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Uw lokale
drukwerkspecialist

Of op zoek naar toffe aankleding voor je beurs, evenement 

of winkel? Wij leveren de oplossing met diverse materialen. 

Zowel voor binnen- als buitengebruik. Naast een 

rechthoekig bord, kunnen we ook een op 

vorm gesneden bord leveren of een 

bord met uitsparingen. Neem contact 

op voor de mogelijkheden.

Reclameborden nodig?

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl
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Rudi Boekhoven formateur De Bilt
door Guus Geebel

Donderdag 19 april presenteerde informateur en VVD-lijsttrekker Fred van Lemmen in de oude 
raadzaal van Jagtlust het Eindrapport Verkenning Coalitievorming 2018. De opdracht van de 

informateur werd daarmee beëindigd. Rudi Boekhoven, oud-burgemeester van Zeist, gaat nu aan 
de hand van de verkenning aan de formatie beginnen.

Tijdens de openbare bijeenkomst, on-
der voorzitterschap van burgemeester 
Sjoerd Potters, gaf Fred van Lemmen 
een toelichting op zijn bevindingen. 
‘Ik ben gevraagd om een advies uit 
te brengen over de te vormen coalitie. 
Daarbij stelde ik de inwoners, onder-
nemers en instanties voorop, want 
daar doen we het allemaal voor’. Van 
Lemmen vertelt over het informatie-
proces en de voorkeurscoalitie, die 
daaruit is voortgekomen. Hij schetst 
een aantal kenmerken van die coali-
tie. ‘Wat ik gedaan heb is op een in-
tegere, objectieve manier kijken hoe 
we tot een coalitie kunnen komen. 
Daarbij heb ik steeds gekeken naar de 
belangen, die we hebben. De uitein-
delijke keuze die we op basis van een 
aantal criteria nu presenteren moet 
leiden tot een stap naar de formatie.’

Informatieproces
Na de verkiezingen voerde de infor-
mateur op 26, 28 en 29 maart ge-
sprekken met alle partijen. Uit die 

eerste ronde kwamen zaken naar 
voren die dermate interessant waren, 
dat die het mogelijk zouden kunnen 
maken een raadsbreed akkoord te 
sluiten. Er is een aantal criteria steeds 
naar voren gekomen: de strategische 
agenda van de raad die eind 2016 
werd vastgesteld, daadkracht en re-
sultaatgerichtheid, ‘nieuwe energie’, 
de afweging van de verschillende 
verkiezingsprogramma’s en de nood-
zaak dat inwoners van alle kernen 
zich kunnen herkennen. Uiteindelijk 
is besloten om op basis van deze pun-
ten met de VVD, GroenLinks, CDA 
en PvdA een vervolg te plannen. Op 
11, 13, 16 en 18 april werden ge-
sprekken gevoerd. Daarbij is ook ge-
keken naar mogelijke hobbels. Doel 
was te komen tot een afgeronde ver-
kenning en een complete overdracht 
aan de informateur. 

Bevindingen 
Uit de verkiezingsuitslag komt naar 
voren dat de VVD de grootste partij 

is, maar niet in alle kernen. Groen-
Links heeft een fantastisch resultaat 
behaald en D66 verloor een derde 
van de stemmen. Het CDA heeft 
een aantal zeer trouwe kiezers en is 
in verschillende kernen sterk verte-
genwoordigd. De PvdA in De Bilt 
heeft in tegenstelling tot landelijk een 
sterke positie weten te behouden. De 
lokale partijen zijn als totaal gelijk 
gebleven. De vier partijen die coali-
tiebesprekingen voeren hebben veel 
overeenkomsten, maar ook duide-
lijke verschillen, wat Van Lemmen 
een gezonde situatie noemt. Het Cen-
trumplan, het zwembad en De Kwin-
kelier zijn lastige dossiers die mee-
komen, evenals woningbouw. ‘Wat 
betreft het zwembad willen we dat 
het dossier zo snel mogelijk wordt 
gesloten. De vraag of alle gebruikers 
in het rooster passen willen we laten 
onderzoeken. In het Centrum en De 
Kwinkelier zijn veel initiatieven op 
gang gekomen. De partijen zijn het 
erover eens dat er 845 woningen 
moeten komen, uiterlijk in 2026 en 
dat daarvan 450 sociale woningen ui-
terlijk 2030 gerealiseerd moeten zijn.

Voorkeur
Over de motivatie om met de voor-
keurscoalitie door te gaan zegt Van 
Lemmen dat er een grote mate van 
samenhang is en een hoge mate van 
aanvulling. ‘Ik heb met name ge-
keken naar de onderwerpen waar 
partijen voor staan om daarmee alle 
thema’s te kunnen invullen en ook 
de wil om die te realiseren. Uit de 
gevoerde gesprekken is een groot 
onderling vertrouwen waarneem-
baar. De partijen staan voor een goed 
functionerende raad en een breed 
draagvlak, hebben een constructieve 

Het stokje wordt overgedragen aan formateur Rudi Boekhoven (r).

Informateur Fred van Lemmen presenteert het eindrapport.

Kunstwerk voor
De Vierstee

Zaterdag 21 april onthulde burgemeester Sjoerd Potters, samen met 
kunstenaar Philipp van der Zeeuw het kunstwerk ‘Vier Eenheid’ bij
De Vierstee in Maartensdijk. Philipp verwerkte in keramiek de vier 
functies van De Vierstee (sport, bibliotheek, drama en muziek)

[foto Walter Eijndhoven]

Koningsdag en in alle regionen
zie je hulde aan Oranje betonen
verkleed of in pak
of met oranjegebak
Bakker Bos doet het met Vuursche kronen

Guus Geebel Limerick

grondhouding en denken in oplossin-
gen. De VVD staat voor verbinding. 
Het gevoerde beleid van GroenLinks 
is gewaardeerd. Het CDA heeft een 
sterke vertegenwoordiging in de ker-
nen. De PvdA heeft een sterke focus 
op wonen, werken en sociaal domein. 
De partijen vertrouwen erop dat ook 
andere partijen bij verschillende on-

derwerpen betrokken kunnen wor-
den. Zij hebben intercollegiale con-
tacten met andere gemeenten, Rijk en 
provincie. Van Lemmen gaat vervol-
gens in op vragen, voornamelijk van 
partijen die niet bij het vervolgtraject 
betrokken zijn. Daarbij wordt vooral 
de voorkeur voor de PvdA aan de 
orde gesteld.

advertentie
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/04 • 10.30u - Mevr. ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/04 • 09.30u - Ds. A.N. van der Wind

29/04 • 18.30u - Ds. J. Prins 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/04 • 10.30u - Mevr. L. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/04 • 10.00u - de heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/04 • 10.30u - Voorganger pastor 

Annelies van den Boogaard

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
29/04 • 10.15u - Ds. P. Schelling

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
29/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

29/04 • 19.00u - Ds. J. Hoek 

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/04 • 10.00u - ds. E.J.W. van Leersum, 

Samendienst met Opstandingskerk
29/04 • 19.30u - Taizéviering, met koor 

en instrumentalisten o.l.v. Els Firet.

