht doet aan iedere inwoner 
van ons dorp.

A.S. Leijendekkers
Maartensdijk
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De veiligheid in en langs de 
werkvakken bij de A27

door Henk van de Bunt

Veiligheid is voor 3Angle en Rijkswaterstaat uiterst belangrijk; niet alleen bij de verbreding 
van de A27. In deze bouwfase werkt men met gemiddeld 200 wegwerkers langs de snelweg: 

een risicovolle omgeving. Theo Zwakhals, manager integrale veiligheid, licht een aantal 
maatregelen toe, die men treft om het werk zo veilig mogelijk te maken. 

‘Tussen de snelweg en het bouw-
terrein staan betonnen barrières 
in plaats van schildjes (rood-witte 
paaltjes op een betonnen voetstuk). 
Werken achter deze afscheidingen 
is een stuk veiliger dan werken ach-

ter schildjes, omdat het werk hier-
mee volledig in plaats van alleen 
gedeeltelijk wordt afgeschermd. 
Ook zijn er op de barrières op som-
mige plekken zichtschermen ge-
plaatst. Enerzijds zodat de wegge-

bruikers niet schrikken of worden 
afgeleid door de werkzaamheden. 
Anderzijds zodat de wegwerkers 
vanuit de machines goed zien of ze 
nog binnen de afzetting graven of 
hijsen’.

(Bouw)verkeer via de snelweg
‘Om weggebruikers veilig te laten 
rijden op de versmalde rijstroken 
en om de wegwerkers veilig te la-
ten in- en uitvoegen, wordt er een 
snelheidsbeperking op de A27ge-
hanteerd. Zwakhals: ‘We laten 
ons bouwverkeer daarnaast zoveel 
mogelijk over de snelweg en niet 
over de lokale wegen gaan. Groot 
bouwverkeer door dorpen geeft 
veel overlast. Zonnodig zetten we 
verkeerregelaars in en maken we 
aparte, veilige looproutes voor 
voetgangers. Op basisschool Nij-
epoort in Groenekan hebben we 
aanvullend ook veiligheidslessen 
gegeven en hebben we ervoor ge-
zorgd dat we geen transporten heb-
ben op de tijden dat de kinderen van 
en naar school gehaald en gebracht 
worden’. 

Werken op hoogte
Wanneer de wegwerkers hoog bo-
ven de grond aan het werk zijn, treft 
3Angle maatregelen om te voorko-
men dat ze vallen. Zwakhals: ‘We 
hebben een keer een groot gordijn 
opgehangen bij het slopen van een 
bruggenhoofd. Zo konden er geen 
brokstukken op de weg terecht 
komen en was er geen valgevaar 
voor onze medewerkers. Techni-
sche veiligheidsmaatregelen zijn 
belangrijk en noodzakelijk’ Toch 
kun je hier niet alles mee oplossen. 
Zwakhals: ‘Uiteindelijk hangt de 
mate van veiligheid af van hoe we 
maatregelen doorvoeren en of we 
alert zijn op onveilige situaties die 
zich toch voordoen. Dit brengen we 
continue onder de aandacht met het 
veiligheidsprogramma GO! (Géén 
Ongevallen) van Heijmans. Met dit 

programma motiveren we de mede-
werkers van 3Angle om elkaar aan 
te spreken op onveilig gedrag en 
om meldingen te maken van onvei-
lige situaties.’

Leren van meldingen weggebrui-
kers en omwonenden
Ondanks dat Rijkswaterstaat en 
3Angle continu controleren of het 
werk veilig is, kan er toch een on-
veilige situatie voorkomen. Onvei-
lige situaties kunnen via verschil-
lende kanalen aan 3Angle worden 
gemeld. Bijvoorbeeld via de ver-
keerscentrale of een weginspecteur. 
Zwakhals: ‘Denk bijvoorbeeld aan 
een auto gestrand langs de snel-
weg. In zo’n situatie vangen we de 
bestuurder snel op en zetten we de 
auto op een veilige plek.’ Ook ko-
men er meldingen binnen via de 
weggebruikers en omwonenden. 
‘Hier zijn we blij mee!,’ zegt Zwak-
hals. ‘Van deze meldingen leren we 
en kunnen we achterhalen welke si-
tuaties door de omgeving als onvei-
lig worden ervaren. Op basis hier-
van gaan we na hoe we ons pakket 
aan veiligheidsmaatregelen verder 
kunnen aanscherpen.’

Bewust Veilig
Omdat wij veiligheid zo belang-
rijk vinden, stonden wij hier op de 
landelijke veiligheid-dag ook extra 
bij stil. Afgelopen vrijdag 16 maart 
werd er in het kader van Bewust 
Veilig extra aandacht besteed aan 
veilig werken. Ook u kunt ons werk 
veiliger maken. Meld het daarom 
als u een onveilige situatie ziet of 
iets beter op en rondom de ver-
breding van de A27 en A1 kan via 
omgeving@3angle.nu.

Op ’t bankje
Als ik na enige tijd op de plek kom waar het vernielde 
bankje stond zie ik tot mijn vreugde dat er een fraai 
nieuw exemplaar staat. Op het bankje zit een stel dat 
meer aandacht heeft voor hun iPhone dan voor elkaar. 
Ik bekijk het tafereel van enige afstand en moet con-
cluderen dat het nieuwe bankje echt mooi is. Als de 
vrouw even opkijkt en mijn keurende blik ziet zegt 
ze: ‘Ziet er mooi uit hè en het zit nog lekker ook. 
Kom er maar gerust bijzitten.’ Ook de man naast haar 
kijkt op en knikt me uitnodigend toe. ‘Het zit echt fijn 
hoor’, zegt hij met een glimlach. Na zo’n gastvrije 
uitnodiging kan ik natuurlijk niet weigeren plaats te 
nemen en inderdaad het zit geweldig. Ze zijn inmid-
dels gestopt met op hun telefoons te kijken. Ik vertel 
ze hoe ik het bankje een paar weken geleden vernield 
aantrof. Zij bleken het ook gezien te hebben en had-
den er zelfs melding van gemaakt. Ze waren nu heel 
verbaasd dat er al zo gauw wat aan gedaan was. ‘Toen 
we hier net kwamen legden ze net de laatste hand aan 
het plaatsen van dit bankje. We mochten het als eer-
sten uitproberen en omdat we toch nog wat mailtjes 
moesten beantwoorden hebben we dat meteen maar 
op het nieuwe bankje gedaan. U bent nu dus de derde 
die er gebruik van maakt’, zegt de vrouw glimla-
chend. ‘De mannen die het geplaatst hebben zeiden 
dat ze dit exemplaar niet gemakkelijk kapot kunnen 
krijgen, want het is hufterproef.’ Omdat ze zeiden 
dat zij de vernieling gemeld hadden veronderstel ik 
dat ze in de buurt wonen, maar dat is niet het ge-
val. ‘We wonen in Almere, maar mijn moeder woont 
hier’, zegt de vrouw. ’Als we bij haar zijn gaan we 
altijd een eind met haar hondje wandelen en toen we 
hier toen langs kwamen zagen we de vernieling. Dick 
vertelde mijn moeder toen we thuiskwamen over het 
vernielde bankje. Ze werd echt kwaad omdat ze er 
zelf ook graag af en toe op zit. Dick zei toen dat als ze 
wilde dat het gerepareerd zou worden ze er melding 
van moest maken, maar dat vond ze weer een heel 
gedoe. Dick is een echt doorzetter. Hij liet haar het te-

lefoonnummer zoeken en heeft toen de melding voor 
haar gedaan. Je ziet dat het geholpen heeft.’ Ze kijkt 
nogmaals goedkeurend naar het nieuwe bankje. ‘We 
waren net bij mijn moeder aan de deur maar ze was er 
niet. Mijn oom Janus, haar broer, wordt vandaag be-
graven in Lunteren, waar zij oorspronkelijk ook van-
daan komt. We gaan er straks met haar heen. Ik wist 
dat ze eerst nog naar de kapper ging, dus zal ze hier 
zo wel langskomen. Mijn oom was de enige broer 
van mijn moeder en nadat mijn vader en mijn tante, 
de vrouw van mijn oom, overleden waren trokken ze 
veel met elkaar op. Oom Janus reed nog auto en is 86 
jaar geworden. Gelukkig heeft hij geen lang ziekbed 
gehad, maar mijn moeder heeft het er erg moeilijk 
mee.’ Dick heeft inmiddels weer een berichtje bin-
nengekregen en zit weer, in een houding die je te-
genwoordig veel ziet, op zijn schermpje te turen. De 
vrouw kijkt peinzend voor zich uit. Dan ziet ze haar 
moeder aankomen en loopt haar tegemoet. De doch-
ter omhelst haar moeder liefdevol en begeleidt haar 
naar het bankje. Ze ziet er keurig uit maar het verdriet 
is duidelijk van haar gezicht 
af te lezen. Voor het nieuwe 
bankje heeft ze in deze 
situatie geen aandacht. 
Ik verlaat het verdrietige 
drietal en wens ze veel 
sterkte.

Maerten



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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HELIOS: HET MANNEKE PIS VAN 
DE OUDE GRIEKEN EN “VADER” 
VAN ALLE RODODENDRONS
U ziet het, zo’n Griekse God, ‘t heeft niks om ‘t lijf. Helios 
de zonnegod had geen broek aan zijn reet maar kreeg wel 
het eiland Rhodos cadeau van Zeus. De dendrons (bomen) 
die daar groeiden bloeiden met rozen (rhodos). 
Zo’n 25.000 verschillende soorten zijn er. De mooiste 

staan nu te pronken bij ‘t Vaarderhoogt, 
voorzien van een uitgeklede prijs:

CENSUUR

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

ALLE RODODENDRONS
KASSA-
KORTING ... 25%

Oók elke zondag geopend 
van 12.00 uur tot 17.00 uur

Geldig t/m dinsdag 
17 april.

Op álle regen-
tonnen 20% 
kassakorting

Onze VASTE LAGE PRIJSAFSPRAAK 
voor VASTE PLANTEN dendert door. 
De úwe nog niet gehaald? 

Vaste lage
prijs p.st. 1,79
V.a. 12stuks p.st.

1,59

APRIL WATERMAAND

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
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

GESNOEIDE PRIJS
ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR HSE 42

€ 99
i.p.v. € 129

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

WELKOM IN 
ONZE

UITGEBREIDE
SHOWROOM!

FRIS LENTETAARTJE
nu

€10,95

RUSTIEK DONKER
brood met extra lange rijs
dus extra smaak!
nu

€1,95

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

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

MAXIMA ACTIE

MAXIMALE
KORTING VAN

50%
op de geselecteerde 
artikelen uit de
damescollectie!

L'Oréal Paris en Men Expert
Gezichtsverzorging en -reiniging
Gehele assortiment*

1+1 GRATIS
* m.u.v. mini's

Win fantastische prijzen 

bij aankoop van

2 actieproducten van 

L'Oréal Paris of Garnier!

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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Zevende Spiritueel Filmfestival De Bilt 
door Henk van de Bunt

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april gaan de deuren van de Michaëlkerk open voor het 7e 
Spirituele Filmfestival. Het begrip spiritualiteit gaat over wat bepalend is voor het innerlijke 

leven en de mens in diepste zin raakt. Gekozen is voor een selectie van prachtige films uit 
meerdere landen. Films waarvan je de beelden mee naar huis neemt, die je bezighouden,

dit jaar met het bindende motto: innerlijke kracht. 

Bijzonder is dat elk jaar een aan-
tal complete klassen (groep 7 en 8) 
van de Patio en Michael basisscho-
len afkomt op het filmfestival. De 
‘schoolfilm’ vindt altijd plaats op de 
vrijdagochtend, en natuurlijk is de 
film verantwoord voor deze groep. Er 
komen meestal honderd kinderen op  
de vrijdagochtend, onder begeleiding 
van de leerkrachten. Frank Diepstra-
ten, voormalig schooldirecteur van 

de Laurenschool, gaat vooraf naar de 
scholen om een inleiding te geven op 
het thema van de film: ‘De voorbe-
spreking van de film op school draagt 
extra bij aan de beleving door de kin-
deren. We zien vaak dat de film een 
diepe indruk op hen maakt, soms is 
het nog minuten lang muisstil als de 
film afloopt. Maar dat zien we ook bij 
de middag- en avondvoorstellingen 
met de volwassenen’. 

Programma
Op vrijdag 13 april om 10.00 uur 
wordt gestart met ‘Brieven aan 
God’: Een ziek kind biedt inspiratie 
voor velen. Letters to God uit 2010 
is gebaseerd op het echte verhaal 
van de 8-jarige Tyler Doherty die 
kanker heeft, en worstelt met zijn 
ziekte en zijn omgeving. Eveneens 
op vrijdag 13 april (14.00 uur) is de 
film ‘Deux Jours Une Nuit’ gepro-

grammeerd. Hoever gaat de solida-
riteit tussen medewerkers van een 
onderneming? Kunnen collega’s 
van een bescheiden bonus afzien, 
zodat éen van hen haar werk houdt? 
Een jonge moeder (Sandra) is ziek 
geweest en zal ontslagen worden, 
tenzij zij haar collega’s van een 
klein bedrijf kan bewegen van hun 
bonus van € 1000 af te zien. 

Zaterdag
Ook op vrijdag 13 april om 20.00 
uur draait ‘Still Life’. Hoe een-
zaam is het om alleen te sterven, 
waarna niemand op je crematie of 
begrafenis verschijnt? 

De gemeenteambtenaar John May 
(door Eddie Marsan, bekend van 
Sherlock Holmes) is belast met 

het vinden van nabestaanden van 
overledenen die door iedereen zijn 
vergeten. Als laatste voorstelling is 
er zaterdag 14 april om 20.00 uur 
de film ‘Lion’. Het verhaal van 
student op zoek naar zijn Indiase 
familie. Als vijfjarig kind raakt de 
hoofdpersoon Saroo zijn broer 
kwijt, waardoor hij uiteindelijk 
verloren raakt in het gewoel van 
Calcutta. 

Alle films zijn in het Nederlands 
ondertiteld. De locatie is de Mi-
chaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt, de 
toegang is gratis en voor koffie of 
een drankje wordt een kleine bij-
drage gevraagd. Aanmelden:
www.katholiekekerkdebilt.nl, 
info@katholiekekerkdebilt.nl,
tel. 030 2200025. 

Frank Diepstraten op de Patioschool (Weltevreden): ‘De voorbespreking van de film op school draagt extra bij aan de beleving door de kinderen’.

Markt Samen Leuke Dingen 
Doen matig bezocht

door Kees Diepeveen

Ondanks het nieuwe concept op een doordeweekse dag en ook in de avonduren 
is de markt Samen Leuke Dingen Doen in Maartensdijk op woensdag 4 april in 
De Vierstee heel mager bezocht. Toch is Mirjam Valkenburg Van Mens De Bilt 

optimistisch voor de volgende markt 

Vanuit de gedachtegang dat niet alleen gepen-
sioneerden behoefte hebben aan contact om 
met anderen leuke dingen te doen, maar dit 
ook kan gelden voor mensen die nog werken 
werd deze markt op woensdag 4 april georga-
niseerd van 18.00 tot 21.00 uur en niet in de 
middaguren. 

Helaas was de opkomst matig. Slechts enkele 
Maartensdijkers wisten de weg naar De Vier-
stee te vinden. De restauratieve ruimte was 
duidelijk ingedeeld naar mogelijke activiteiten 
waarin bezoekers geïnteresseerd kunnen zijn 
zoals: culinaire, creatieve, culturele activitei-
ten, spellen spelen en vormen van bewegen. 