Pr. Gem. Opstandingskerk
29/04 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
29/04 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering, voorgangers
W. Eurlings en J. van Gaans. 

V.E.G. De Bilt e.o.
29/04 • 10.00u - Spreker Joost Bijl

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
29/04 • 10.30u - ds. A. Brouwer

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

29/04 • 15.30u - Kandidaat J.A. de Kruif 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

29/04 • 10.00u - Kandidaat H. Roelofsen
29/04 • 18.30u - Leesdienst

Onderwegkerk Blauwkapel
29/04 • 10.30u - Pastor F. Nieuwland 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/04 • 11.00u - Kapel gesloten; 09.30u 
Oecumenische Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk en St. 

Maartenskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/04 • 10.00u - Ds. P.H. van Trigt
29/04 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

29/04 • 10.00 + 18.30u - Ds. K. van Olst

PKN - Ontmoetingskerk
29/04 • 09.30u - Oecumenische 

Samendienst met St. Maartenskerk 
Maartensdijk en Kapel Holl. Rading 

St. Maartenskerk
29/04 • Kerkgebouw gesloten
Oecumenische Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/04 • 10.00u - Dhr. A. van Hilten
29/04 • 18.30u - Dhr. H. Bijl 

 
PKN - Herv. Kerk

29/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
29/04 • 18.30u - Ds. G. Bikker

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 28 april wordt door de 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingeza-
meld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundeld papier voor 8.30 
uur aan de weg te zetten. Heel pret-
tig voor de papierophalers is als u 
de handgreep van de kliko naar de 
straat wilt zetten.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Gerdien Jansen

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

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

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

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

Geboren
17 april 2018

Puk
Zoon van 

Bram en Carlijn
Tolakkerweg 124

Hollandsche Rading

PvdA- overdagbijeenkomst

Op donderdag 26 april om 9.45 
uur is er een overdagbijeenkomst 
van de PvdA in De Bilt bij Liske 
Roessingh, Utrechtseweg 363, 
De Bilt. Greetje de Haan, zang-
docent en koordirigent zal spre-
ken over de kracht van muziek en 
muziekonderwijs. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom. Info tel. 
030 2282813, 030 2286903 of 06 
81858955.

Open tuin in Westbroek

De Moeras- en Stinzenplanten-
tuin is vrij toegankelijk op 28 
april en ook daarna elke laatste 
zaterdag in de maanden t/m sep-
tember en de tweede zaterdag 
van juni. Het adres is Kerkdijk 
132 (tuiningang), te Westbroek 
van 10.00 tot 17.00 uur.Tel. info 
via 0346 281485. 

Wereld-Tai Chi-dag 

Zaterdag 28 april wordt op land-
goed Houdringe tussen 10.00 en 
12.00 uur Tai Chi gegeven. De 
oefeningen zijn eenvoudig zodat 

iedereen kan meedoen. Verder 
zullen er demonstraties zijn van 
verschillende choreografieën 
(o.a. met zwaard). Je kunt later 
komen en eerder weggaan. De 
locatie vind je door bij de roton-
de met de Groenekanseweg het 
landgoed Houdringe in te gaan. 
Zodra je op het veld komt volg 
je het pad naar links, na 200 
meter aan je linkerhand tref je de 
anderen aan. Emile Weesie zal de 
oefeningen begeleiden en enkele 
demonstraties verzorgen. 

Meivakantie bij WVT

In de periode van 27 april t/m 9 
mei zijn er bij WVT geen kin-
deractiviteiten! Dus o.a. judo , 
streetdance en jazzdance, peuter/
kleuterdans komen te vervallen. 
In verband met Koningsdag is 
het gebouw (Talinglaan 10 te 
Bilthoven) op 27 april gesloten 
en vinden er geen activiteiten 
plaats.

Repair Café 
Hollandsche Rading

Zaterdag 28 april is er Repair 
Café in het Dorpshuis in Hol-
landsche Rading; dit keer van 
12.30 uur tot 16.00 uur. Dat wat 
stuk is wordt samen gerepareerd. 
Meubels, fietsen, speelgoed, 
gereedschap, elektrische appara-
ten, kleding, kortom alles wat 
kapot is of niet meer goed func-
tioneert, wordt aangepakt. Want 
weggooien is zonde. Deze keer 
wordt ook weer tuingereedschap 
geslepen en gerepareerd.

Ook kun je terecht voor koper- en 
zilverpoetsen. En natuurlijk is er 
koffie met wat lekkers. 

Kledingactie 

De inzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood vindt plaats op 28 april. 
Gebruikte en nog bruikbare kle-
ding en schoenen kunnen ingele-
verd worden in Bilthoven, Onze 
Lieve Vrouwe Kerk, Gregori-
uslaan 8, van 10.00 tot 12.00 
uur. In De Bilt, RK Michaelkerk, 
Kerklaan 31, van 10.00 tot 13.00 
uur en in Maartensdijk, RK St. 
Maartenskerk, Nachtegaallaan 
40, van 10.00 tot 12.00 uur. De 
netto-opbrengst van de ingele-
verde kleding komt ten goede aan 
het onderwijs in de crisisgebieden 
in de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek.

Praise-concert in de 
Centrumkerk 

Op zondag 29 april verzorgt het 
gospelkoor Together uit Houten 
in de Centrumkerk, Julianalaan 42 
in Bilthoven een praise-concert. 
Begeleid door hun eigen band 
wordt swingend en dynamisch 
over het geloof gezongen. Aan-
vang 16.00 uur. De toegang is gra-
tis, een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. 

Themawandeling 

Op zondag 29 april is er bij Beer-
schoten een themawandeling van 
het Utrechts Landschap, georga-
niseerd door Christien Hidding. 
Vooraf aanmelden is nodig in ver-

band met het maximaal aantal 
deelnemers. Dit kan op de web-
site van Utrechts Landschap. De 
wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt anderhalf tot twee uur. 
Deelname is gratis. Start vanuit 
Paviljoen Beerschoten, gelegen 
aan de Holle Bilt 6 te De Bilt 
voorbij parkeerplaats van de Bilt-
sche Hoek linksaf.