Jammer
Eén van de organisatoren is Mirjam Valken-
burg van Mens De Bilt: ‘Het is jammer dat er 
zo weinig mensen de weg hier naar toe hebben 
gevonden. We laten ons hierdoor echter niet 
ontmoedigen. Ik weet zeker dat er ook in Maar-
tensdijk behoefte is aan ons initiatief net als in 
De Bilt. We zullen de volgende keer nadruk-
kelijker de publiciteit zoeken. Gelukkig hangt 
het contactbord in de entree van De Vierstee en 
is voor iedereen toegankelijk. Mensen kunnen 
hierop een berichtje achter laten over wat men 
leuk vindt of reageren op een berichtje op het 
bord. Hopelijk kunnen er dan aardige contacten 
ontstaan. De volgende markt wordt over enkele 
maanden weer in De Vierstee gehouden’. 

Slechts een paar mensen vonden de weg naar de Vierstee. 

Mozartmuziek voor 
jubilerend Thomashuis

door Henk van de Bunt

Op zondag 22 april wordt in het Thomashuis 
(Dorpsweg 102 Maartensdijk)om 15.00 uur 
een optreden verzorgd door een blazersoctet. 
Bewoners, familie en vrienden van het Tho-
mashuis Maartensdijk zijn van harte wel-
kom. Dit Mozart octet o.l.v. Wilma Meijer, 
bestaande uit Victor Tamboer en Ruben Co-
ronel (hobo), Hans den Hartog en Menno Po-
lak (klarinet), Josje Calff en Liesbeth Kap-
pelhof (fagot) en Toon de Jonge en Jeanette 
de Groot (hoorn) speelt o.a. Serenade in c-
moll, KV 388 van Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Graag aanmelden via svbvm@live.nl. 

Het aantal plaatsen in de huiskamer van het 
Thomashuis is namelijk beperkt.

In 2019 bestaat het Thomashuis Maartensdijk 
10 jaar. Voor de Stichting Vrienden Bewo-
ners Vredestein Maartensdijk (Thomashuis) 
is dit concert een opmaat voor de viering van 
het 10-jarig jubileum in 2019. Om een pas-
send jubileumcadeau aan te kunnen bieden 
wordt u uitgenodigd na afloop een kleine bij-
drage in ‘de hoge hoed’ te doen ten bate van 
de Stichting Vrienden Bewoners Vredestein 
Maartensdijk.

De maquette van 10 jaren terug, toen boerderij Vredestein werd omgetoverd naar het huidige 
Thomashuis.
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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.

598 500

2e
 halve

prijs 099

Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 april 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Seizoens
aanbieding 
Luxe gekookte 
hammen

Zalm� let
met huid

2 stuks van

€7,00

Potgrond

zak 20 liter

Hollandse
asperges

zak 500 gram van

€7,99

Alleen vrijdag
en zaterdag
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Lezing over Jacoba van Tongeren
door Henk van de Bunt

Verhalen over vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog gaan vaak over 
koeriersters. Er waren ook vrouwen die leiding gaven aan verzetswerk. Jacoba van Tongeren 

was één van hen, maar haar vele werk bleef praktisch onopgemerkt.

Woensdag 18 april houdt de Histo-
rische Kring d’Oude School in De 
Bilt haar algemene ledenvergade-
ring. Na de pauze is er een lezing 
van Bilthovenaar Paul van Tonge-
ren over zijn tante Jacoba van Ton-
geren, leidster van een grote, onbe-
kende verzetsgroep. Van Tongeren 
schreef, gebaseerd op de authen-
tieke memoires, een boek over zijn 
tante Jacoba en vertelt haar verhaal, 
dat spannend, fascinerend, intrige-
rend, onthullend en ontroerend is. 
Jacoba was een vrouw in een man-
nenwereld, die zichzelf trouw bleef 
en deed wat ze vond dat ze moest 
doen.

Verwijzingen
Paul van Tongeren: ‘Ik heb me per-
soonlijk mijn leven lang niet met 
WOII willen bezig houden. Mijn 
vader en grootvader zijn in de oor-
log door de nazi’s vermoord en dat 

had grote impact op mijn jeugd. 
Toch ging ik op zoek naar zijn fa-
miliegeschiedenis, naar aanleiding 
van vragen van mijn kleinzoons. 
Bij de NIOD vond ik verwijzingen 
naar de Herinneringen van Jacoba, 
die al 50 jaar in het archief van de 
Vrijmetselaren lagen. Het waren 
brieven aan omroeppastor Kla-
mer, bij wie ze vertrouwelijk steun 
zocht’. 

Wilskracht
‘Jacoba van Tongeren, mijn tante, 
was een bijzondere vrouw, die met 
grote wilskracht en een bezielende 
geestkracht een grote verzetsgroep 
heeft geleid. Na de oorlog bleef zij 
echter volkomen onbekend. Eind 
jaren dertig van de vorige eeuw 
woonde Jacoba op de Vijverlaan 
hier in Groenekan, waar zij her-
stelde van een zeer ernstige vorm 
van een streptococcusinfectie. Haar 

vader had daar een eenvoudig zo-
merhuisje, waar het gezin vaak ’s 
zomers verbleef of in de weekein-
den. Hij kende de omgeving goed. 
Als Jacoba uit het ziekenhuis wordt 
ontslagen, huurt vader Van Tonge-
ren een huis voor haar aan de Vij-
verlaan 45 in Groenekan. Daar gaat 
Jacoba wonen, met een huishoud-
ster. Vier-vijfde van het huis wordt 
verhuurd; daarvan kan Jacoba leven 
en de huur aan haar vader betalen. 
Ze is nog erg ziek als ze in Groe-
nekan aankomt: Stapje voor stapje 
knapt Jacoba op. Haar ijzeren zelf-
discipline en de hulp van dierbare 
vrienden zorgen voor een wonder-
baarlijk herstel. Later schrijft ze 
in haar memoires: ‘Zonder vader, 
zonder dokter, zonder huishoudster 
en twee trouwe vrienden zou ik het 
nooit gerooid hebben’. Nu het wat 
beter met haar gaat, popelt Jacoba 
om wat om handen te hebben’.

Inspiratie 
Jacoba was de enige vrouw die een 
grote verzetsgroep heeft geleid ge-
durende de hele oorlog, van 1940 tot 
1945. Op 1 mei 1944 kreeg Jacoba 
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
de volle steun van de scriba van de 
Hervormde Kerk. Zij mocht zich 
de Hervormde Groep 2000 noe-
men. Merkwaardig genoeg heeft 
de Hervormde Kerk na de oorlog 
nooit aandacht besteed aan wat zij 
heeft gedaan. Jacoba was een hel-
din maar heeft een tragisch leven 
geleid. In haar dertiger jaren heeft 
ze tbc gekregen waardoor ze ze-
ven jaar moest kuren. In de oorlog 
heeft zij ernstig geleden, haar vader 
kwam om, haar broer werd dood-
geschoten door de nazi’s, en veel 
hoogstaande. Medestrijders werden 
gefusilleerd. Zij raakte in een groot 
confl ict met de grote verzetsman 

Henk van Randwijk, die vond dat 
een vrouw geen verzetsgroep kon 
leiden. Jacoba is een bron van in-
spiratie. De publicatie van het boek 
over Jacoba en Groep-2000 in 2015 
heeft ook het debat over de onder-
belichte rol van vrouwen in het ver-
zet gestimuleerd.

Lezing
De vergadering van de Histori-
sche Kring wordt gehouden in het 
WVT-gebouw aan de Talinglaan 
in Bilthoven en begint om 20.00 
uur voor leden. De lezing van Paul 
van Tongeren is aansluitend aan de 
Algemene Ledenvergadering. Aan-
vang 21.00 uur. Niet -leden betalen 
3 euro toegang.
Voor meer informatie:
secretaris@historischekringdebilt.
nl of kijk op de website
www.historischekringdebilt.nl

Paul en Els van Tongeren op de Jacoba van Tongerenbrug: Toen men ontdekte dat vrouwen uit het verzet 
‘onderbelicht’ waren gebleven, werden 4 mei 2016 zes bruggen in Amsterdam naar vrouwelijke verzetsstrijders 
genoemd. 

Jacoba van Tongeren was een sterke vrouw uit de Tweede Wereldoorlog 
die, met een onvoorstelbare moed en uithoudingsvermogen, een vitale rol 
speelde in het Amsterdamse verzet. (foto Paul van Tongeren).

Zelfoogst op
Tuinderij Eyckenstein

Zelf een seizoen lang je eigen groenten oogsten die op eerlijke en bio-
logische manier zijn geteeld? In 2018 kan dat op Tuinderij Eyckenstein 
(Dorpsweg, Maartensdijk). 

Maximaal 15 deelnemers kunnen in 2018 een oogstaandeel kopen voor 
300 euro. Luuk en Jasper, de tuinders, geven wekelijks aan wat je kan 
oogsten. Je eet dus door je zelf geoogste groenten van het seizoen, zon-
der dat je er verder omkijken naar hebt. 

Elke week verschillende 
groenten, waar je met 2 
personen van kunt eten. 
Met je bijdrage wordt 
plantgoed en zaden ge-
kocht. Zelf oogsten kan op 
woensdag en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 uur en 
op zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. Info: tuinder 
Luuk Schouten, contact@
landgoedgroenten.nl.

advertorial

advertorial

Feest bij de Boekhandel 
Op 14 april 2018 is het Indepent Bookstore Day; de dag waarop in het hele land het bestaan 
van de (onafhankelijke) boekhandel wordt gevierd. Bij de lokale boekhandels Bilthovense 

Boekhandel en Bouwman Boeken zijn ze fi er dat ze dit feestje mee kunnen vieren. 

Er wordt om 9.00 uur in de Biltho-
vense Boekhandel (Julianalaan 1) 
gestart met een Vroege Vogel Ont-
bijt. Het ontbijt zal opgeluisterd 
worden door Peter Muller. Hij ver-
telt u graag over zijn boek ‘Vogels 
op de cm2’ en het ontstaan van zijn 
verzameling vogelpostzegels.

Ook bij Bouwman Boeken begint 
de dag met iets lekkers. Daar zal om 
10.00 uur een workshop gegeven 

worden door lokale onderneemster 
BonbonMargo. De boekhandel trak-
teert u op de chocolade en andere 
materialen. Er is plaats voor maxi-
maal 10 deelnemers. 

Eenmaal van start volgt de rest 
van het prachtige programma:
• 11.00 uur

Meet & greet Philip Dröge;
Bilthovense Boekhandel

• 11.00 uur
Meet & greet Sonne Copijn, 
Bijen en bedrijf;
Bouwman Boeken

• 12.00 uur 
Meet & greet Nadine Barroso; 
thrillerschrijfster uit De Bilt 
Bouwman Boeken 

• 12.30 uur
Meet & greet Murat Isik;
Bilthovense Boekhandel

• 13.00 uur
Speel mee met ‘Vogel ’t uit’;

gezelschapsspel >
11 jaar Bouwman Boeken

• 14.00 uur
Poëzie & muziek
van Marcel Mengelers;
lokale dichter Bouwman Boeken

• 14.00 uur
Meet & greet Hella Rottenberg; 
Bilthovense Boekhandel

• 15.00 uur 
Sneak preview
Theater in ’t Groen;
een preview van o.a. Odysseus 
Bouwman Boeken

• 15.30 uur
Lezing Nouchka van Brakel;
Bilthovense Boekhandel

• 16.00 uur
Lezing Anne Doedens; historicus 
Bouwman Boeken

Mail voor meer info naar:
info@bilthovenseboekhandel.nl.
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Bel 0346 213426 of mail naar info@floorrolluiken
voor je reactie en CV.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in het plaatsen van

BEVEILIGINGSROLLUIKEN
in heel Nederland en zijn op zoek naar een actief
en handig persoon voor de functie van

HULPMONTEUR
Een interne opleiding behoort tot de mogelijkheden.

Ben je handig en weet je van aanpakken?
Reageer dan snel! Bekijk onze site eens voor een indruk: 

WWW.FLOORROLLUIKEN.NL

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Het Dorpsberaad Westbroek vindt het belangrijk 
om in contact te staan met alle Westbroekers. 
Zo kunnen de ontwikkelingen in Westbroek 

samen worden besproken. Zoals in de 
laatste nieuwsbrief is aangekondigd, zijn de 

vergaderingen van het Dorpsberaad
vanaf nu openbaar. 

Agenda 
Op donderdag 12 april 2018,

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis Westbroek 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Vaststellen agenda
• Inventarisatie punten van aanwezigen
• Stand van zaken lopende projecten

1.  Verkeersveiligheid Westbroek
2.  Wateroverlast nieuwbouw
3.  Woningbouw

• Mogelijke nieuwe onderwerpen: Onderhoud 
groen, inclusief bomen, verbetering parkeren

• Tennisvereniging, 
herinrichting parkeerplaats Dorpshuis

• Rondvraag
Na afloop van deze bijeenkomst is de bar open 
om na te praten onder het genot van een drankje.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

LIMOUSIN RUNDER STOOFLAPJES

Van het Franse ras; mals, mager, hormoonvrij en fijn 

van draad; 2½ tot 3 uur stoven
500 gram 5,98

VARKENS VERSE WORST

Lekker gekruid & gezouten; 100% glutenvrij, en past 

overal lekker bij dus wie durft??
500 gram 4,25

VOL GEVULD KIP SLEETJE

Met o.a. kipfilet, zontomaatjes, champignons, 

courgette & pancetta; ± 25 min. 150°C
100 gram 1,45

DE LENTE BURGERS

100% rundvlees met een gesnipperd lente uitje 

erdoor. Lekker op brood of bij de maaltijd
3 stuks 3,75

LAMS KOTELETJES

Van ons bekende lamsvlees. Gemarineerd of naturel. 

Super voor in de pan of buiten van de BBQ
100 gram 2,15

RUNDER BIEFROLLADE

De bijna biefstuk rollade, authentiek gekruid; ± 35 

minuten braden. Mag rosé gegeten worden!!
500 gram 9,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 9 april t/m zaterdag 14 april Zetfouten voorbehouden.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
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

 
Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

Natuurliefhebber gezocht
Naar de dierentuin? Fietsen tussen de weilanden en genieten van koeien en 
schapen? Frank (55) is er dol op. Hij houdt ook van fotograferen, reizen, wilde 
dieren, Nederlandstalige muziek en puzzelen. Omdat Frank een gezelligheidsmens 
is, zoekt hij een vrijwilliger om er met hem op uit te gaan of samen gezellig een 
kop thee te drinken en een puzzel te maken. Maar Beekse Bergen staat ook nog 
op de bucketlist! Wie gaat er met hem mee? Meer informatie: mensmetelkaar@
mensdebilt.nl.

Gratis klassiek concert voor mantelzorgers 
Tap DELA, hoofdsponsor van de Nieuwe Philharmonie Utrecht, organiseert 
samen met het Steunpunt Mantelzorg op zondag 22 april van 14.30 - 17.00 uur 
op Domstede een exclusief concert voor mantelzorgers. Speciaal voor deze 
gelegenheid is er een afwisselend programma samengesteld waarin u kennis 
maakt met enkele jonge toptalenten van het conservatorium. Samen met een 
ensemble van topmusici van de NPU zal het programma worden afgesloten. 
Per mantelzorger zijn 2 kaarten beschikbaar. Aanmelden vóór 20 april via het 
aanmeldformulier op onze website.