Soefi bijeenkomst

Op zondag 29 april verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een informele eredienst in Huize 
het Oosten, Jan Steenlaan 25. 
Aanvang 11.00 uur. Het thema 
is: ‘Neig uw oren naar het beste’. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust ervaren 
van het dagelijks leven als bron 
van spirituele groei.
(www.soefi.nl)

Varen door de Molenpolder

Op 28 april kunt u van 10.00 - 
12.00 uur met een gids van Staats-
bosbeheer 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, purperrei-
ger en zonnedauw, en onderweg 
kunt u een stukje lopen op het 
‘drijvend land’. Voor meer info 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.
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Hoe reageer je als iemand op zijn 

sterfbed naar zijn jas en schoenen 

vraagt omdat hij ‘op reis moet’? 

Jacinta van Harteveld, voormalig 

coördinator hospice en auteur 

vertelt hoe naasten en zorgverleners 

deze en andere voortekenen kunnen 

herkennen, zodat ze mensen die 

gaan sterven beter begrijpen en 

hen in dit laatste proces kunnen 

begeleiden en ondersteunen. 

Meld u nu aan op 

yarden.nl/agenda.
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Lezing

Leven in het 
zicht van de 
dood

Woensdag 15 mei 2018  

Ontvangst:  19.30 uur met koffie  

                   en thee 

Aanvang: 20.00 uur

Einde:  22.00 uur

Entree: gratis  

De Woudkapel

Beethovenlaan 21 

3723 JG  Bilthoven

advertorial

advertentie

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

Oorlogsslachtoffers worden 
herdacht

door Henk van de Bunt

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

vinden meerdere herdenkingen plaats.

Op Fort De Bilt, vlakbij verkeers-
plein de Berekuil, zijn in de oorlog 
tussen ‘42 en ‘45 honderdveertig 
mannen uit heel Nederland door 
de Duitse bezetter gefusilleerd. 
Na de Waalsdorpervlakte is Fort 
De Bilt de plek waar de nazi’s de 
meeste gevangenen executeerden. 
Op Fort de Bilt wordt altijd op de 

zaterdag voorafgaand aan de 4de 
mei de herdenking gehouden.

Gerdi Verbeet
Zaterdag 28 april vanaf 19.30 uur 
vindt de herdenking plaats, het 
hek aan de Biltsestraatweg 170, 
Utrecht is vanaf 18.30 uur open. 
Tijdens deze herdenking zal oud-

Tweede Kamervoorzitter en thans 
voorzitter van het 4 en 5-meico-
mité, mevrouw Gerdi Verbeet, 
de spreker zijn. De Commissaris 
van de Koning en de burgemees-
ters van Utrecht en De Bilt zullen 
kransen leggen en de leerlingen 
van groep 8 van de Daltonschool 
Rijnsweerd adopteerden het mo-

nument op de executieplaats en 
zullen gedichten voordragen. Op 
de herdenking komen nabestaan-
den uit het hele land en dit jaar 
wordt door de Verzetsgroep Veen 
uit Noord-Brabant de krans na-
mens de nabestaanden gelegd. 
Iedereen die deze ingetogen en 
intieme herdenking wil bijwonen 
is van harte welkom.

Herdenking Bilthoven
De herdenking in Bilthoven vindt 
op 4 mei plaats bij het monu-
ment bij het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg-Zuid 173. Om 
19.35 uur vertrekt de stille tocht 
vanuit hoek Soestdijkseweg-Zuid 
/ Kortelaan en vanuit hoek Soest-
dijkseweg-Zuid / Antonie van 
Leeuwenhoeklaan naar het mo-
nument bij gemeentehuis Jagtlust. 
Daar klinkt het Taptoe-signaal en 
aansluitend zijn er twee minuten 
stilte, gevolgd door twee couplet-
ten van het Wilhelmus. 

Leerlingen van de Groen van Prin-
stererschool ontsteken het herden-
kingsvuur, burgemeester Sjoerd 
Potters spreekt enkele woorden, er 
is een muzikaal intermezzo door 
Julia Bronkhorst en een toespraak 
van de heer Henry Kalb, wiens 
vader ondergedoken gezeten heeft 
bij de familie Bakker, waarvan de 
enige nog levende zoon in Bilt-
hoven woont. In 2016 heeft de 

familie Bakker hiervoor postuum 
een Yad Vashem-onderscheiding 
ontvangen. Na opnieuw een muzi-
kaal intermezzo door Julia Bronk-
horst draagt de heer Moolenaar 
een gedicht voor en zijn er krans-
leggingen. 

Herdenking Maartensdijk
Vrijdag 4 mei zal wethouder Ma-
deleine Bakker-Smit om 19.00 
uur de bijeenkomst in de Kerk 
van St. Maarten (Nachtegaal-
laan) openen en zullen Florus van 
Amerongen en Bertine Oostveen-
de Rooy namens resp. zijn vader 
en haar grootvader in verhalende 
vorm bijdragen leveren. Het slot-
woord zal worden uitgesproken 
door pastor Gerard de Wit. Er is 
een muzikale bijdrage van het Al-
gemeen Zangkoor Maartensdijk. 

Na een stille tocht naar het Maer-
tensplein zullen er bij de vlag 
koralen worden gespeeld door 
muziekvereniging Kunst en Ge-
noegen. Deze muziekvereniging 
verzorgt ook de begeleiding bij 
het zingen van twee coupletten 
van het Wilhelmus, na de tradi-
tionele twee minuten stilte voor 
over- en herdenking. Tot slot zal 
er nog een gedicht worden gele-
zen en is er een mogelijkheid voor 
koffie/thee bij Servicecentrum 
Maartensdijk in Dijckstate aan het 
Maertensplein.

Defilé langs de kransen en het monument bij Fort De Bilt in 2017. (foto Claudia Junge-Dijkman)
Dag Anne de Boer

Tijdens de Algemene ledenvergadering van GroenLinks werd afscheid 
genomen van raadslid c.q. fractievoorzitter Anne de Boer met 
toespraken en bloemen. Ook waren er bloemen voor het scheidend 
commissielid Eveline van der Aa.
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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 26 april
t/m woensdag 2 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-walnoot salade
Sellerie salade
Filet Americain

Gebraden rosbief
Gegrilde entrecote
Honingham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Slavinken

Kipdij saté

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.98

100
GRAM 1.69

500
GRAM 5.50Riblappen

5
VOOR 5.-

Varkenshaasjes, 
Katenhaas of 
Bourgondisch

1
KILO 7.98

KIPDIJ FILET

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.75

500
GRAM 6.98

Noten & pinda's

250
GRAM 3.98

250
GRAM 4.98

CASHEWNOTEN
gezouten of ongezouten

OVERHEERLIJKE 
HUISMIX

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

Special van de week!