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

MENS is ook… George In der Maur is sinds 1898 uitgegroeid tot 

expertisecentrum voor voet- en loopklachten, met 

unieke specialisatie in hoogcomplexe schoen-

technische oplossingen. Handwerk speelt nog altijd 

een grote rol bij de vervaardiging van orthopedische 

schoenen en voorzieningen. Ter versterking van ons 

team zijn wij op zoek naar:

- met een proactieve houding en positieve instelling;

- een goede en secure handvaardigheid;

- en een planmatige werkwijze.

Via een interne scholing zullen we je opleiden tot 

schoentechnisch medewerker voor de afdeling 

steunzolen.

Stuur je cv en motivatie vóór 4 mei naar 

George In der Maur, t.a.v. Hanneke de Vries, 

Koningin Wilhelminaweg 495, 3737 BG Groenekan 

of mail ze naar info@indermaur.nl.

Voor meer informatie over ons bedrijf kan je terecht 

op onze website www.indermaur.nl

Voet-schoen-deskundigheid die sinds 1898 voorop loopt

Schoentechnisch
medewerker (38 uur)

Ook De Vierklank bezorgen? Bel 0346 21 19 92 of mail info@vierklank.nl
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Oranjekrant
Voorwoord voorzitter

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

geweest om voor u en uw kinderen een leuk programma samen te stellen tijdens de feest-
week rondom Koningsdag 2018. U komt toch ook naar de diverse activiteiten?

Met plezier presenteren we u dan 
ook hierbij het programmaover-
zicht voor de dagen rondom KO-
NINGSDAG, vrijdag 27 april a.s. 
Deze Oranjekrant geeft u alle in-
formatie van de festiviteiten van 
vrijdag 20 april als we de feest-
week starten met de welbekende 
Oranjebingo t/m de verschillende 
evenementen op Koningsdag zelf, 
vrijdag 27 april.

Zoals gemeld, beginnen we de 
feestweek dit jaar op vrijdag 20 
april met de bekende Oranjebingo. 
Al jaren organiseren we deze bin-
go, die in heel De Bilt bekend staat 
als een van de gezelligste bingo’s 
van de omgeving. Heeft u ook zin 
in een leuke, gezellige avond, waar 
supermooie prijzen zijn te winnen, 
kom dan op vrijdag 20 april naar de 
Oranjebingo. Deze bingo is er voor 
iedereen; voor donateurs, maar 
ook voor niet-donateurs. De Feest-
avond voor de donateurs wordt 
dit jaar gehouden op woensdag 
25 april, wederom in de Opstan-

dingskerk te Bilthoven. Het wordt 
een muzikale, leuke avond die u 
niet mag missen. Meldt u dan ook 
snel aan en kom gezellig naar deze 
Feestavond in de Opstandings-
kerk. Hoe u zich kunt aanmelden, 
staat in deze krant gemeld.

Maar... de echte feestdag is na-
tuurlijk Koningsdag. Zoals elk jaar 
is er ‘s ochtends op de Hessenweg 
in De Bilt de Kindervrijmarkt. En 
‘s middags op het gazon voor het 
Gemeentehuis is er van alles te 
doen: spelletjes voor de kinderen, 
een optreden van een clown en 
natuurlijk het welbekende paar-
denconcours (georganiseerd door 
Stichting Paardenconcours). Of 
kom gewoon voor de gezelligheid 
op Koningsdag naar het Gemeen-
tehuis toe. De plaatselijke horeca 
ondernemers onder de naam: de 
Local Heroes, verzorgen de totale 
catering en hebben op het veld 
bij het Gemeentehuis een heus 
horecaplein ingericht. Dus heeft u 
zin in een hapje en een drankje op 

Koningsdag, kom dan met z’n allen 
naar het terrein rondom het Ge-
meentehuis. Over alle festiviteiten 
(of het nu gaat om de Feestavond, 
de Oranjebingo, de oergezellige 
vrijmarkt op de Hessenweg of het 
Spellenfestival met Oranjecon-
cours) zijn in deze krant artikelen 
met informatie opgenomen. Het 
spreekt vanzelf dat de uitvoering 
van al deze festiviteiten de nodige 
� nanciën vraagt. We doen dan ook 
graag een beroep op u om uw 
feest geldelijk te ondersteunen 
door donateur van ons Oranjeco-
mité te worden. Voor slechts (mi-
nimaal) € 10,00 per jaar bent u al 
donateur en krijgt u korting op de 
verschillende activiteiten. Vul daar-
om de bon in deze Oranjekrant 
snel in vóór de Feestweek begint, 
dan kunt u dit jaar zelfs al pro� te-
ren van uw donateurschap. En o 
ja, de hele organisatie kan slechts 
geregeld worden met behulp van 
vele vrijwilligers. We hebben dit 
jaar alles met een kleiner bestuur 
geregeld, maar zouden het erg 

� jn vinden als we een aanvulling/
uitbreiding van het bestuur kun-
nen krijgen. Dus heeft u interesse 
om als bestuurder van het Oran-
jecomité mee te helpen komend 
jaar weer een grandioos feest te 
organiseren, meldt u zich dan bij 
één van de huidige bestuurders 
aan. Of ook als u niet bestuurder 
wilt zijn, maar wel vrijwilliger. We 
kunnen uw hulp goed gebruiken. 
Wilt u bijvoorbeeld ook als vrijwil-
liger een uurtje op Koningsdag 
assisteren tijdens bijvoorbeeld de 
kindervrijmarkt, dan hopen we dat 

u zich aanmeldt bij één van de be-
stuursleden. Zonder uw hulp is het 
organiseren van deze festiviteiten 
niet mogelijk.

Veel leesplezier met deze Oranje-
krant. Maar nog veel meer plezier 
bij het deelnemen aan de diverse 
activiteiten. We zien elkaar graag 
tijdens de Feestweek. We wensen 
u allen een � jne Feestweek toe

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

Programmaoverzicht 2018
Vrijdag 20 april
20.00 uur: Oranjebingo, gebouw De Schakel

Woensdag 25 april
20.00 uur: Feestavond, Opstandingskerk

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

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

Zaterdag 5 mei Geen activiteiten

Vrijdag 20 april Oranjebingo
De Bingoavond wordt gehouden in Gebouw De Schakel, Soestdijkseweg 49A, 

De Bilt achter de Immanuëlkerk.

Zaal open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Bingokaarten: € 0,50 per kaart
Geldrondes: € 1,00 per kaart
Toegang gratis
Gezellige bingoavond voor jong 
en oud. Per ronde zijn er 4 prijzen 
beschikbaar. Iedereen is van harte 
welkom om mee te komen spelen. 
Er zijn bijzonder geweldige prijzen 
te winnen met voor ieder wat wils. 
De bingokaarten zijn niet in prijs 
verhoogd maar de prijzen zijn 
wel aangepast. De bingo wordt 
gehouden in Gebouw De Schakel, 
Soestdijkseweg 49A, De Bilt. Wilt u 
ook deze gezellige avond mee-
maken kom dan op 20 april naar 
De Schakel. Er worden 8 rondes 
gespeeld waaronder 2 geldrondes. 
Ieder krijgt ruimschoots de tijd om 
zijn of haar bingonummers aan te 
kruizen. De bingo duurt tot 22.30 
uur. 
Roken is alleen toegestaan in de 
pauzes en niet in de zaal.
De catering wordt verzorgd door 
medewerkers van De Schakel. 

Vrijwilligers gezocht
Het feest rondom Koningsdag is een feest voor en door de inwoners 
van de gemeente De Bilt. Een dergelijke feest kan alleen maar met 
behulp van vrijwilligers georganiseerd worden. Het Oranjecomité 
zoekt voor direct vrijwilligers om op Koningsdag allerlei hand- en 
spandiensten te verrichten. Dat kan variëren van hulp bij het bege-
leiden van de Kinderspellen; luchtkussens; kassa’s en bij de opbouw 
van de spellen. U kunt zich ook opgeven voor een bepaald dagdeel. 
Wilt u ook graag dat het Koningsdagfeest volgend jaar georgani-
seerd kan worden, geef u dan op als vrijwilliger: info@oranjecomite-
debilt-bilthoven.nl. Wij kijken uit naar uw aanmelding.



Bilthoven

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Soestdijkseweg Zuid 267 // 3721 AE  Bilthoven // Tel. (030) 229 08 11
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Je notaris in 
de regio!

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

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

Alleen op de Hessenweg vanaf de 
rotonde tot aan het Dr. Letteplein 
mag van de gemeente de Kinder-
vrijmarkt plaatsvinden. Vol is vol. De 
Kindervrijmarkt is alleen in te rijden 
vanaf het Dr. Letteplein met de auto 
tot 7.00 uur om uit te laden. Tot 7.00 
uur kunt de Hessenweg alleen via 
de uitgang bij de rotonde Looijdijk/
Hessenweg verlaten. (Deze regels 
gelden ook als de kindervrijmarkt 
is afgelopen). Het Oranjecomité 
zal erop toezien dat de maximum 
leeftijd van de deelnemers (12 jaar) 
niet wordt overschreden. Profes-
sionele verkoop is niet toegestaan. 
Kinderen en ouders wordt dringend 
verzocht na a� oop van de vrijmarkt 
hun standplaats schoon achter te 
laten. Tussen 09.00 en 10.00 uur zal 

de Marchingband van de Konink-
lijke Biltse Harmonie een muzikale 
rondgang over de Kindervrijmarkt 
verzorgen. Om doorgang te kunnen 

verlenen aan politie, ziekenwagen, 
brandweer enz. is het verboden een 
plaats op de rijbaan en de rotonde 
in te nemen. Alleen op de stoepen 
en de parkeervakken mag men 
spullen ter verkoop aanbieden. Het 
is verboden met levende have op 
de Kindervrijmarkt plaats te nemen. 
De post van het Rode Kruis is geves-
tigd in de voortuin van Hessenweg 
212, herkenbaar aan de bekende 
Rode Kruisvlag.

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

Opening Koningsdag

Van 08.00 tot 08.05 uur luiden de klokken van o.a. de Dorpskerk
en overige klokken in de gemeente Koningsdag 2018 in.

Van 08.00 tot 08.05 uur luiden de klokken van o.a. de Dorpskerk

Route rondgang Marchingband
Koninklijke Biltse Harmonie

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

Route: r.a. Jasmijnstraat; l.a. Rozenstraat; r.a. Nieuwstraat; r.a. 
Lathyrusstraat; l.a. Tuinstraat; r.d. Akker; Service� t “de Akker”
korte serenade. 

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

Woensdag 25 april Feestavond
Oranjecomité organiseert feestavond voor alle inwoners.

Locatie: Opstandingskerk, 1e 
Brandenburgerweg te Bilthoven. 
Kerk open 19.15 uur 
Aanvang samenzang: 19.45 uur
Aanvang programma: 20.00 uur
Kaarten donateurs: € 6,-
(max. 2 per donateur) 
Overige kaarten: € 10,- per stuk
 
Voor de pauze een optreden van 
het “Stichts Mannenkoor” uit Drie-
bergen-Rijssenburg o.l.v. dirigent 
Piet van der Sanden m.m.v. pianist 

Bas Verheijden. Het koor beschikt 
over een uitgebreid repertoire van 
klassiek tot moderne volksliederen 
uit binnen- en buitenland. In no-
vember 2015 heeft het koor deel-
genomen aan een concert in de 
Royal Albert Hall in Londen. Hoog-
tepunten zijn o.a. de concerten met 
jazz-zangeres Denise Jannah op 
’t Loo en het Vredesvlam concert 
in Cadzand. Het programma na 
de pauze wordt op veler verzoek 
verzorgd door shantykoor “Wind-

stilte” uit De Meern. Als een van de 
pioniers (opgericht in 1990) met 
een verfrissende eigen aanpak is 
“Windstilte” een voorbeeld geble-
ken voor menig shantykoor. Er is 
ruimte voor allerlei spontane inter-
actie met elkaar en het publiek. De 
voortre� elijke muzikanten spelen 
het intro en het koor valt spontaan 
en op het juiste moment in. Dona-
teurs, hebben recht, indien de do-
natie van 2018 is voldaan, op 2 toe-
gangskaarten à € 6,- p.p. incl. ko�  e/
thee/drankje/hapje. De toegangs-
prijs voor niet-donateurs bedraagt 
€ 10,- p.p. 

Vooraf vanaf 19.45 uur samen-
zang van Oudhollandse liede-
ren met orgelbegeleiding van 
Maas J. van Apeldoorn. Dankzij 
onze sponsors kunnen wij u deze 
avond aanbieden incl. een kopje 
ko�  e met een traktatie van Ban-
ketbakkerij Top’s Edelgebak en 
in de pauze een drankje met een 
hartige snack van Zeevishandel 

de Botter en Kwaliteitsslagerij 
van Loo. Ter ondersteuning van 
het Oranjecomité vindt er een 
verkoopactie plaats van tulpen 
in de pauze en aan het eind van 
de avond. 3 bossen € 5,- per bos 

€ 2,- Wilt u deze avond ook be-
zoeken? Kaarten verkrijgbaar 
bij secretaris Jan Meeuwsen, 
Buys Ballotweg 32, 3731 VJ De 
Bilt (030-2205086) of email: jan.
meeuwsen@ziggo.nl.



Utrechtse Heuvelrug

Wekelijks huis-aan-huis in:

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

Spellenfestival Jagtlust,
gazon Jagtlust

Entree in combinatie met het Oranjeconcours € 4,00 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar en 
donateurs van het Oranjecomité hebben op vertoon van donateurskaart gratis toegang.

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

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

Er zijn ongeveer 20 spellen voor 
kleuters t/m 5 jaar: draaimolen 
Fantasy; ballenbad met huisje; 
springkussen helicopter; boog-
kussen sprookjes en een circus-
kussen.

Een greep uit het grote aanbod 
spellen voor kinderen van 6 t/m 
11 jaar: grote bungees trampo-
line 4-persoons; klim rotswand; 
stormbaan; obstakelbaan en 
Klimpiramide. 

Verder nog vele Oudhollandse 
kinderspellen zoals: spiraal; re-
actiespel; blind puzzelen; zaklo-
pen; koekhappen en schminken 
enz. 

Op vertoon van de spellenkaart 
kan een ritje met de trein over het 
festivalterrein gemaakt worden. 
Leden Jeugdbrandweer Bilthoven 
verzorgen en begeleiden de diver-
se waterspellen. Tussen de spelle-
tjes door loopt geregeld een clown 
over het festivalterrein om de kin-
deren te vermaken met o.a. ballon-
nen en andere grappige dingen. 

Voor een hapje en een drankje 
kunt u terecht bij de uitgebreide 
catering van de locale cateraars 
“The Local Heroes”. Zowel naast 
het gazon van het gemeentehuis 
als op het Horecaplein op het over-
veld naast het Paardenconcours. 

Verkoop geschiedt d.m.v.
muntjes welke te koop zijn op 
het terrein.

Koningsdag 2018
Ook dit jaar wordt de catering verzorgd door:

The Local Heroes
Wat hebben wij voor u in petto:

• DJ van 17.30 tot 21.00 uur
• Lekker eten en drinken voor jong en oud

Voor meer info over deze dag en over

de Local Heroes
kijk dan op: www.localheroesdebilt.nl

The Local Heroes en het Oranjecomité
hopen weer op een grote opkomst.