ITALIAANSE CORDON BLUE
gevuld met rauwe ham en kaas

GEHEIME 
KRUIDENKAAS
Boerenkaas met een verrassende kruidenmix

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten
o.a raapstelen,
spinazie en bieten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Charlotte-
taart
Met vanille en framboos

Nu € 14,95

•  Italiaanse gehaktschotel € 1,25
100 gram

•  Vers gewassen
Hollandse spinazie € 0,79

zak 300 gram

•  Perssinaasappels € 1,99
2 kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Oven verse
• Witte bollen
• Bruine bollen
• Rozijnen bollen

Zak 5 stuks € 1,99

VRIJDAG 27-04-2018
ZIJN WIJ DE GEHELE 

DAG GESLOTEN
I.V.M. KONINGSDAG!

DONDERDAG 26-04
VOLOP TOMPOUCEN 
EN ORANJE GEBAK

KOM PROEVEN!

Hollandse  
Asperges
De allerbeste kwaliteit!

Gratis geschild

500 gram € 3,95

Vers van de traiteur

•  Tuinbonenschotel € 1,25
100 gram

•  Kapucijnersschotel € 0,99
100 gram

•  Op veler verzoek -
Canneloni met asperges en 
ham in een tuinkruidensaus

€ 1,98
100 gram

Hollandse 
Smaak-
Aardbeien

Bak 500 gram € 2,99



Jubileum ‘Sterk door 
Vrijwilligerswerk’ 

Donderdag was er in het restaurant Bij de Tijd in De Bilt een feestelijke 
bijeenkomst om het 1 jarig bestaan van dit project te vieren. De 
organisatie zet zich in om mensen met een beperking vrijwilligerswerk 
te laten doen. Zij worden daarin door een maatje begeleid. 

Sterk door Vrijwilligerswerk is er voor mensen die actief willen zijn in de 
samenleving maar dat niet zelfstandig voor elkaar krijgen; het project biedt 
ondersteuning en begeleiding bij het organiseren en verrichten van vrij-
willigerswerk. De kwetsbare vrijwilliger kan worden gekoppeld aan een 
jobmaatje, een vrijwilliger, die als een maatje is en waar nodig ondersteunt. 
De vrijwilliger wordt geplaatst bij 
een organisatie, die maatschap-
pelijk betrokken wil ondernemen, 
kwetsbare vrijwilligers een warm 
hart toedraagt en extra handen kan 
gebruiken. Zo is er bijv. koffie-
schenken in een verzorgingshuis, 
of het uitruimen van stallen in een 
manege. Door dit werk voelt men 
zich des te meer een volwaardig lid 
van de samenleving. Het was bij 
de bijeenkomst mooi te zien en te 
horen hoe enthousiast deze mensen 
over hun ervaringen vertelden. 

Voor info e-mail:
a.kloosterziel@mensdebilt.nl of
m.drok@mensdebilt.nl.

(Frans Poot)
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Afstand van de Bijbel tot de Koran 
is minder dan we ons bewust zijn

door Rob Klaassen

Maartensdijker Eduard Verhoef is theoloog en studeerde Semitische talen. Hij sprak woensdag 
18 april voor een tot de laatste stoel bezette zaal van de Ontmoetingskerk in Maartensdijk op 

uitnodiging van de Historische Vereniging Maartensdijk over het onderwerp:
‘de Islam als religieuze hervormingsbeweging’. 

In 2015 heeft Verhoef een Neder-
landse vertaling van de Koran ge-
maakt. Vorig jaar heeft hij een ‘Uit-
leg bij de Koran’ gepresenteerd. Hij 
is een nationaal en internationaal 
vermaard deskundige op het gebied 
van het vroege christendom. Dr. 
Eduard Verhoef geeft al jaren cur-
sussen en lezingen over de Koran en 
de Islam in binnen- en buitenland. 
Hij werkte als predikant in de Pro-
testantse kerk o.a. in Maartensdijk 
en was gasthoogleraar aan het Bryn 
Mawr College (Pennsylvania, VS).

Ontstaan Islam.
Verhoef: ‘Dat er in de Koran veel 
verhalen staan, die we ook in de 
Bijbel tegenkomen zou niemand 
hoeven te verbazen. Mohammed 
werd in 570 na Christus in Mekka 
geboren. Mohammed trouwde met 
een rijke weduwe. Hij leidde haar 
handelskaravanen door het Midden-
Oosten. Hij bezocht daar alle landen 

en kwam daardoor in aanraking met 
allerlei religies en nam daarbij de 
inhoud en achtergronden van die 
religies in zich op. Het verhaal wil, 
dat gedurende de vastenmaand in 
610 Mohammed zich terugtrok in de 
bergen. Daar verscheen de aartsen-
gel Gabriël aan hem. Deze zei hem 
dat er geen andere God is dan Allah 
en dat hij de profeet (boodschapper) 
van Allah was. Hij had de opdracht 
om de mensen tot de Islam te beke-
ren. Mohammed vertelde de bood-
schap van de Islam en het feit dat 
iedereen moslim kon worden’. 

Sober
‘In het begin werden vooral arme 
mensen en slaven moslim. Moham-
med leefde sober. Hij gaf alles wat 
hij niet nodig had aan de armen. In 
die begintijd moesten de heersers 
in Mekka (Saoedi-Arabië) niets van 
hem hebben. Hij vluchtte daarom 
naar het 320 km noordelijker gele-

gen Medina. Van hieruit heeft hij z’n 
tegenstanders bevochten en kwam 
hij in 630 als winnaar uit de strijd te-
rug in Mekka. Hij bleek uiterst suc-
cesvol te zijn in het verspreiden van 
de Islam. Bij zijn dood 632 was een 
groot deel van het Arabisch schierei-
land (vnl. Saoedi-Arabië en Jemen) 
inmiddels islamitisch. Het Midden-
Oosten, Noord-Afrika en Europa 
waren toen nog Joods of Christelijk. 
Ook waren er nog gebieden waar 
men in meerdere goden geloofde