Molenkamp 32 • 3732 EV De Bilt • info@tonelders.nl • 06-51756063

Naamswisseling en aubade VVBB
Sinds 10 maart 2018 heeft de Verenging der Vrijwilli-
ge Brandweerharmonie Bilthoven een nieuwe naam. 
Via een spetterend concert met � lmbeelden uit de 
gemeente De Bilt werd de nieuwe naam, het Neder-
lands Brandweerorkest, bekend gemaakt. 

Gestart als Fanfarecorps van leden uit de Vrijwillige 
Brandweer Bilthoven is zij, in 92 jaar, uitgegroeid tot 
dit unieke Nederlands Brandweerorkest. Het Neder-
lands Brandweerorkest behoudt zijn harmoniebe-
zetting. Als je lid bent van de brandweer is het altijd 
leuk om lid te worden, maar het is zeker geen ver-
eiste om bij ons te spelen. Met de naamsverandering 
hoopt het Nederlands Brandweerorkest zich beter te 
kunnen pro� leren in zowel binnen- als buitenland. 
Met als standplaats Bilthoven, blijven wij onze ge-
meente natuurlijk trouw en zult u ons zien bij allerlei 
gebruikelijke gelegenheden, zoals op Koningsdag. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het secretariaat: secretariaat@brandweerorkest.com.

Het Nederlands Brandweerorkest brengt een mu-
zikaal bezoek bij: Verzorgingshuis “De Schuts-
mantel” van 10.30 tot 11.05 uur. Tevens bezoeken 
zij Service- en Verzorgings� at “Huize Het Oosten” 
van 11.15 tot 12.00 uur.



Sponsors 2018
Administratiekantoor Elders Bilthoven
Administratiekantoor P. van der Horst Bilthoven
Aspergekwekerij Fam. Buijs Bilthoven
Autobedrijf De Rooij Bilthoven
Banketbakkerij van Ingen De Bilt
Bilthovense Boekhandel Bouwman Bilthoven
Bloemsierkunst Haasjes B.V. Bilthoven
Burgersdijk Buitengewoon Bilthoven
De Vierklank Groenekan
Drukkerij Donath Zeist
Gemakshop Henk Hillen Bilthoven
Grond/Waterwerken Agterberg B.V. Groenekan
Het Gilde Personeel Bilthoven
Hoefakker, tuinaanleg De Bilt
Houwing & van Beek, netwerk notarissen Bilthoven
Hubo Bilthoven Bilthoven
Ing Jo Rijksen, makelaardij De Bilt
Jan Klok Glas & Spiegels De Bilt
KiK Accountants Groenekan
Kooklust 121 De Bilt
Kwaliteitsslagerij Van Loo De Bilt
Luxe Bakkerij Krijger Bilthoven
Makelaardij Bilthoven  Bilthoven
Mesu Groente en Fruitwinkel De Bilt
Nijland Makelaars  Bilthoven
Ploeger, delicatessen De Bilt
PLUS Bilthoven Supermarkt Bilthoven
Rabobank Utrechtse Heuvelrug De Bilt-Bilthoven
Ruyssenaars Makelaardij Bilthoven
Strukton Rail Utrecht
Top’s Edelgebak Patisserie Bilthoven
Tuinspecialisten van Ginkel De Bilt
Van der Valk Hotel De Bilt Utrecht De Bilt
Van Eijken Optiek De Bilt-Bunnik
Whisky- en Wijnhandel Verhaar Bilthoven
Zeevishandel “De Botter” De Bilt

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

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

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

Donateurs gezocht - Meld u aan

Oranjecomité zoekt nieuwe donateurs

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

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

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

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

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

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

Oranjeconcours De Bilt
Dit jaar wordt op Koningsdag 
alweer het 37e Oranjeconcours 
georganiseerd. Dit concours 
wordt gehouden op het terrein 
tegenover het Gemeentehuis 
Jagtlust. Aanvangstijd is 11:30 
uur.

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

Shownummer
Naast de wedstrijdrubrieken van 
de verschillende rassen, wordt 
er ook een spectaculaire show 
verzorgt door Heiblumke Horses 
uit Koningslust met een vierspan 
Friese paarden voor de Romein-
se strijdwagen. Een show met 
snelheid en spektakel die u zeker 
niet mag missen!

Op het concoursterrein is er voor 
de kinderen de mogelijkheid om 
een rondje op een pony te rij-
den. De ponyritjes worden ook 
dit jaar weer verzorgt door Stal 
van Brenk uit Groenekan. 

Op het terrein zijn stoelen aan-
wezig. Programmaboekjes wor-
den rondom de ring verkocht. 
Entree, in combinatie met het 
Spellenfestival georganiseerd 
door het Oranjecomité, is € 4 
per persoon. Donateurs van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 
(op vertoon van de Donateurs-
kaart 2018) en kinderen t/m 12 
jaar hebben gratis toegang. 

Het Oranjeconcours gaat altijd 
door, ook als het regent. Natuur-
lijk gaan we ervan uit dat het ge-
woon prachtig weer wordt! 

Voor meer informatie over eer-
dere edities van het Oranjecon-
cours verwijzen wij u graag naar 
onze website: www.oranjecon-
cours.nl. Op de website vind u 
ook de lijst met bedrijven en in-
stellingen die ons concours on-
dersteunen door middel van een 
financiële bijdrage. 

Het Oranjeconcours heeft ook 
een facebookpagina:
www.facebook.nl/
oranjeconcoursdebilt. Houd deze 
pagina in de gaten voor het laat-
ste nieuws over het concours.

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

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

Vrijdag 4 mei 2018
Nationale Herdenking bij het monument voor
Gemeentehuis Jagtlust

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

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

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

Oranjecomité helpt 
Voedselbank

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

Er worden kaarten voor de toegang tot het Oran-
jeconcours en het Spellenfestival met eventueel 
spelkaarten voor kinderen beschikbaar gesteld. 
Tevens zijn er kaarten beschikbaar voor het be-
zoeken van de feestavond op woensdag 25 april 
in de Opstandingskerk. De verdeling van de 
kaarten is in handen van de medewerkers van 
de Voedselbank De Bilt.

Foto strijdwagen: peternouwen.nl
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Voorlopig geen extra weekmarkt 
in centrum Bilthoven 

door Henk van de Bunt

De (vorige) gemeenteraad had tot tweemaal toe bij motie gevraagd om onderzoek naar de 
mogelijkheden voor een extra weekmarkt in Bilthoven Centrum. Het College deelt de Raad nu mee, 
dat uit het onderzoek blijkt dat ondernemers en omwonenden aangegeven dat een weekmarkt geen 

meerwaarde biedt voor Bilthoven. Potentiële bezoekers zijn echter positief over een dergelijke markt.

Het onderzoek wijst uit, dat van een 
weekmarkt in Bilthoven centrum 
minimale effecten worden verwacht 
voor het voorzieningenniveau van 
Bilthoven centrum en tegelijk ne-
gatieve effecten heeft voor de be-
staande weekmarkt en het voorzie-
ningenniveau aan de Planetenbaan 
in Bilthoven. Het College acht een 
extra weekmarkt in winkelcentrum 
Bilthoven op dit moment niet wen-
selijk. Daarbij is ook van belang, 
dat het op dit moment praktisch 
en fysiek niet mogelijk is om een 
weekmarkt in Bilthoven centrum te 
realiseren. 

Onderzoek
In de onderzoeksfase is volgens 
de samenstellers van het rapport 

informatie gehaald uit gemeente-
lijke (raads-)stukken en heeft er 
een schouw plaatsgevonden op de 
Planetenbaan (tijdens de week-
markt daar) en in het centrum van 
Bilthoven om een indruk te krijgen 
van de ruimtelijke inpassingsmoge-
lijkheden van een weekmarkt in het 
centrum van Bilthoven. Om inzicht 
te krijgen in het draagvlak en om 
nadere informatie te verkrijgen over 
andere initiatieven zijn telefonische 
gesprekken gevoerd. 

Ook is praktische informatie van 
medewerkers van de gemeente 
verkregen en is de mening van 
stakeholders van de markt aan de 
Planetenbaan (winkeliers, markt-
meester) gevraagd. In het centrum 

van Bilthoven zijn op straat korte 
interviews afgenomen met passan-
ten. De economische haalbaarheid 
en de (eventuele) consequenties zijn 
in kaart gebracht en in het midden-
standsoverleg is gesproken met de 
winkeliersverenigingen.

Conclusies detailhandel 
Het rapport concludeert, dat met 
een detailhandelsoverschot in de 
gemeente als geheel, het niet direct 
voor de hand ligt om een weekmarkt 
toe te voegen. Een weekmarkt kan, 
mits goed gepositioneerd qua opzet 
en locatie, zeker een versterking 
betekenen voor het centrum. In ge-
val van een overschot aan winkel-
vierkante-meters is de opgave dan 
wel om ‘de koek groter te maken’. 
Dit betekent dat ofwel inwoners, 
die nu hun boodschappen buiten 
de gemeente doen, door de markt 
verleid worden om binnen hun ei-
gen gemeente te blijven, ofwel dat 
huidige bezoekers méér uit gaan 
geven zonder dat dit ten koste gaat 
van andere winkelgebieden binnen 
de gemeente ofwel dat het centrum 
aantrekkelijk wordt dat het meer be-
zoekers uit de regio zal aantrekken.

Andere markten
De detailhandel in Maartensdijk 
zou de ‘wildgroei’ aan standplaat-
sen ingeperkt willen zien. Er wor-
den standplaatsen ingenomen van 
dinsdag tot en met zaterdag. Er is 

geuroverlast door twee van de drie 
visboeren. Handhaving heeft niets 
opgeleverd. De oplossing voor de 
geconstateerde wildgroei zou het 
instellen van een weekmarkt zijn. 
Qua branchering wordt dan aan 
‘het gebruikelijke aanbod’ gedacht. 
Het aanbod van de huidige stand-
plaatsen is geen aanvulling op de 
detailhandel in Maartensdijk, met 
uitzondering van de viskramen. De 
detailhandel ziet overigens geen 
positieve wisselwerking met de 
ambulante handel in zijn algemeen-
heid. Uit het verslag van het Mid-
denstandsoverleg komt naar voren 
dat er niet alleen sprake is van geur-
overlast maar ook van parkeerover-
last als gevolg van de standplaatsen.

Dorpsmarkt op de Planetenbaan
In het Oude Dorp is op 15 decem-
ber 2017 voor de eerste keer de 
‘dorpsmarkt’ georganiseerd. Het 
gaat om een evenement met 10 kra-
men met duurzaam en lokaal ge-
produceerde goederen en voedsel, 
op vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur, 
bewust aansluitend op de markt op 
de Planetenbaan. Het was volgens 
de initiatiefnemers (ondernemers 
hebben samen een werkgroep op-
gericht) een groot succes, met veel 
bezoekers, tevreden ondernemers 
en een goede sfeer. Er gaat nu een 
pilotfase in met vier marktdagen tot 
de zomervakantie. Momenteel is 

de aanvraag in de vergunningsfase. 
Het gaat voorlopig om een evene-
mentenvergunning. Op 6 april was 
de tweede marktdag.

Aanbevelingen
Het rapport noemt een nieuwe 
weekmarkt in Bilthoven Centrum 
op dit moment ongewenst en moei-
lijk haalbaar. Er kan een nieuwe 
situatie ontstaan als de gemeente in 
staat is om de parkeer- en verkeers-
structuur ingrijpend te verbeteren 
en wanneer winkeliers initiatieven 
ontwikkelen voor een grotere aan-
trekkingskracht van het centrum, 
waarbij een weekmarkt een onder-
deel kan zijn.

De wens voor het instellen van een 
weekmarkt in Maartensdijk lijkt 
vooral ingegeven door de wens om 
overlast van viskramen te beperken. 
Het instellen van een weekmarkt 
zou het opheffen van de standplaat-
sen betekenen. Vanuit de APV lijkt 
dat juridisch een lastige weg. Het 
ligt meer in de rede om via hand-
having de overlast van viskramen 
en parkeren te beperken. De dorps-
markt De Bilt neemt binnen dit 
geheel een bijzondere positie in. 
In feite beperkt de rol van de ge-
meente zich hier tot faciliteren. Bij 
het eventueel structureel maken van 
de markt is juridische regulering 
nodig.

Lentemarkt op de 
Dorpsmarkt De Bilt

door Walter Eijndhoven

Biltsheerlijk organiseerde vrijdag 6 april op de kruising Dorpsstraat en de Burgemeester 
de Withstraat in De Bilt haar tweede markt voor lokale en duurzame producten. Bezoekers 

konden bij producenten uit de directe omgeving terecht voor verse groenten, fruit, 
vruchtendranken en nog veel meer, onder het genot van live-muziek. 

Na de (eerste) gezellige kerstmarkt 
op 15 december vorig jaar, vonden 
Maaike Noorlander, Joanne Ron-
haar en Willy Douma van Bilts-
heerlijk het tijd voor een vervolg 
van deze markt. 'Dit keer is het een 
echte lentemarkt', vertelt Maaike 
Noorlander. 'Bezoekers kunnen te-
recht voor de meest heerlijke pro-
ducten, vers uit onze eigen regio'. 

Aan de kinderen was ook gedacht. 
Met een boor, en een beetje hulp, 
konden zij een bijenhotel maken in 
één van de kraampjes op het plein. 
'Tijdens deze markt schenken wij 
ook veel aandacht aan de bij en haar 
leefomgeving', vult Ronhaar aan. 
'Enig idee wat dit is? Een aardpeer. 
Deze krijgt een grote gele bloem, 
net als een zonnebloem. Veel bijen 

komen op deze bloemen af. Verder 
hebben wij ook nog zaadbommen. 
Na het uitkomen van deze zaden 
ontstaat een heel bed van bloemen, 
die veel honing opleveren voor bij-
en en hommels'.

Evenement
Veel bezoekers van de markt vin-
den het leuk dat Bilts Heerlijk deze 
evenementen organiseert. 'Ja, deze 
markt staat nu nog onder de noemer 
‘evenement’, legt Douma uit. Van-
uit de gemeente is ons toegestaan 
om nog een paar van deze evene-
menten te organiseren. De volgen-
de vindt plaats op vrijdag 1 juni en 
de laatste op vrijdag 6 juli, beide 
van 15.00 tot 20.00 uur. Daarna 
moeten wij een marktvergunning 
aanvragen bij de gemeente. Hoe 
wij dat gaan doen, weten wij nog 
niet'. Om het geheel op te luisteren 
werden bezoekers, vanaf 17.00 uur 
getrakteerd op live muziek

Kinderen konden een bijenhotel 
maken op de markt.

Liefde op de werkvloer

De goede onderlinge samenwerking tussen de medewerkers van Kwa-
liteitsslagerij Zweistra is ook daadwerkelijk zichtbaar bij v.l.n.r. Barry 
Veldhuizen en Mirjam van Woudenberg, toen zij vertelden er ‘samen 
voor te gaan’, bevestigde Aard-Jan Zweistra (r) ‘voor het oog van de 
camera’. [foto Henk van de Bunt] 

Vrijdag 6 april was er in het Oude Dorp weer markt.

De detailhandel in Maartensdijk zou de ‘wildgroei’ aan standplaatsen 
ingeperkt willen zien; ook op zaterdag (fotomoment).
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Bel 0800 - 0200 159
en maak een afspraak
met één van onze
audiciens bij u
in de buurt.

Is uw gehoor
al lenteklaar?

Maak kans op één van de
tien elektrische fietsen!
Zo werkt het:
1. Bel vóór 30 april 0800 - 0200 159 en maak een afspraak.
2. Lever deze bon in op de dag van uw afspraak.

Naam: .....................................................................................................

E-mailadres: ......................................................................................................

Twijfelaars en sceptici opgelet!
Maak een proefafspraak en zie het zelf!

Easyslim.nu Bilthoven
bilthoven@easyslim.nu • Bel 06 - 1944 2003

of boek online via www.easyslim.nu

Bekend van o.a.

voor

na 10 x

Met resultaatgarantie: verlies direct tussen 4 en 28 cm*

Ontspannen & simpel  
naar resultaat
 
Het apparaat doet het werk voor  
je. Door middel van ultrasound 
gaat het vet uit de vetcel.  
Door middel van elektro
stimulatie worden je spieren, 
nog eens  maximaal getraind.

Weet je waarom het voor 
veel mensen zo  moeilijk 
is om succesvol af te 
slanken? Omdat ze hun 
levensstijl aan moeten 
passen. Afslanken bij 
Easyslim.nu werkt op een  
heel andere manier.  
Afslanken was nog 
nooit zo easy!
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KENNISMAKINGS

ACTIE
Intake & proefbehandeling 

samen van € 69,- nú voor 

slechts € 39,-

Met 44
vestigingen 

altijd hulp
 bij jou in 
de buurt!

Informatiebijeenkomst ‘De verwarming centraal’:

CV-ketel eruit, warmtepomp erin?
De elektrische warmtepomp als vervanger van de CV-ketel op aardgas is veel in het 

nieuws. Bij de Biltse energiecoöperatie BENG! komen er geregeld vragen over binnen. 
Wat zijn de mogelijkheden voor mijn woning? De energieambassadeurs vertellen graag 

over de laatste ontwikkelingen. Inwoners van gemeente De Bilt zijn welkom op deze
gratis informatiebijeenkomst op 19 april, WVT, Talinglaan 10. Inloop met koffie/thee 

vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. Vooraf aanmelden via info@beng2030.nl.

Ook dit jaar is er nog subsidie mogelijk voor huiseigenaren die een elektrische warmtepomp aan-
schaffen. Maar hoe maak je daar een goede keuze in? Op de informatieavond wordt onder meer 
ingegaan op de verschillende soorten warmtepompen. Om te verwarmen met een warmtepomp 
moet de woning goed geïsoleerd zijn. Na isolatie kun je uitrekenen welke capaciteit nodig is 
voor verwarming en warm water. Op de bijeenkomst wordt een voorbeeld gegeven. 

Nieuwe ontwikkeling
Iva en Peter Wemmenhove uit Bilthoven weten er alles van. Voor hun zelfgebouwde en goed 
geïsoleerde woning zijn ze toe aan de volgende stap op weg naar energieneutraal: de aanschaf 
van een warmtepomp. Deze moet het, toch best forse, gasverbruik van het gezin met twee op-
groeiende kinderen vervangen. Peter heeft zijn oog laten vallen op een exemplaar dat dit najaar 
op de markt komt. Deze warmtepomp kan hun huis goed verwarmen lijkt het. Daarnaast leggen 
ze het dak vol met zonnepanelen zodat de warmtepomp kan draaien op duurzame energie. “Er 
is plaats voor 25 panelen en volgens de constructeur moet het dak dat kunnen dragen.”, vertelt 
Peter. Energieambassadeur Eize-Jan Bakker helpt ze bij het maken van een keuze. “De ontwik-
kelingen gaan snel”, zegt hij enthousiast,”deze nieuwe warmtepomp haalt de warmte uit de ven-
tilatielucht en zou genoeg capaciteit hebben om een tussenwoning te verwarmen.” Samen met 
collega’s Pieter Nap en Frans den Braber verzorgt hij op 19 april de BENG!-Informatieavond. 

BENG! is sinds 2013 de 
energiecoöperatie voor en door 
inwoners van gemeente De Bilt 
en heeft inmiddels bijna 300 
leden. www.beng2030.nl.

Iva en Peter (rechts) zoeken een warmtepomp voor hun woning 
en worden geholpen door energieambassadeur
Eize-Jan van BENG!. Foto: Jenny Senhorst
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Vrijwilligers gaven jubileum glans
door Henk van de Bunt

De Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) en de Historische Kring D’ Oude School (HK) 
in De Bilt vierden in 2017 dat ze respectievelijk 30 en 25 jaar geleden waren opgericht. De vele 

jubileumactiviteiten konden gerealiseerd worden dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

Woordvoerder namens de beide 
jubilarissen is Paul Meuwse, voor-
zitter van de HK: ‘De festiviteiten 
startten op 25 maart 2017 met een 
feestelijke bijeenkomst in de Ma-
thildezaal in Jagtlust, waar zo’n 
100 belangstellenden een film over 
het ontstaan van de plaats De Bilt 
bekeken. Deze was gemaakt door 
leerlingen van het toen nog gehe-
ten Groenhorstcollege (thans Aeres 
VMBO) in Maartensdijk. Wnd. 
burgemeester Verkerk en oud-
collega’s Diepenhorst, Panis en 
Tchernoff gingen een paneldiscus-
sie aan. Ook de canons van Maar-
tensdijk en De Bilt gingen de lucht 
in’. 

Fietsen
In april werd een fiets-app gelan-
ceerd waarbij men al fietsend in-

formatie krijgt over de plek waar 
je op dat moment bent. Deze app 
werd geactiveerd door de op dat 
moment juist aangetreden burge-
meester Sjoerd Potters. Hij was 
het ook die in mei de grote rond-
reizende tentoonstelling ‘Honderd 
jaar Bilthoven’ opende. De andere 
kernen Hollandsche Rading, Groe-
nekan, Maartensdijk, Westbroek en 
De Bilt hadden door het jaar heen 
een tentoonstelling specifiek over 
die kern. In oktober zag het boek 
Honderd jaar Bilthoven het levens-
licht. Burgemeester Sjoerd Potters, 
de 100 jarige mevrouw Werner, 
de 94-jarige Gijs Vonk (94) en 
de kleindochter van de oprichter 
van Inventum als ook de direc-
tie van Inventum namen de eerste 
exemplaren op 11 oktober 2017 in 
ontvangst. Het boek is inmiddels 

uitverkocht (totaal 1750 exem-
plaren gingen over de toonbank). 
Ook werd gedacht aan de spelende 
mens: zgn. zes-kernen-kwartet 
werd uitgegeven en verkocht.

Basisschool
De leerlingen van de basisschool 
zetten in samenwerking met Kunst 
Centraal en Landschap Erfgoed 
Utrecht een portretfotoproject op, 
waar 12 basisscholen in de gemeen-
te aan deelnamen. Portretfoto’s die 
de leerlingen maakten o.l.v. een be-
roepsfotografe werden een maand 
lang tentoongesteld in Het Licht-
ruim. Alle activiteiten in het jubi-
leumjaar waren goed te volgen op 
de actueel gehouden website www.
vanzoddetotpleisterplaats.nl  Maar 
ook in de lokale pers - met name in 
De Vierklank - werd heel veel aan-

Brandweer Groenekan 
ronde verder

Afgelopen zaterdag werden er in Benschop brandweerwedstrijden 
georganiseerd. Op twee banen werd gestreden om een plaats voor 

de gewestelijke wedstrijden. 

De Groenekanse brandweer deed mee in de klasse tas-hd en zij moesten 
een (gesimuleerde) brand bij een landbouwmechanisatie bedrijf bestrij-
den. Door de bouw en constructie van het pand was dit een lastige klus, 
mede omdat er ook nog een slachtoffer van een zolder boven de brand 
vandaan gehaald moest worden.

Beker
Aan het eind van de dag reikte de burgemeester van de gemeente Lopik 
de beker voor de 3de plaats uit aan bevelvoerder Frank van Asselt. De 
1ste plaats was voor de brandweer Bunschoten. De ploeg van Maar-
tensdijk behaalde een 7de plek. Op de andere baan werd de Westbroek-
se brandweer 8ste. Door deze 3de plek mag de Groenekanse brandweer 
op 12 mei proberen om weer een ronde verder te komen.

(Jaap van Es)

Het Groenekanse brandweerteam is trots op de prestatie in Benschop. 
(OV).

Een jaar koffie voor de Voedselbank
Dankzij een mooie actie van de Lions Club Bilthoven 2000 heeft de Voedselbank De Bilt genoeg 

koffie gekregen om de afnemers een heel jaar van koffie te voorzien. 

In vier supermarkten en bij de 
Voedselbank stonden verzameldo-
zen waarin Douwe Egberts punten 
gedoneerd konden worden. Syn-
chroon met deze actie is ook oud en 

vreemd geld ingezameld ten behoe-
ve van de Lions Werkgroep Blin-
den. Binnen deze gemeente is via 
drie inzameldozen in totaal 11 kg 
oud en vreemd geld bijeengebracht 

- goed voor ruim 35 staaroperaties 
in derde wereldlanden. Een heel 
mooi dankbaar resultaat vinden ook 
de leden van de Lions Club. 
 (Carlien Laarman)

Aandacht (ook op 25 maart) voor (v.l.n.r.) wnd-burgemeester Verkerk 
van zijn oud-collega’s Alphons Panis, Alexander Tchernoff en Peter 
Diepenhorst.

De duim van spreekstalmeester Anne Doedens ging op 25 maart terecht omhoog voor de Groenhorst-jongeren 
en hun begeleidster Monique Neppelenbroek.

dacht besteed aan de verschillende 
activiteiten. In deze krant, als ook 
in De Stadspers, verschenen mooie 
historische verhalen.

Vrijwilligers
Paul Meuwse: ‘De hierboven ge-
noemde activiteiten kregen gestal-
te dankzij de hulp van ruim zestig 
vrijwilligers uit alle kernen. Zij 
zorgden voor de samenstelling en 
opbouw van de tentoonstellingen 
in de verschillende kernen. De re-
dacteuren van het boek ‘Honderd 
jaar Bilthoven’ hadden van te voren 
nooit bedacht  hoeveel tijd en ener-
gie er nodig was voor het uitgeven 
van het boek. Eén jubileumacti-
viteit hebben we nog niet kunnen 
realiseren: een film / tv-serie over 

de historie van onze gemeente. De 
ideeën zijn er. Het knelpunt was de 
financiering; er is zoveel licht aan 
het einde van de tunnel, dat wij 
voorzichtig kunnen uitzien dat het 
dit jaar toch nog tot uitvoering van 
het idee kan komen’.

Fondsen
Dat de historische verenigingen 
al die activiteiten konden organi-
seren is mede dankzij de financi-
ele steun van de middenstand in 
Bilthoven, de gemeente De Bilt, 
Van Ewijckfonds van Oostbroek 
De Bilt Fonds, Stichting Carel 
Nengermanfonds, K.F. Heinfonds, 
Stichting Mens en zijn Natuur, 
Prins Bernhard Cultuur Fonds en 
het Elise Mathildefonds. 

638.000 punten ingezamelde punten leverden 1332 pakken koffie op.
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Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Zet- en drukfouten voorbehouden

5 fl essen van 0.5 liter 
Van 4.45 - 4.95

2 schalen 
van 400 - 450 gram
Van 6.00
Voor 3.00

Verse meloenmix, 
fruitsalade of ananas

Pepsi, 7UP, 
Crystal Clear 
of Rivella

5 fl essen 
van 700 - 1470 ml 

of pakken van 750 gram
Van 18.75 - 25.75

Biotex 
of Omo

Geldig van woensdag 11 t/m dinsdag 17 april 2018

 2.00 
5 FLESSEN

 9.99 
5 STUKS

Ruim 50% korting

Bewezen de
goedkoopste!

NU

 1+1 
GRATIS 

FRUIT
FEEST
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Utrechts Landschap 
verspreidt tekenpas

Utrechts Landschap verspreidt een speciale tekenpas waarmee teken gemakkelijk te 
verwijderen zijn. De tekenpas is gratis op te vragen op de website van de natuurbeschermer. 

‘We vinden het belangrijk dat iedereen veilig van de natuur kan genieten,
’ zegt boswachter Rob Veenbrink. 

In de lente komt de natuur weer 
tot leven, we zien het overal om 
ons heen. Helaas worden de teken 
ook weer actief in dit jaargetijde. 
Juist op het moment dat we meer 
de natuur in trekken, lopen we een 
verhoogde kans op een tekenbeet. 
Daarom is Utrechts Landschap 
in samenwerking met RIVM een 

voorlichtingsactie begonnen, 
in aanloop naar de Week van de 
Teek, die plaats vindt van 16 tot 
22 april.

Teken
Voorlichting over teken blijft be-
langrijk, benadrukt boswachter 
Rob Veenbrink, want er zijn nog 

veel misverstanden over de teek. 
‘Bijvoorbeeld dat alleen groen-
werkers of andere mensen die 
veel in de natuur verblijven kans 
maken op een tekenbeet. Dat is 
niet zo. Ze komen ook niet alleen 
in bossen voor maar in allerlei 
soorten groen, tot in het kleinste 
tuintje.’

Open Dag 
Voedselbank De Bilt

Op zaterdag 21 april 2018 wordt een open dag in het pand 
van de Voedselbank georganiseerd aan de Molenkamp 48 

(parkeerplaats achter Dirk van de Broek) in De Bilt.
Iedereen die de voedselbank een goed hart

toedraagt kan daar zien hoe de Voedselbank werkt. 

U bent van harte welkom tussen 11.00 en 13.00 uur. Vrijwilligers 
van Voedselbank De Bilt laten u het uitgiftepunt en magazijn zien, 
lichten toe hoe de voedselbank werkt en zullen eventuele vragen 
graag beantwoorden. 
 
Wekelijks
Voedselbank De Bilt geeft in de gemeente ruim 70 voedselpakketten 
uit aan gezinnen in financiële nood. De hulp bestaat uit het wekelijks 
verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Naast 
de uitgifte van voedselpakketten aan mensen die onder de armoe-
degrens leven, wordt hiermee ook verspilling van voedsel tegenge-
gaan. Voedselbank De Bilt is uiteraard ook blij met een financiële 
ondersteuning. 

Natuurwandeling
Op zondag 15 april organiseert Utrechts Landschap een natuur-
wandeling in het Panbos. Tijdens deze wandelexcursie worden 
minder bekende aspecten van dit gebied belicht; ter sprake komen 
de ontstaansgeschiedenis, flora en fauna, beheer door Utrechts 
Landschap. Ook het verhaal achter Tannenberg met zijn bijzon-
dere dennen komt aan bod. 

De wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats gelegen aan de 
Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin t.o. huisnr. 7. De vertrektijd is 14.00 
uur. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur. Vooraf aanmelden is 
nodig in verband met het maximaal aantal deelnemers. Dit kan op de 
website van Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname is gratis. 
Gezien de aard van het terrein is een redelijke fysieke conditie wense-
lijk. Deze wandeling is ongeschikt voor kinderwagens, wandelwagens, 
rollators e.d.

Goedbezocht Repair Café 
op eerste zomerse dag

Het Repair Café Bilthoven is afgelopen zaterdag op de eerste zomerse dag van het jaar goed 
bezocht. Ruim zeventig mensen kwamen met kapotte spullen naar het Repair Café bij WVT. 

Dit keer kwamen bezoekers met 
veel kledingreparaties, kapotte mu-
ziekapparatuur en koffiezetters. Ook 
kwamen er opvallend veel mensen 
met een kapotte fiets. Reparateur 
Hardy repareerde een metronoom 
met olie en geduld, terwijl hij nooit 

eerder een metronoom in handen 
had gehad. 