Verspreiding Islam
Arabische kaliefen (zo werden de 
opvolgers van Mohammed ge-
noemd) breidden de Islamitische 
religie heel sterk uit. Ze veroverden 
grote gebieden in het Midden-Oos-
ten en Noord-Afrika. In 640 worden 
Israël en Syrië ingenomen door de 
Moslims. Ze namen hun geloof en 
de Arabische gebruiken mee. Overal 
in het Arabische rijk werden mos-

keeën gebouwd. Zelfs Spanje werd 
in de 8e eeuw gedeeltelijk veroverd 
en verrees er in Cordoba een enorme 
moskee. Alle christelijke heiligdom-
men in Jeruzalem waren in handen 
van de Moslims gekomen. Voor 
christenen was geen plaats meer, 
terwijl in 380 juist het Christelijk 
geloof door de Romeinse keizer 
Theodosius een staatsgodsdienst 
was geworden. Pelgrims op weg 
naar Jeruzalem werden vermoord en 
1009 werd het heilige graf in brand 
gestoken. Daarom werden er vanuit 
Europa in de 12e en 13e eeuw vier 
kruistochten georganiseerd, vaak 
gestimuleerd door de paus in Rome, 
om Jeruzalem te bevrijden. Alleen 
de eerste kruistocht was succesvol 
en werd Jeruzalem op bloedige wij-
ze heroverd. De latere kruistochten 
zijn om diverse redenen mislukt. 
Gevolg was dat Arabië, Noord-
Afrika en het Midden-Oosten mos-
limstaten zijn geworden. Het enige 
succes van de Christenen is geweest 
dat het moslim-gedeelte van Spanje 
definitief werd heroverd en Spanje, 
dank zij de invloed van de Koning, 
zo een christelijk land werd.

Deel 2
Het verhaal van Eduard Verhoef 
bestond uit twee hoofdbestandde-
len: Het ontstaan van de Islam en 
de verspreiding ervan en de rela-
tie tussen de Bijbel en de Koran. 
Deze week kijken we terug op het 
eerste deel; een volgend verhaal 
komt later.

Eduard Verhoef heeft zich 
uitvoerig bezig gehouden met de 

Koran hetgeen resulteerde in een 
vertaling ervan.

Tentdienst Westboek
door Walter Eijndhoven

Na twee succesvolle jaren, staat ook zondag 29 april weer een tentdienst in Westbroek op het 
programma. Beide keren was de feesttent tot de nok gevuld met bezoekers, dus ook dit jaar ligt 
de lat weer hoog voor het organiserende comité, met een mooi programma. Oud-Westbroeker 

Jan Verkerk leidt de dienst, met als thema: ‘Zie je mij?’.

Beide diensten, in 2016 en 2017, 
waren zo’n geweldig succes, 
dat het organisatiecomité er ook 
dit jaar weer een waar feest van 
maakt. ‘Zowel vorig jaar als het 
jaar ervoor hadden wij tussen 350 
en 400 bezoekers in onze tent’, 
vertelt organisatielid Peter van 
Dijk. ‘Dat hadden wij totaal niet 
verwacht. Er waren er zelfs zo-
veel, dat wij stoelen tekort kwa-
men’. Dat het echter zó druk zou 
worden, had men niet verwacht. 
Een kwartier voor aanvang, was 
het nog zó stil, dat voor het erg-
ste werd gevreesd. Tot, zo’n vijf 
minuten voor aanvang, de toe-
stroom op gang kwam. Het bleef 
maar doorkomen, dorpen ver uit 
de omtrek, stroomden leeg, om 
maar niets van de dienst te hoeven 
missen. En in no-time zat de tent 
propvol. Nog altijd is Van Dijk 
onder de indruk van beide keren.

Zacheüs
‘Het voorprogramma begint om 
13.45 uur, met muziek’, vervolgt 
Van Dijk zijn verhaal. ‘Corina 
Nagel praat de hele dienst weer 
aan elkaar, met tussendoor veel 
zang en natuurlijk Jan Verkerk, 
met het thema ‘Zie je mij?’ Veel 
feestgangers dossen zich op voor 
de optocht om naar het feest te 
gaan in de tent, in de hoop dat an-
deren hen zien. Maar door wie wil 
je écht worden gezien? Een relatie 
hiermee wordt gevonden in Lucas 
19, vers 1 tot en met 10, waarin de 
kleine Zacheüs in een boom klimt 
om Jezus te zien en deze naar Za-
cheüs opziet en hem vraagt of hij 
bij deze in huis mag overnachten.

Gebedsbriefjes
Iedereen kan z’n persoonlijk ge-
bed weer op een gebedsbriefje 
schrijven en in de gebedsvatten 
deponeren. Dit jaar wordt ook 
weer geld opgehaald voor het 
goede doel. Ditmaal is dat: samen 
voor gelijke kansen, van ‘Light 
for the World’. Deze organisa-
tie werkt aan een wereld waarin 
mensen met een handicap een eer-
lijke kans krijgen op onderwijs en 
werk. Het bieden van ondersteu-

ning aan mensen met een handi-
cap is een deel van de oplossing. 
Ook overheden, werkgevers en 
scholen hebben een taak om even-
tuele belemmeringen op te sporen 
en weg te nemen. De geplande 
avonddiensten in de kerkgebou-
wen aan de Kerkdijk van de PKN 
en NGK-gemeenten om 18.30 
uur vinden gewoon doorgang. De 
tentdienst vindt plaats op zondag 
29 april van 14.00 tot 15.00 uur, 
op het terrein bij de molen.

Jan Verkerk leidt de tentdienst komende zondag.

Dag Jan Sondervan

Mede wegens gezondheidsredenen neemt het Rode Kruis afscheid van 
vicevoorzitter Jan Sondervan. Op foto: Jan Sondervan (l) en voorzitter 
Martin Neele (r).
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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.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

KANTENMAAIER 
FSA 56 

BLADBLAZER 
BGA 56 

HEGGENSCHAAR 
HSA 56 - 45cm 

KETTINGZAAG 
MSA 120 C-BQ - 30 cm

LITHIUM-ION-
ACCU EN 
LADER

PRIJZEN INCL. 
ACCU EN LADER€ 249 € 249 € 249 € 299

STIHL COMPACT ACCUSYSTEEM

Een verticuteermachine huren? Of heeft uw tuinmachine een onderhoudsbeurt nodig? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Geniet nu van alle voorjaarsacties en kom snel eens kijken in onze showroom!