Video
Ook kwam een bezoekster voor de 
tweede keer naar het Repair Café, 
maar nu met een nieuw onderdeel 

voor haar videorecorder, die daar-
mee door Elon weer aan de praat 
gebracht werd. Het volgende Repair 
Café is op 26 mei. Info op https://
repaircafebilthoven.wordpress.com.  

(Anne Marie Gout)

Dagje uit naar Dierentuin

Zaterdag kreeg Emmaline Eits vijf vrijkaartjes voor een bezoek aan het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. 
Emmaline is de winnaar van de Kleurwedstrijd Dagje Uit bij Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk. Jelle 
Farenhorst vertelde: ‘Haar kleurplaat was het mooist van allemaal, met een mooie zelfgemaakte lijst eromheen. 
Emmaline doet ook nog mee voor de landelijke prijs’. [foto Henk van de Bunt]

De reparatie van de metronoom.

Risico’s
Nog een misverstand: teken vallen 
niet uit bomen. ‘Dat hoor ik men-
sen wel eens beweren,’ vervolgt 
de boswachter, ‘maar het is heel 
anders: teken zitten op het uit-
einde van grassprieten of takken 
te wachten op een gastheer: een 
mens of dier van wie ze het bloed 
opzuigen. Zodra er iemand langs 
komt, stappen ze simpelweg over 
en zoeken dan een plekje op waar 
ze zich kunnen vastbijten.’ Dat het 
een tekenbeet risico’s met zich 
mee brengt, bijvoorbeeld op be-
smetting met de ziekte van Lime, 
weten de meeste mensen wel, weet 
Veenbrink. ‘Maar het is ook be-
langrijk om een teek zo snel moge-
lijk te verwijderen. Dan is de kans 
op besmetting het kleinst.’

Gratis 
Teken kunnen verwijderd wor-
den met een pincet of een speci-
ale tekentang. Dat heeft lang niet 
iedereen altijd bij zich, daarom 
stelt Utrechts Landschap een paar 
duizend gratis teken-verwijder-
passen beschikbaar. Met deze pas 
kunnen teken handig losgemaakt 
worden, ook als ze zich diep heb-
ben vastgebeten in de huid. De 
pas is zo groot als een creditcard, 
zodat deze in elke portemonnee of 
broekzak past. 

De pas is aan te vragen op www.
utrechtslandschap.nl/tekenpas 
(op = op). Meer informatie over 
teken(-beten) en besmettings-
risico’s is te vinden op www.
utrechtslandschap.nl/teken.
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Uitslag Wedvlucht 
 
De vogels van de leden van Postduiven Vereniging De Bilt vlogen dit 
weekeinde een vlucht vanuit het Belgische Duffel. De volgorde van 
binnenkomst van de eerste 10 duiven was: A.C. den Braber 1 en 3, Peter 
van Bunnik 2 en Combinatie van Grol + Zn 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.

Open Dag TV 
Hollandsche Rading

Op 2e Paasdag organiseerde TV Hollandsche Rading weer haar jaar-
lijkse Open Dag. Er was volop activiteit bij de tennisclub en het was ge-
zellig druk. Er werden tennis-clinics gegeven, er was een paasparcours 
voor de kinderen en er konden paaseitjes worden gezocht. De paashaas 
was ook aanwezig en kreeg volop aandacht van de allerkleinsten.

De weergoden waren de club goed gezind en de sfeer was dan ook 
weer opperbest. De introductie-aanbieding (50% korting op het in-
schrijfgeld en de contributie of 3 gratis tennislessen) is nog de gehele 
maand april geldig. Aanmelden kan via www.tvhollandscherading.nl. 
(Charles Bruns)

Op de foto de jeugdige organisatoren Tara, Myrthe, Stan en Jilles.

Nico rent voor KIKA
door Henk van de Bunt

Op zondag 16 september rent Maartensdijker Nico Sturkop de marathon van Berlijn; 
inmiddels zijn 3e marathon. Nadat in 2014 en 2015, de ‘moeder’ der marathons in New York 

werd gelopen staat nu dus Berlijn op het programma: ‘Ik ren de 6 World Major Marathons als 
sponsorloper voor stichting KIKA’. 

Net als de vorige keren heeft Jumbo 
Jelle Farenhorst weer de mogelijk-
heid geboden om de statiegeldzuil 
voor KIKA te reserveren. Voorheen 
gebeurde dit door de flessenbon-
netjes in een pilaar te doen. Een 
personeelslid was dan druk om alle 
bonnen uit te zoeken en te sorteren. 
Tegenwoordig kunnen de klanten 
hun flessen-bon direct doneren 
aan KIKA. Met de komst van het 
nieuwe emballageapparaat is het 
mogelijk om na het inwerpen van 
de flessen, met één druk op de knop 
een directe donatie van het embal-
lagebedrag aan KIKA te doen’. 
Jumbo

Jelle Farenhorst: ‘Het werkt heel 
eenvoudig. De klant doet de fles 
in de machine en er verschijnen 2 
keuzes. Een blauw balkje om het 
bonnetje zelf in te leveren bij de 
kassa, of een oranje balkje om het 
bedrag direct te doneren aan KIKA. 
Het flessenapparaat telt alle dona-
ties zelf op en het emballagebedrag 
wordt zo verzameld en eens per 
periode overgemaakt’. Het nieuwe 
apparaat staat er al weer even en de 
klanten van Jumbo hebben tussen 
half januari en eind maart al bijna 
300 euro aan KIKA gedoneerd. In 
totaal is er al bijna 1000 euro aan 
KIKA gedoneerd door de flessenac-

tie. Nico Sturkop: ‘Ik ben heel erg 
blij met zo’n mooi bedrag aan do-
naties, omdat KIKA het geld hard 
nodig heeft. Elk jaar krijgen bijna 
zeshonderd kinderen een verschrik-
kelijke boodschap: ‘Je hebt kan-
ker’. Daarna start een moeilijke pe-
riode van zware behandelingen en 
onzekerheid, Vaak met een goede 
afloop, maar helaas niet altijd. De 
genezingskans van kinderkanker 
is momenteel 75%. Samen kun-
nen wij er voor zorgen dat, in 2025 
zelfs 95% van de kinderen geneest. 
Ik vind het heel erg belangrijk dat 
de genezingskansen blijven toene-
men’. 

Er zijn nog vijf kansen over
Op zaterdag 7 april vervolgde het op de voorlaatste plaats staande SVM haar degradatiestrijd 

in de thuiswedstrijd tegen het op de vierde plaats bivakkerende SV Lopik. 

De verwachtingen waren aanvan-
kelijk niet erg hoopvol maar tijdens 
de wedstrijd konden deze gaande-
weg sterk worden bijgesteld: de 
gastheren bleken een moeilijk te 
bestrijden opponent voor de gasten 
uit Lopik te zijn. Björn Engel en 
herstelde Danny de Bie en Marcel 
Melissen maakten dat SVM abso-

luut niet de mindere was. Tot aan 
de 16e minuut had SVM het alle-
maal onder controle, en dan: een 
doorgebroken Lopikspeler wordt 
door Sjoerd Burgers in de rug gelo-
pen. Sjoerd boft, dat hij ‘maar geel’ 
krijgt en een vrije trap, die zonder 
gevolgen blijft. Beide ploegen kre-
gen hierna nog over en weer kan-

sen. Maartensdijks balverlies op het 
middenveld wordt door Lopik ver-
zilverd in een 0-1 voorsprong. Met 
die cijfers op het scorebord gaan 
beide ploegen de rust in.

Aanval
Na de rust blijven Marcel Melis-
sen en Wessel Huigen achter in 

Nico Sturkop en Jelle Farenhorst bij het nieuwe apparaat van Jumbo met de cheque van bijna 300 euro, die de 
klanten al aan KIKA doneerden.      

Kwaliteit
Er is veel geld nodig om verder 
onderzoek te kunnen doen. Ook 
op het gebied van kwaliteit van 
behandeling valt veel te verbe-
teren. De chemo`s zijn zwaar en 
agressief en kunnen kinderen die 
vandaag genezen zijn verklaard 
op latere leeftijd alsnog bepaalde 
bijwerkingen krijgen. Sturkop 
vervolgt: ‘Voor mij dus reden 
om mijn gezondheid in te zetten 
voor KIKA. Een marathon lopen 
was altijd al een grote wens van 
mij. De 6 World Major Marathons 
(New York, Boston, Chicago, 
Tokyo, Londen en Berlijn) lopen 
is mijn ultieme droom. Ik heb aan 
de Run for KIKA Marathon (New 

York) al twee keer deelgenomen 
en heb inmiddels al meer dan 
25.000 euro voor stichting KiKa 
opgehaald. Dit jaar dus de mara-
thon van Berlijn iets dichterbij 
huis. Maar weer net zo belangrijk. 
Voor 2019 staat de marathon van 
Tokyo op mijn lijst, hiervoor heb 
ik reeds de inschrijving gedaan 
en wacht op het bericht dat mijn 
startbewijs wordt bevestigd. Ik 
hoop dus dat de klanten van Jum-
bo Jelle Farenhorst KIKA (en mij) 
blijven steunen met hun flessen-
bondonaties. Voor meer informa-
tie over de Run for KIKA. www.
runforkikamarathon.nl en/of Nico 
Sturkop, mail nicstur72@gmail.
com. 

de kleedkamer; voor hen betreden 
Chester Kemp en Mike Boshuis 
de Maartensdijk-Arena. SVM gaat 
meer op de aanval spelen en krijgt 
in de tweede helft ook de betere 
kansen, Jordy van de Lee komt al-
leen tegenover de Lopik-goalie, die 
fabuleus weet te redden. In de 1e 
helft had Jordy al geel gehad; hij 
krijgt er einde 2e helft nog 1 voor 
het snel willen nemen van een vrije 
trap en dat luidt zijn exit in. 

De controle over de wedstrijd voelt 
niet meer veilig aan in de handen 
van de arbiter van dienst. De altijd 
rustige SVM-coach Kevin de Lief-
de wordt daar ook het slachtoffer 
van, wanneer hij na eenmaal com-

mentaar achter de afrastering dient 
plaats te nemen. 

Vijf
Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan 
- te beginnen a.s. zaterdag tegen Jo-
nathan in Zeist -, waarin SVM een 
ultieme kans krijgt, al dan niet via 
een loodzware nacompetitie, het 
vege 3de-klasse voetballijf te red-
den. Na 21 wedstrijden staat op 
de 11de plaats Kockengen met 22 
punten, twaalfde is Voorwaarts met 
18 punten, voorlaatst op 13 staan de 
Maartensdijkers genoteerd met 15 
punten en voorlopig nog laatste is 
rechtstreekse degradatiekandidaat 
Driebergen met 12 punten. 

(Nanne de Vries)Doelman Frank van Klaren voorkomt erger.
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Schoolvoetbaltoernooi 
basisscholen 

Ook dit jaar vindt weer het langzamerhand traditionele schoolvoetbal-
toernooi voor basisscholieren plaats. Meer dan 600 leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8 spelen op de woensdagen 18 april (basisschoolgroepen 
5 en 6) en 25 april (-groepen 7 en 8) om de begeerde wisselbekers op 
Sportpark Weltevreden. Leerlingen van 11 basisscholen meldden zich 
als deelnemer. De kampioen bij groep 7/8 jongens en meisjes gaat door 
naar de districtsfinales die door de KNVB georganiseerd worden. Ook 
dit jaar zorgt Plus supermarkt weer voor gezonde versnaperingen voor 
alle leerlingen. Woensdag 18 april is de aanvang om 13.15 uur en op 
25 april wordt om 13.00 uur afgetrapt voor de eerste wedstrijden. De 
prijsuitreiking op beide dagen staat gepland rond 16.45 uur en de toe-
gang is gratis.

Kindervakantieweek
Van 16 t/m 20 juli vindt de kindervakantieweek plaats vol activiteiten 
voor alle basisschoolkinderen. Inschrijven kan op dinsdag 17 april van 
19.00-20.00 uur, woensdag 18 april van 10.00-11.00 uur en donder-
dag 19 april van 14.00-15.00 uur. Meer informatie over de kinderva-
kantieweek: WVT, Talinglaan 10, Bilthoven, info@vvsowvt.nl, www.
vvsowvt.nl

Kinderen op onderzoek in natuur
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organiseert activiteiten voor 
kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan onder leiding van vrijwilligers van HUL en 

IVN De Bilt op Beerschoten. Woensdag 14 april gaat het over Ringslangen

Ringslangen leggen eieren. Als 
de eieren op een plek worden 
gelegd waar het warm en 
vochtig genoeg is komen er na 6 
weken kleine ringslangetjes uit. 
Tegenwoordig zijn er in de natuur 
niet zo veel van deze plekken 
meer. Vorig jaar is er met takken, 
bladeren en mest een zogeheten 
broeihoop gemaakt. Woensdag 

14 aprilwordt deze voorzichtig 
afgraven om te ontdekken of 
er eierschalen in zitten van 
uitgekomen ringslangetjes. Als 
er genoeg tijd is wordt er ook 
weer een nieuwe broeihoop 
gemaakt. Trek in ieder geval 
oude kleren aan of kleren die 
vies mogen worden. Natuurlijk 
kom je ondertussen veel te weten 

over ringslangen en wellicht zien 
je er zelfs een. Er is wat lekkers 
met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 
jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. 
Plaats: Paviljoen Beerschoten, 
De Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden per email kan tot en 
met zaterdag 14 april februari via 
kindernatuuractiviteiten@gmail.
com.

580 leerlingen doen praktisch 
verkeersexamen

door Kees Diepeveen

Maartensdijk beet het spits af in de gemeente De Bilt. Vrijdag 6 april vertrokken vanaf 9.00 
uur 120 leerlingen uit de groepen zeven van de zes basisscholen uit Maartensdijk, Hollandsche 
Rading, Westbroek en Groenekan om hun praktisch verkeersexamen te doen. Onder een strak 

blauwe lucht gaf wethouder Madeleine Bakker (Onderwijs) het startschot. 

Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
De Bilt organiseert dit belangrijke 
gebeuren in samenwerking met de 
gemeente. 

Evenals vorige jaren was de 
School met de Bijbel het vertrek-
punt voor de kinderen van de ba-

sisscholen uit de ‘oude gemeente 
Maartensdijk’. 

Na het startschot van Madeleine 
Bakker vertrok Gerhard Arends 
als eerste. Daarna vertrok er om de 
minuut een leerling. Rond 12.00 
uur vertrok de laatste leerling. 

Verkeersregelaars
Voordat de leerlingen konden ver-
trekken werden de fietsen eerst aan 
een technische controle onderwor-
pen door vrijwilligers van VVN. 
Fietsenmakers van RF Tweewie-
lers voerden enkele kleine repa-
raties uit. Uiteindelijk waren alle 

Jumelagecomité De Bilt-Coesfeld
Internationale jongerenambassadeurs gezocht

Internationale ervaring opdoen? Vrienden maken in andere landen? Oefenen met een 
andere taal? Grijp je kans bij de Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld. De Stichting zoekt 

jongerenambassadeurs met lef, netwerkers in de dop, om grensoverschrijdend leuke contacten 
te leggen voor uitwisseling en samenwerking. 

Ben je tussen de zestien en de 
twintig jaar, vind je vriendschap 
en samenwerking tussen Europese 
landen en steden belangrijk en zou 
je af en toe iets willen doen voor 
Duits-Nederlandse uitwisseling, 
eventueel samen met je eigen 
vrienden, laat het ons weten! 