STERK 
SNOEIWERK

BENZINEHEGGENSCHAAR
HS 45

€ 249
i.p.v. € 329

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

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Hulp bij tablet, mobiel of laptop
Twee leerlingen van de Werkplaats lopen hun 
maatschappelijke stage bij MENS De Bilt. Zij helpen 
mensen bij vragen over hun laptop, mobiel of tablet. 
Ze nemen de tijd om alles rustig uit te leggen. Ze zijn 
aanwezig op 9 en 16 mei in Servicecentrum De Bilt.
U kunt zich aanmelden via 030-7440595 of
servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl. 

Buiten sportief bezig zijn?
Valerie (50) wil graag met iemand gaan fietsen of 
wandelen. Door haar beperking vindt ze het lastig 
om er zelf op uit te gaan. Valerie houdt ook erg van 
kleding ontwerpen en maken, zwemmen en een 
spelletje doen. Welke vrijwilliger gaat er met Valerie 
op uit? Wij vragen: enthousiasme, affiniteit met 
mensen met psychische klachten, een VOG. Tijds-
besteding: minder dan 4 uur per week. Informatie: 
mensmetelkaar@mensdebilt.nl. 

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

KORTINGSBON
De rekening van vijf jaar oorlog 

van Bernard Schut

• “resultaat van uitvoerig en 
diepgaand onderzoek”

• “werpt nieuw en aanvullend 
licht op een hectische periode 
rond en direct na het beëindigen 
van de oorlog”

• “dit boek geeft een helder 
overzicht over die tijd en laat 
veel puzzelstukjes op zijn 
plaats vallen” 

• “vlot geschreven”

Tegen inlevering van deze bon, € 5,- korting bij 
De Bilthovense Boekhandel en Bouman Boeken De Bilt

deze actie geldt alleen in de maand mei

ca. 300 pagina’s, talloze illustraties, reguliere prijs € 20,-

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

VOOR DE LIEFSTE

MOEDER

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

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

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

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Dierenriem 7 Maartensdijk 06-52468210 / 0346-214622
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl. Allround hoveniersbedrijf voor 
tuinaanleg, tuinonderhoud, boomverzorging, grond- en straat-
werk, Sedumdaken, aanleg kunstgrasvelden en
gladheidsbestrijding. [lees meer]

UITVAARTZORG
ADCURA

WWW. ADCURA.NL

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

Aannemersbedrijf Peter Brouwer
Kon. Wilhelminaweg 293 Groenkan 06 53347062
info@peterbrouwer.nl. De aannemer die alles in en rond jouw 
huis onder handen neemt. Meedenken en praktisch adviseren 
zijn een tweede natuur. [lees meer]

Van Ginkel Tuinspecialisten
Bunnikseweg 11 De Bilt 030-2210808 info@vanginkeltuinen.nl. 
Wat iemand leuk vindt, daar is hij of zij meestal ook goed in. Elk 
van onze tuinspecialisten heeft zijn eigen expertise. Wij zorgen 
dan ook dat de juiste man op de juiste plaats werkt. [lees meer]

Bouwman’s Loonbedrijf
Kerkdijk 70 Westbroek 0346-281369 info@bouwmansloonbedrijf.nl. 
Bouwman’s loonbedrijf BV verhuurt diverse grondverzetmachines 
met ervaren machinisten/chauffeurs! [lees meer]

geopend van 8.00 tot 11.00 uur

KONINGSDAG
OP HET MAERTENSPLEIN

VOOR DE LEKKERSTE 
ORANJE TOMPOUCEN 

EN SOEZEN

geopend van 8.00 tot 11.00 uurgeopend van 8.00 tot 11.00 uurgeopend van 8.00 tot 11.00 uur

VOOR DE LEKKERSTE 
ORANJE TOMPOUCEN 

EN SOEZENEN SOEZEN

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Specialisten in esthetiek, restauratieve en implantologische behandelingen

Mondzorg De Bilt breidt uit

Burgemeester de Withstraat 59-c
3732 EJ  De Bilt - T 030-2512105
balie@mondzorgdebilt.nl

kleinschalige praktijk
3 betrokken tandartsen
2 mondhygiënisten

Burgemeester feliciteert 
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Dinsdag 24 april was het zestig jaar geleden dat Jan Visser en Riet van Rossum in Utrecht op 
het stadhuis en in de kerk in het huwelijk traden. Ze hadden maar liefst vier bruidsmeisjes bij 
het huwelijk. Jan was 23 en Riet 19 jaar oud toen ze trouwden. Burgemeester Sjoerd Potters 

kwam het echtpaar thuis feliciteren met hun huwelijksjubileum.

Jan en Riet zijn geboren in Utrecht 
en groeiden allebei op in een gezin 
met twaalf kinderen. Ze leerden el-
kaar kennen via een zus van Jan die 
met Riet bevriend was. Jan vroeg 
een neef om haar te vragen of hij 
haar naar huis mocht brengen en 
dat vond ze goed. ‘Ik heb haar tot 
bij de Lauwerecht waar ze woonde 
gebracht en gaf haar bij het afscheid 
een hand.’ Riet zei ’s avonds in bed 
tegen haar zus: ‘Ik heb er nou eentje, 
die geeft me een hand en niet eens 
een kusje. Mijn zus zei, maar het is 
een nette heer hoor. Als hij thuis mag 
komen zul je hem zien zei ik tegen 

mijn zus. Maar je blijft er vanaf hoor, 
want ze waren allemaal gek op hem.’ 
De eerste zoen kwam later bij Riet 
thuis. Niet op straat benadrukt Jan. 
Riet was 16 toen ze verkering kreeg 
met Jan. Die mocht pas bij haar thuis 
komen wanneer Riet 17 was en daar 
kreeg ze toen de eerste zoen.

Woningnood
De eerste drie maanden van hun hu-
welijk huurden ze een kamer in de 
toenmalige Krommerijnstraat, bij de 
Gansstraat. Daarna trokken ze in bij 
de ouders van Riet in de Lauwerecht. 
De woningnood was toen heel groot 

en toen Riet zwanger was van hun 
tweede kind vond haar moeder dat 
het tijd werd dat ze een eigen huis 
kregen. ‘Een zuster van mij woonde 
in Cothen en maakte ons attent op een 
huis dat daar te koop stond. Haar man 
zorgde dat we een hypotheek kregen. 
Het benodigde eigen geld konden 
we lenen bij familie en vrienden. Zo 
konden we in 1961 het huis kopen 
waar we 25 jaar met genoegen ge-
woond hebben. Als ik terugkijk denk 
ik dat ik daar nooit weg had moeten 
gaan. Ik heb daar alles opgebouwd. 
We hadden een pracht van een huis.’ 
Later kochten ze ook de naastgelegen 

Burgemeester Sjoerd Potters met het diamanten bruidspaar.

Grote belangstelling voor warmtepompen
De eerste informatiebijeenkomst over warmtepompen op 19 april van energiecoöperatie 
BENG! was direct een overweldigend succes. Voor een volgeboekte zaal presenteerden de 

Energieambassadeurs de laatste stand van zaken.

Duidelijk werd dat er vele verschil-
lende soorten warmtepompen zijn 
en dat de techniek nog volop in ont-
wikkeling is. Hoofdconclusie van 
de avond: eerst uw huis goed iso-
leren en daarna uw keuze maken. 
Dan komt een toekomst zonder 
verwarming met aardgas dichterbij. 
Tijdens de avond stond de vraag 
centraal: is mijn huis geschikt voor 
een warmtepomp? Aan de hand van 
een praktijkvoorbeeld werd bere-
kend dat een gemiddeld en matig 
geïsoleerd huis meer warmte nodig 
heeft dan een warmtepomp kan le-
veren. Door het nemen van isola-
tiemaatregelen kan de vraag naar 
warmte worden beperkt. Isolatie 
van dak, spouwmuur, vloer en het 
beschikken over modern dubbel-
glas is dus van wezenlijk belang. 

Op 31 mei is er opnieuw een in-
formatiebijeenkomst, ditmaal in 
Maartensdijk in De Vierstee, Nach-
tegaallaan 30. Vooraf aanmelden 

via info@beng2030.nl is noodza-
kelijk. Meer informatie over warm-
tepompen op www.beng2030.nl.

(Jenny Senhorst)

De informatiebijeenkomst over warmtepompen wordt druk bezocht.

Start cursus naaien en kleding herstellen
Afgelopen week is de basiscursus naaien & kleding herstellen van Samen voor De Bilt  van 

start gegaan. In 10 lessen leren cursisten kleding maken, vermaken en repareren. De cursus is 
georganiseerd voor mensen op of onder bijstandsniveau/mensen met U-pas. Zij betalen geen 

geld voor het volgen van de cursus.

De cursus die plaatsvindt bij WVT 
zit met acht deelnemers meteen vol. 
Al de eerste les werd een eenvoudig 

kledingstuk gemaakt. De hulpvaar-
digheid onderling bleek groot. Met 
de lessen leren cursisten een nieuwe 

vaardigheid die geld uitspaart. Bo-
vendien is het een goede manier om 
nieuwe sociale contacten op te doen. 

Donatie 
De cursus is opgezet in samenwer-
king met gemeente De Bilt en kon 
worden gestart dankzij de donatie 
van textielinzamelaar Sympany. 
Zij zamelen kleding in en steunen 
textiel gerelateerde projecten in 
Nederland, Afrika en India. Doel is 
blijvende ontwikkeling en het ver-
groten van de zelfredzaamheid van 
de lokale bevolking. WVT levert 
voor de cursus de docent, de ruimte, 
naaimachines en het materiaal. Als 
welzijnsorganisatie heeft zij een 
uitgebreid aanbod van activiteiten, 
voor alle leeftijden. Zij is gericht op 
versterking van de sociale samen-
hang en het bevorderen van leef-
baarheid en welzijn.

(Judith Boezewinkel)

woning en werd van twee huizen één 
huis gemaakt. Toen Jan bij het RIVM 
ging werken verhuisden ze van Co-
then naar de huidige woning aan de 
Kometenlaan in Bilthoven, waar ze 
nu 35 jaar fijn wonen.

Werken
Voordat ze trouwde werkte Riet bij 
Van Rijn’s Mosterdfabriek. Nadat 
de kinderen wat zelfstandiger waren 
werkte ze in de gezinszorg. Toen ze 
trouwden werkte Jan bij De Koren-
schoof aan de Kaatstraat in Utrecht. 
Vandaar ging hij werken bij de UBO 
bandenfabriek en later in de bouw. De 
laatste 17 jaar van zijn arbeidzame le-
ven werkte hij bij het RIVM in Bilt-
hoven als portier. Het echtpaar heeft 
drie kinderen, zeven kleinkinderen 
en twee achterkleinkinderen. Jan en 
Riet hebben allebei vrijwilligerswerk 
gedaan in het Verpleeghuis Albert 
van Koningsbruggen in Utrecht. Riet 

doet nu ook nog vrijwilligerswerk 
in De Koperwiek waar ze spelletjes 
begeleidt. Sportief waren ze ook. 
Jan voetbalde bij BVC en Riet vol-
leybalde. Zwemmen doen ze nu nog 
in ’t Kikkerfort in Breukelen. Het 
echtpaar had 25 jaar een stacaravan 
in Nieuw Loosdrecht. Met de naaste 
familie vierden ze het diamanten hu-
welijksfeest op de dag zelf in De Bilt-
sche Hoek. Later doen ze dat ook nog 
voor familie en vrienden in Utrecht. 

Terugblik
Riet kijkt terug op een mooie tijd. 
‘Het was een saamhorige tijd waar 
iedereen voor elkaar klaarstond. Je 
hoefde nergens over in te zitten. Het 
was gewoon perfect.’ Jan zegt: ‘Het 
is nu zestig jaar, maar mijn wens is 
er nog vijf jaar bij te hebben.’ Daarop 
reageert Riet met: ‘Dat is een mooie 
wens, maar ik wil er nog wel tien jaar 
bij hebben.’ 

V.l.n.r. cursist Subhia Hedxishekho (krijgt uitleg over het gebruik van 
de naaimachine door) docent Wil Moget, Martijn van Veenendaal van 
Sympany en Ruud Jansen van WVT vragen cursist Walaa Awad hoe de 
eerste les gaat. (foto Hans Lebbe/HLP images)

Las Musicas in het Weeshuis van de Kunst

Op 29 april speelt Las Musicas om 15.00 uur in het Weeshuis van de 
kunst, Prof. Asserweg 2 in De Bilt. Las Músicas staan garant voor 
een intieme en gepassioneerde sfeer. De muzikanten hebben één 
ding gemeen: ze delen een passie voor Spaanse, Portugese en Franse 
muziek. Het trio bezingt de liefde, het verlangen en het leven van 
de gewone mens, op het land en in de kroeg. Het ensemble vertolkt 
cross-overs tussen klassieke muziek, volksmuziek en bolero’s, met een 
vleugje jazz. Variërend van ‘romances’ van Federico García Lorca tot 
muziek uit de jaren 40 en 50, fado en chanson. Informatie en aanmel-
ding (beperkt aantal plaatsen): www.hetweeshuisvandekunst.nl. 