Een voorwaarde is wel dat je 
interesse en enige vaardigheid hebt 
in andere talen, met name Duits. Zo 

krijg je de kans je talen te oefenen. 
De snelste manier om het te leren. 
En het staat straks mooi op je 
internationale CV. 

Hoe werkt het? Je organiseert samen 
met andere jongeren bezoeken 
over en weer, een sportieve match, 
een muzikale uitwisseling, of een 
verkenning rond duurzaamheid. 
Heb je heel andere ideeën? Kom 
maar op! Het is aan jou. De oude 

rotten van het jumelage bestuur zijn 
vooral klankbord en vraagbaak. 
Jullie werken vrijwillig en onkosten 
worden betaald. Als kennismaking 
kunnen jullie in Coesfeld een dagje 
optrekken met leeftijdgenoten.

Interesse? lees de toelichting op 
onze website www.jumelage-de 
bilt-coesfeld.nl, ga naar contact 
en stuur een mailtje met je 
motivatie. 

Community Art 
speelt ‘Schone Schijn’

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april speelt theatergroep Community Art 
van KunstenHuis Theaterschool Masquerade de voorstelling ‘Schone 
Schijn’ in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 te Bilthoven. 

De voorstelling is alweer de derde productie van de theatergroep. Als 
inspiratie dienden de eigen levensverhalen van de spelers. Onder lei-
ding van regisseur Lilian Vis Dieperink maakten zij een uniek theater-
stuk, dat dicht bij de mensen staat en veel herkenning zal oproepen bij 
het publiek. Dit jaar resulteert dat in een voorstelling met als thematiek: 
zelf je grootste vijand zijn en de strijd om te durven zijn wie je werke-
lijk bent.

‘Schone Schijn’ is een dynamische theatervoorstelling vol humor, be-
weging en tragiek, gebaseerd op persoonlijke verhalen van de spelers. 
20 april, 20.00 uur en 21 april, 20.00 uur. Kaarten en info via www.
theaterlichtruim.nl 

Keuring door het Technisch Team voorafgaand aan het verkeersexamen.

fietsen in orde. 20 controleposten 
namen waar hoe de kinderen zich 
gedroegen als weggebruikers. Bij 
het viaduct in Maartensdijk, dat 
door de werkzaamheden aan de 
A28 een lastig obstakel voor de 
kinderen was stonden twee ver-
keersregellaars van de firma He-
ijmans om de leerlingen hier te 
ondersteunen. 

Startschot
De 460 leerlingen van de basis-
scholen uit De Bilt en Bilthoven 
hebben hun praktijkexamen op 9, 
10 en 11 april gedaan. Elke dag 
werden de leerlingen om 9.15 uur 

weggeschoten van het vertrekpunt 
achter het gemeentehuis in Bilt-
hoven door een ander collegelid. 
Rond 15.30 uur vertrok de laatste 
leerling. Alle kinderen die deel-
namen aan het praktijkexamen 
hadden hun theorie-examen al ge-
haald. Voor het eerst werd dit di-
gitaal gedaan in de vorm van een 
pilot waar door onze gemeente aan 
werd deelgenomen. Over enkele 
weken is bekend of de kinderen 
zijn geslaagd voor hun verkeers-
examen. In totaal waren 160 vrij-
willigers in de gemeente betrokken 
bij de organisatie van het verkeers-
examen.

editorial

Mama Lokaal 
nu ook in De Bilt 

Mama Lokaal opent op woensdagochtend 25 april haar deuren voor 
jonge moeders en zwangeren in De Bilt. Bij het Mama Lokaal kan je 
andere moeders ontmoeten die ook net (of bijna) een baby hebben ge-
kregen. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunnen ervarin-
gen uitgewisseld worden of vragen gesteld worden aan deskundigen 
die met regelmaat eventjes komen binnenlopen. Het Mama Lokaal 
wordt in samenwerking met de bibliotheek georganiseerd en is gratis. 
Aanmelding is niet nodig. Je kunt elke woensdag gewoon binnenlopen 
tussen 10.00 en 11.30 uur (inclusief voorleeskwartiertje). Mama Lo-
kaal is gevestigd in de Bibliotheek Bilthoven (het Lichtruim, Planeten-
plein 2, Bilthoven). 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenda Dorpsberaad 
Westbroek. Zie pag. 10

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

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

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB)
Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346 745355

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

Mix & Match en Vintage34
In- en verkoop van vintage/design/brocante/antiek/kunst. 
Nieuwe Weteringseweg 34 in Groenekan. Open donderdag t/m 
zaterdag 10 tot 17 uur

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die 
leeft en in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

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

Cursussen/ trainingen 
Yoga in Westbroek voor jou!
Start vinyasa yoga maandag 16 april 20-21.15 in Het 
Dorpshuis Westbroek Prinses Christinastraat 2. Andere 
lessen elke vrijdag 9-10.15. Yoga: flexibiliteit, kracht en 
balans. De voordelen van yoga: je lichaam wordt soepel, 
spieren en botten worden sterk en je evenwicht wordt beter. 
Je vindt meer rust en balans in je dagelijks leven. Kosten per 
les: €10 Gratis proefles Meld je aan bij Agata:
yogagroep.nl@gmail.com

Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES 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

11 boeken van Elie Wiesel. 
o.a.vuur in de duisternis, de 
wanhoop verdreven, open 
hart. Alle 11 samen voor €5,-. 
Tel. 06-14040516

2 boeken van Mario Puzo. De 
siciliaan en omerta. Samen 
€4,-. Tel. 06-14040516

7 klassieke platen: chopin, 
ravel, mozart, mendelssohn, 
liszt, bruckner en berlioz.
samen €3,-. Tel. 06-14040516

Stoelverhoger voor kind (15 
-36 kg) voor in de auto €7,50 
Tel. 030-2284394

Electrische frituurpan, 
merk Tomado €15,-. Tel. 
06-48850620 (omgeving 
Bilthoven)

Zwart/leren orthopedische 
schoenen, met licht verhoogde 
hak. Heel mooi. Maat 38 
1/2 (te groot gekocht, nooit 
gedragen). Nieuwprijs €190,- 
voor €30,-. Tel. 06-44334907

Kattenbak afmeting 37 cm. 
breed en 47 cm diep. Inclusief 
zak Catsankorrels van 10 liter. 
€15,-. Tel. 06-44334907

Ventico bovenlicht uitzetter 
met koordbediening, grijs. 
€6,-. Tel. 0302288994

Antiek eiken salontafel 
(lengte 68,hoogte 43,breedte 
48 cm) bewerkte poten, 
glazen bovenblad. €49,-. Tel. 
035-6241475

Antieke eiken hoge stoel, 
rechte rugleuning, "model 
schommelstoel" met 
armleuningen €20,-. Tel. 035-
6241475

Inklapbaar logeerbed + 
matrasje 1.90/80 z.g.n. €35,-. 
Tel. 035-6241475

Koperen ketel met deksel 
€18,50 Tel. 030-2292338

2 Delftsblauwe vazen 25 
cm hoog €22,50 Tel. 030-
2292338

Boek “De kleine dokter” 
van Dr. Vogel. Waardevolle 
raadgevingen over de 
genezende krachten in 
de natuur. €7,50 Tel. 
06-16641083

Interessant boek met uitgebr. 
informatie over antieke 
voorwerpen. Rijkelijk 
geïllustreerd met foto’s in 
kleur als nieuw €10,-. Tel. 
06-16641083

Prachtig, kort (imitatie) 
lederen jasje mt. 42/44 €10,-. 
Tel. 06-16641083
Boek, “Roofvogels en Uilen 
van Europa”. Geïllustreerd in 
kleur, als nieuw. €9,-. Tel. 
06-16641083

Gids van edelstenen en 
sierstenen, 1500 afb. in kleur. 
€5,-. Tel. 06-16641083

Foto box. H.17.5; L. 21.5; 
D.16.5. Prachtig donker hout. 
De 5 buitenzijden deels glas 
voor vijf foto's. Binnenin: 5 
x hangmapjes á 24 foto's 10 x 
15 cm = 120 foto's €25,-. Tel. 
0346-211269

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

Verwarmingsventilator 2000 
watt €12,50 Tel. 0346-211011

8 stoel wieltjes 32 mm dubbel 
rol €12,-. Tel. 0346-211011

Stel blauw gebloemde 
gordijnen als nieuw br 2 x 90 
cm hoog 180 cm €15,-. Tel. 
0346-211011

Een grote bascule met 2 
schaaltjes van koper. Leuk 
voor plantjes of nep fruit. 
€25,-. Tel. 0346-243758

Van drukwerk uit de jaren ’80 
cd met bekende songs €5,-. 
Tel. 0346-243758

Blauwe werk overal maat 52 
valt klein ziet er netjes uit. 
€7,50 Tel. 0346-243758

Gratis af te halen bij Parel 
Promotie in Groenekan, 
oude collectieboeken 
met GEBOORTE en/of 
TROUWkaarten. Leuk voor 
het knutselen of voor verza-
melaars. Info. 0346-211215

Wedgwood theeservies 
handgeschilderd en com-
pleet nieuw €45,-. Tel. 0346-
211738

V.w. verh. compl. een-
persoons opklapbed met 
ombouw afm. 180x80 €45,- 
Tel. 030-2290070

Fietsen/ brommers
Dames FIETS Batavus 
Intermezzo Opknapper + 
Giant Cadex 2 Mountainbike 
Carbon frame en campagniola 
wielen. In een koop €150,-. 
Tel. 030-2102772

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op zoek naar een leuke bij-
baan naast school of studie? 
Wij zijn op zoek naar extra 
hulp in ons MAGAZIJN. 
Heb jij nog tijd over en ben 
je geïnteresseerd? Stuur ons 
een e-mail of bel ons 030-
2761420. VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721T TJ, 
Bilthoven info@vcetechniek.
com

Gezocht Nederlands spreken-
de TUINMAN voor onder-
houd van tuin in Bilthoven 
Noord voor 4 tot 8 uur per 
week. Telefonische reactie bij 
voorkeur na 18.00uur op tel 
nr: 06-51177681

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. 
prijsopg. 06-39870829

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

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

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

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

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

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €115,00 
p/m. Tel. na 17.00 uur
035-6560764 / 06-24760212

Grote GARAGEVERKOOP. 
14 april van 10 tot 15 uur. 
Dr jjf steijlingweg 6 en 11 
Maartensdijk

HOMESALE, 22-04, van 
13.00-17.00 uur, Vogelwikke 
3 Maartensdijk’

Gratis af te halen, jam en 
conservenpotjes o.a. van Hak. 
Schoon en zonder etiketten 
in verschillende maten. Tel. 
030-8782113

Gratis, trampoline mt. 3,66 
m. met net. Nog goed te 
gebruiken. Zelf demonteren. 
Tel. 0346-281000

Varen door de Molenpolder

Op 14 april kunt u van 10.00 - 12.00 
uur met een gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder meevaren 
op een fluiterboot. Het oude 
veengebied heeft een rijke historie. 
Samen met de gids speurt u naar 
de dieren en planten in dit gebied, 
zoals ringslang, purperreiger en 
zonnedauw, en onderweg kunt u een 
stukje lopen op het 'drijvend land'. 
Voor meer informatie en het boeken 
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten. 
Deze excursie is ook met een groep 
te boeken (maximaal 12 personen). 
Neem hiervoor contact op met 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Laatste lezing Kunst en Religie

De werkgroep Kunst en Religie 
in De Bilt heeft gedurende bijna 
12 jaar lezingen georganiseerd, 
verzorgd door Paul Bröker van het 
instituut Helikon. Op maandag 16 
april vindt de laatste lezing plaats. 
Deze gaat over Zuid-Nederlandse 
miniatuurkunst, een heel bijzondere 
tentoonstelling in het Catharijnen-
convent in Utrecht. Deze lezing 
wordt gegeven door drs. Thea 
Willemsen, kunsthistoricus, Utrecht. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
Bechsteinzaal van de Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35 te Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur.

Kunstlezing Morandi

Kunsthistorica Mirelle Nunes 
presenteert op do 12 april 20.00 
- 22.00 u in Theater het Lichtuim 
afbeeldingen van het werk van de 
kunstenaar Morandi en vertelt daarbij 
over zijn werk en leven in Bologna. 
George Morandi is de grootmeester 
van de subtiel geschilderde vazen 
waarmee hij een voorbeeld is voor 
andere. kaarten: www.ideacultuur.nl/
lezingen of aan de zaal.

Brocante in het Groen

Zaterdag 21 april organiseren de 
Vrouwen van Nu, afd. Groenekan 
een Brocante in het Groen. Van 
11.00-15.00 uur is het Dorpshuis 
de Groene Daan omgetoverd tot een 
brocantemarkt. Er zijn standhouders 
die artikelen verkopen en er is koffie/
thee met iets lekkers, een broodje of 
een kopje soep te verkrijgen. 

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 20 april is er voor de laatste 
keer dit seizoen klaverjassen in de 
kantine van SVM aan de Dierenriem 
in Maartensdijk. Aanvang is om 
20.00 uur en meedoen kost 3 euro. 
Er is ook een loterij, voor € 0,25 
per stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl
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zaterdag
14 april

aanvang: 14.00 uur
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Spektakel tijdens Running De Bilt
door Walter Eijnhoven

Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseerde Running De Bilt op zondag 8 april 
diverse hardloopwedstrijden voor jong en oud. Op een volledig verharde route mochten 
de jongsten tussen vier en acht jaar hun krachten met elkaar meten, terwijl de senioren 

uitkwamen in de vijf kilometer en de Bedrijfsloop van tien kilometer. 

Terwijl veel marthonliefhebbers 
zich spoedden richting de Mara-
thon van Rotterdam, konden sport-
liefhebbers zich ook vermaken met 
wedstrijden op eigen bodem. Span-
ning alom tijdens de kidsloop van 
1 km, de jeugdloop van 2,5 kilo-
meter, de 5 km voor iedereen van 
16 jaar en ouder en de Bedrijfsloop 
van 10 kilometer. Deze laatste route 
liep vanuit het Sportpark Weltevre-
den in De Bilt langs het fort en het 
natuurgebied tussen Utrecht en De 
Bilt. 

Startschot
Tijdens de eerste drie wedstrijden 
was wethouder Madeleine Bakker-
Smit aanwezig. Zij vertelt: ‘Ik ben 
gevraagd om het startschot te geven 
voor de eerste drie wedstrijden. Wat 
is dit leuk, vooral die hele kleintjes, 
die sportmentaliteit zit er al he-
lemaal in’. Bij de vierde, en laat-

ste wedstrijd, nam burgemeester 
Sjoerd Potters het stokje over van 
zijn wethouder. ‘Onze organisatie 
is erg tevreden over het aantal in-
schrijvingen voor de hardloopwed-
strijden’, vertelt Jack van der Wal-
le, voorzitter van Running De Bilt. 
‘Wij hadden meer inschrijvingen 
dan vorig jaar, toen wij Running De 
Bilt voor de eerste keer organiseer-
den’. 

Stichting Running De Bilt
Eind 2016 is Stichting Running De 
Bilt opgericht met als doel het or-
ganiseren van hardloopwedstrijden 
in de gemeente De Bilt voor jong 
en oud. De stichting richt zich op 
drie pijlers: Running De Bilt moet 
een hardloopwedstrijd zijn waar 
elke Biltenaar aan kan meedoen. 
De stichting is van en voor inwo-
ners van gemeente De Bilt. Als 
tweede pijler geldt dat iedereen kan 

meedoen: jong en oud, recreatief en 
prestatiegericht. De laatste pijler is 
duurzaamheid. De stichting wil het 
evenement zo duurzaam mogelijk 
organiseren, met bijzondere aan-
dacht voor maatschappij en milieu. 

Prestatie
Tijdens de vijf kilometer deden di-
verse toppers mee. Van der Walle: 
‘Lucas Nieuwenboer en Rik Goet-
hals kunnen zich meten met de nati-
onale grootheden en wij zijn er dan 
ook trots op dat zij met onze vijf ki-
lometer willen meedoen. Ondanks 
de warmte liep Lucas Nieuwenboer 
als een haas. In 15.02 kwam hij 
binnen. helaas geen persoonlijk re-
cord, maar wel een record op deze 
route. Van der Walle: ‘Dit is echt 
een prestatie. Vorige week was het 
nog koud met veel regen en wind 
en vandaag is het 21 graden. Aan 
zo’n temperatuurverschil moet je 

Wethouder Madeleine Bakker-Smit geeft het startschot voor de vijf 
kilometer.

De jongste deelnemers hebben er plezier in.

Salvodames winnen 
van Huizen

Door een slap begin van de wedstrijd heeft Salvo een set moeten 
prijs geven aan de tegenstander. Nadat de dames weer in hun ritme 
kwamen had de tegenstander niet veel meer te vertellen. De wed-
strijd tegen Huizen werd gewonnen met 3-1.

Door de servicedruk die Huizen wist te leggen op Salvo kwamen de 
Maartensdijkse dames niet los in de 1e set. Salvo liep voortdurend ach-
ter de feiten aan en kon ook aanvallend geen vuist maken. De dames 
speelden heel onnauwkeurig waardoor de tegenstander de set kon win-
nen met 19-25. De dames hadden wel wat geleerd want in de 2e set ging 
Salvo feller van start en hield gelijke tred met Huizen. Door het gebrek 
aan een constante aanval kwam het team niet echt los van de tegenstan-
der die goed partij bood. 

Pas in het tweede deel van de set maakte Salvo het verschil en won 
met 25-19. In de 3e en 4e set was het Salvo dat de dienst uitmaakte. 
Door het verplaatsen van Nicole Visscher van het midden naar de bui-
tenaanval werd Salvo aanvallend sterker en scoorden veelvuldig. De 
tegenstander had hier tegen niet voldoende verweer. Beide sets werden 
eenvoudig gewonnen met resp. 25-16 en 25-15. Vrijdag 13 april om 
20.00 uur krijgt Salvo in de Vierstee koploper Keistad op bezoek. Om 
dit team nog te kunnen bedreigen is een overwinning noodzakelijk.  

Irene D1 houdt promotie in eigen hand
Zinderend spannend zijn de laatste weken voor Irene Dames 1. Het doel is het behalen van de 
tweede plaats, welke recht geeft op het spelen van promotiewedstrijden. Al weken staat Irene 
vier punten voor op nummer drie NVC uit Nieuwegein, maar met de uitwedstrijd tegen NVC 

nog voor de boeg is het nog geen uitgemaakte zaak. 

Na de 3-2 zege van NVC op de da-
mes van Nesselande D1 eerder in 
de week wisten de Irene-meiden dat 
ze afgelopen zaterdag thuis tegen 
de Utrechtse studenten van Protos 
minimaal een zelfde resultaat neer 
moest zetten. 

Deze wedstrijd had dus alles in 
zich had wat je van een belangrijke 
wedstrijd kon verwachten. Irene 
begon goed in de eerste set, speelde 
daarna wat zenuwachtig, verspeel-
de een voorsprong en kwam op 
achterstand. Een schitterend blok 
van Marloes Kragtwijk bracht Ire-
ne weer op gelijke hoogte waarna 
Marit Pasterkamp met een serie van 
zeven opslagen de set uit serveerde. 
(25-18) 

Gas
De tweede set schoot Irene met 
een mooie opslagbeurt van Na-
dine Everaert uit de startblokken 
en bij 11-3 leek de tweede set wel 
al veilig. Langzaam aan kwamen 
de Utrechtse studenten dichterbij, 
maar net toen het weer spannend 
leek te worden, gaf Irene gas bij en 
haalde de tweede set met 25-20 bin-
nen. De derde set nam Irene weer 
snel een voorsprong en op 13-8 
leek niets een 3-0 voorsprong in 
sets in de weg te staan. Maar Pro-
tos speelde alles of niets en won de 
derde set met 18-25. 

Vijfde
Protos leek daarna eenvoudig de 
vierde set binnen te halen, maar een 

paar aces van Maaike Scharrenburg 
bracht Irene terug op 22-22. Via 
een paar ongelukkige ballen ging 
de vierde set toch naar de Utrechtse 
studenten.(22-25) Iedereen dacht 
dat Irene deze klap niet meer te 
boven zou komen, maar daar dacht 
Hanneke Caldenhoven toch anders 
over. Haar vier kill-blocks op een 
rij vormden het breekpunt in de 
vijfde set die daardoor met 15-7 
naar Irene ging. Irene heeft alles 
nog eigen hand en reist volgende 
week met vier punten voorsprong af 
naar Nieuwegein. Op zaterdag, 14 
april om 17.30 uur speelt Irene D1 
de cruciale wedstrijd om de twee-
de plek tegen NVC D1 in sporthal 
Merwestein in Nieuwegein.

(Jack van Asperdt)

echt wennen, weet ik uit eigen er-
varing. Als je dan zo’n tijd neerzet, 
is dat heel goed’. 
Volgend jaar is er weer een Run-
ning De Bilt. De stichting zoekt on-
dersteuning voor haar activiteiten, 
ook tijdens Running De Bilt 2019. 
Voor meer informatie: www.run-
ningdebilt.nl

Uitslagen:
1 km: Jongens: Gijs Merckx 
(05.19), Melle Pietersma (05.28), 
Matthijs Vermeulen (05.31). 
Meisjes: Yara Keers (05.40), Sara 
Pacqué (06.17), Lotte van Gool 
(06.32)
2,5 km Jeugdloop: 
Jongens Pijke Renema (11.58), 

Teun Merckx (12.23), Boyd van 
Rossum (12.27). 
Meisjes: Jet Prins (12.48), 
Merlijne van Doorn (13.24), 
Murthe van Oostveen (14.05)
Hardloopnetwerk 5 km: 
Heren: Lucas Nieuwenboer 
(15.03), Rik Goethals (15.38), 
Meseret Gestihiwet Telry (15.52). 
Dames: Josien Scheepens (18.05), 
Lysanne Wilkens (18,08), 
Ellen van der Kolk (18.15).
10 kilometer: 
Heren: Jorin Kamps (35.29), 
Jermo Janmaat (36.18),  
an Schouten (36.56). 
Dames: Tanja Nijboer (44.29), 
Laura Klok (46.03), 
Melory Stoppelenburg (46.08)



Familiedag op 
Landgoed Oostbroek

Op zondag 15 april tussen 11.00 en 16.00 uur zorgen vrijwilligers 
van Utrechts Landschap voor een gezellige dag, met tal van activi-
teiten op het landgoed Oostbroek.

In de knutseltent maak je van een kleurig washandje een schattig vo-
gelnestje met twee vogeltjes. Over het landgoed kan een puzzelwande-
ling gelopen worden. Hiermee wordt je kennis van vogels op de proef 
gesteld. In de boomgaard staan spelletjes en in de sloot kan naar water-
diertjes gezocht worden. 
Met supersop kun je de grootste zeepbellen maken. Na al die activitei-
ten is het lekker uitrusten op het terras met thee, koffie, limonade en 
cake en voor de heel lekkere trek is er een poffertjeskraam. ‘t Winkel-
tje is open voor informatie over Utrechts Landschap en er zijn allerlei 
heerlijke streekproducten en cadeautjes te koop.

Landgoed Oostbroek ligt ver-
scholen achter het in aanbouw 
zijnde Prinses Maxima Centrum 
aan de Bunnikseweg 45a te De 
Bilt. De toegang is gratis. Ga bij 
voorkeur met de fiets. Parkeermo-
gelijkheden zijn beperkt.
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De Geesina draait weer
door Henk van de Bunt

Na een uitvoerige en kostbare restauratie is de historische korenmolen Geesina aan de 
Ruigenhoeksedijk te Groenekan weer maalvaardig. Dat feestelijke moment werd zaterdag 7 

april onderstreept met muziek, toespraken en het lichten van de vang.

Burgemeester Sjoerd Potters ging 
allereerst in op de functie van het 
erfgoed molen: ‘Al eeuwen ge-
bruiken wij de wind, welke hier 
veelal waait, om polders droog te 
houden, om graan te malen en bij 
meerdere processen. In het begin 
van de 20ste eeuw leek de komst 
van elektriciteit een bedreiging 
voor de molen; veel molens wer-
den er gesloopt. En sinds de jaren 
’80 van de vorige eeuw groeit de 
urgentie van een energietransitie. 
Wij hebben nu oud en nieuw erf-
goed in de vorm van windmolens 
en windturbines. Van de wind 
hoeven wij ook geen afscheid te 
nemen zoals van het gas’. 

Voor de wind
Het ging volgens Potters niet elke 
molen in het land voor de wind: 
‘Ook op de Geesina is dit spreek-
woord zeker van toepassing’. 
Potters wees vervolgens op de 
geschiedenis van de molen: ‘De 
molen werd oorspronkelijk De 
Groene Kan genoemd. Rond 1930 

raakte hij buiten bedrijf vanwege 
een bedrijfsverhuizing naar De 
Bilt, maar in 1939 liet Schuurman 
een omvangrijk herstel uitvoeren 
omdat het bedrijf weer naar Groe-
nekan terugkwam. Deze restaura-
tie was mogelijk dankzij de spaar-
zaamheid van zijn vrouw. Daarom 
werd de molen omgedoopt van De 
Groene Kan in Geesina’. Potters 
vertelde blij te worden van die 
mooie verhalen rond de molen, 
zeker wanneer deze uiteindelijk 
leiden tot het prachtige resultaat, 
zoals ook nu weer deze restau-
ratie. Hij sloot af met het op de 
Geesina sterk betrekking heb-
bende gezegde: ‘Er is meer dan 
de molen in het woud’.(Er is iets 
bijzonders gebeurd). 

Restauraties
Het was niet de eerste restauratie 
van de Geesina; in 1968 werd de 
Geesina gerestaureerd voor in to-
taal 72.000 gulden. Deze restau-
ratie was op zich vrij bijzonder, 

omdat in die tijd molens voorna-
melijk als stilstaand monument 
gerestaureerd werden. Alleen een 
aantal poldermolens in Utrecht 
was in die tijd nog in bedrijf. De 
eigenaar moest de restauratie van 
het wiekenkruis en het gehele in-
terieur, zo’n 35.000 gulden, zelf 
betalen en om die reden zag de 
buitenzijde van de molen er daar-
na netjes verzorgd uit, maar was 
de binnenzijde erg ruw afgewerkt. 
Hoewel deze restauratie slechts 
één van de in totaal 3 restauraties 
is geweest, werd deze toch vereeu-
wigd op de kap van de Geesina, 
waar nu het jaartal 1968 naast dat 
van 1853 prijkt. Begin jaren ‘90 
van de vorige eeuw was de molen 
weer aardig in verval geraakt. Het 
lukte de familie Schuurman niet 
om een nieuwe restauratie rond 
te krijgen. In afwachting van be-
tere tijden werden eind 1994 de 
roeden en de lange spruit uit de 
molen gehaald. In juni 1998 is de 
molen overgegaan naar Stichting 
de Utrechtse Molens. In augus-

tus 2000 geeft die stichting het 
startsein voor de restauratie. In 
het kader daarvan werd op 30 ja-
nuari 2001 de kap van de molen 
gehaald. In 2001 werd de restau-
ratie van de stenen romp afge-
rond, maar verder kwam het niet 
vanwege financiële problemen. 
Kort daarna gaat de stichting fail-
liet en in 2005 gaat het beheer van 
de Utrechtse Molens, waaronder 
de Geesina over naar de Stichting 
Het Utrechts Landschap.

Anderen
Directeur-rentmeester Saskia van 
Dockum van het Utrechts Land-
schap ging vervolgens het rijtje 
betrokken na; ‘De stenen romp is 
in 2017 voor een deel afgebroken 
en opnieuw opgemetseld. Speci-
aal voor de restauratie zijn 42.000 
IJsselsteentjes gebakken door een 
steenfabriek. Vanaf mei 2017 heb-
ben twee metselaars stug doorge-
werkt om het gat met de 42.000 
stenen te dichten’. Zij benoemde 

de fondsen voor de restauratie; 
afkomstig van diverse goede-doe-
len-instellingen, de gemeente De 
Bilt en ook werd een belangrijke 
bijdrage geleverd door de Groe-
nekanse bevolking, onder meer in 
het kader van een huis-aan-huis 
actie.

Groen
Frits Jansen is voorzitter van 
Stichting Molen Geesina en een 
warm pleitbezorger voor het 
‘groen’: ‘De Molen Geesina is 
een pareltje in ons dorp maar niet 
het centrale punt. Zoals het land-
goed de Beylevelden ook niet 
het centrale punt in ons dorp is, 
ook al lijkt dat er soms wel op. 
Groenekan loopt van Larenstein 
tot aan de Huydecoperweg bij 
Westbroek. En anderzijds van de 
Gageldijk tot aan de dr. Welffer-
weg. Een prachtig landelijk ge-
bied wat aan alle kanten bedreigd 
wordt. Zoals bouwplannen in het 
Noorderpark en uitbreiding in de 
zone van de ecologische hoofd-

structuur bij Larenstein. Deze 
gevaren worden verder vergroot 
door het in werking treden van 
de Omgevingswet. Consequenties 
van de Omgevingswet zijn dat de 
burgers gezamenlijk hun plannen 
en ideeën over hun dorp en om-
geving verwerken in een nieuwe 
visie, die dan geëffectueerd moet 
worden. 

Daarom is het van groot belang 
dat de inwoners van Groenekan 
zich gezamenlijk teweerstellen 
tegen plannen zoals het pact van 
Ruigenhoek in het Noorderpark, 
ontwikkelingen rond Larenstein 
etc. Bebouwing en exploitatie van 
het buitengebied moet voorkomen 
worden. Groenekan moet groen 
blijven! Samenwerking en over-
leg tussen bewoners van de kern 
en de buitengebieden van Groene-
kan is van essentieel belang en we 
zullen dit met alle bewoners van 
Groenekan moeten bewerkstelli-
gen’. 

Er is weer werk voor de molenaars Ingrid Friesema en Gijs Hasselbach. 
Korenmolen Geesina is van april tot oktober iedere zaterdag te bezoeken 
en de molenwinkel met streekproducten is dan open. Op afspraak kunnen 
groepsbezoeken op andere tijdstippen worden afgesproken.

Zoeken naar waterdiertjes op Oostbroek.

De vang wordt gelicht: v.l.n.r. Sjoerd Potters, Saskia van Dockum, Frits Jansen en Ingrid Friesema.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vanaf 1 april asperges € 15,00

Woe.
11-04
Do.

12-04
Vr.

13-04
Za.

14-04
Zo.

15-04

Runderrib-eye v.d. grill 
met gebakken ui 
en champignons

of
Gebakken doradefilet 

met garnalensaus
of

Portobello gevuld met 
groenten en geitenkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
18-04
Do.

19-04
Vr.

20-04
Za.

21-04
Zo.

22-04

Kipfilet met brie en 
mosterdsaus

of
Gebakken heilbotfilet 

met kreeftensaus
of

Wrap met mozzarella, 
groenten en pesto

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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