Toertocht

Op zondag 29 april organiseert de Biltse Motorrijders Vereniging BMV 
een mooie toertocht; ‘de rit zonder naam’. Voor deze rit verzamelen de 
motorrijders zich om 10.00 uur bij café Buiten aan de Hessenweg in De 
Bilt, alwaar de koffie klaar staat. Vertrek rond 10.30 uur. Er wordt gere-
den in een sportieve en een toeristische groep. Beide groepen worden 
begeleid door een voorrijder. Voor meer informatie kunt u Jan Verheul, 
06 51348650 bellen of kijken op de website www.bmvmotor.nl.
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Westbroek
donderdag 26 april
 19.00 uur Touwtrekken
 20.30 uur Feestavond met Barcode

vrijdag 27 april
 07.00 uur Reveille
 10.00 uur Optocht (opstellen 9.00 uur)
 12.00 uur Aubade + taartbakwedstrijd
 13.30 uur Fietspuzzeltocht
 16.00 uur Bingo
 17.30 uur Westbroekspel: Zeskamp
 20.30 uur Feestavond met Lead

zaterdag 28 april
 10.30 uur Polderloop
 13.30 uur Kindermiddag
 16.00 uur Prutrace
 18.30 uur Kinderdisco
 20.30 uur Feestavond met John v.d. Bosch

zondag 29 april
 14.00 uur Tentdienst

www.oranjeverenigingwestbroek.nl

Maartensdijk
vrijdag 27 april
 Ochtend Maertensplein
 08.00 uur Ballonnen oplaten bij Dijckstate
 08.00-12.00 uur Kindervrijmarkt op Maertensplein
 09.00 uur Offi ciële opening en ballonnen oplaten
 10.00 uur Demonstraties div. verenigingen

 Middagprogramma bij SVM
 13.00 uur Kindsplaza (3 - 6 jaar)
 13.30 uur Zeskamp

Facebook.com/Koningsdag-2017-Maartensdijk

Lage Vuursche
vrijdag 27 april
 10.00 uur Opening Oranjemarkt en kleedjesmarkt
  voor kinderen
 11.30 uur Vlag hijsen (hoek Dorpsstraat en Slotlaan)
 12.00 uur Oranjeborrel (Dorpshuis)
 12.30 uur kinderspelen en horeca puzzelrit
 13.00 uur Optredens De Straotklinkers en
  Blackhorse Linedancers Oldtimershow
 16.00 uur Koningsdag concert (Stulpkerk)
 17.00 uur Einde Oranjemarkt en uitslag Horeca circuit
  (hoek Dorpsstraat en Slotlaan)

www.welzijnbewonerslagevuursche.nl

Hollandsche Rading
In en rond het Dorpshuis
donderdag 26 april
 20.00 uur Danceparty in de Dorpshuis

vrijdag 27 april 
 09.30 uur Gehele dag eten en drinken in de feesttent
 09.30 uur Koffi e met gebak & ‘Versier de taart’
  kleurplaat inleveren
 10.00 uur Vlag hijsen
 10.15 uur Start kermis rondom het dorpsplein
 10.30 uur Kinderknutsel- en vrijmarkt
 11.00 uur Ponyrijden
 15.00 uur Wedstrijd kussengevecht (12+)
 16.00 uur Loterijtrekking
 17.00 uur Happy Hour

www.facebook.com/ovhollandscherading/

De Bilt / Bilthoven
woensdag 25 april
 20.00 uur Feestavond, Opstandingskerk

vrijdag 27 april
 07.00 uur Kindervrijmarkt, Hessenweg
 08.00 uur Klokken luiden Dorpskerk
 11.30 uur Oranjeconcours, overveld Jagtlust
 13.30 uur Spellenfestival, gazon Jagtlust
 17.30 uur Afterparty met DJ, overveld Jagtlust 

www. oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Groenekan
donderdag 26 april
Locatie Huize Voordaan, feesttent
 17.30 uur Algemene ledenvergadering
 18.00 uur Ted’s aanschuiftafel
 19.30 uur Talentenjacht voor de kids
 21.00 uur Feestavond met de band Little Sister

vrijdag 27 april
Locatie Vijverlaan
 09.00 uur Ringsteken op pony (kids)
 09.45 uur Ringsteken te paard met zadel
 10.00 uur Ringsteken met aangespannen wagen
  Locatie Groenekanseweg 121-129
  (tegenover restaurant ‘Naast de Buren’ nr. 168)
 12.00 uur Polo - Picknick & wedstrijd
  Locatie Huize Voordaan, Grothelaan/vijver
 14.00 uur Obstacle Run 
 14.30 uur  Pannenkoeken, Peuter- & Kleuterpret 
 17.00 uur Vrijmarkt, Borrel & Sluiting

www.oranjekan.nlwww.oranjekan.nlwww.welzijnbewonerslagevuursche.nlwww.welzijnbewonerslagevuursche.nlwww.welzijnbewonerslagevuursche.nlwww.welzijnbewonerslagevuursche.nl



Burgemeester bezoekt 
Luuk van der Bult

door Marijke Drieenhuizen

Het liefst is Luuk van der Bult vijf dagen per week bij zijn werk/
dagbesteding van Reinaerde op zijn eigen plek in een hoek 
met mooie lichtval in Het Lichtruim. Daar maakt hij prachtige 
kunstwerken van hoogwaardigheidsbekleders zoals een Koningin, 
hoge ambtenaren, een manager, de gemeenteraad, Sinterklaas en 
natuurlijk zijn meest favoriete onderwerp burgemeesters. 

Veel heeft hij er al geschilderd maar er stond er zeker nog één op zijn 
lijstje: burgemeester Sjoerd Potters. Vorige week kwam de burgemees-
ter op bezoek, Luuk heeft goed gekeken en er zijn foto’s gemaakt. De 
komende tijd gaat hij aan het werk.

Details
Wie weleens een schilderij van Luuk heeft gezien herkent zijn werk. 
Hij heeft een eigen handschrift. Vaak heeft zo’n schilderij iets te maken 
met wat hij heeft gezien in een krant, tijdschrift of op t.v. of zelf heeft 
meegemaakt. Zeer geconcentreerd schildert hij zijn gestileerde, langge-
rekte figuren met primaire kleuren in. Het ontbreekt vaak ook niet aan 
specifieke details: luidsprekers, een microfoon, vlaggen en als het maar 
even kan ook lekkere hapjes. 

De burgemeester
Luuk is een vaste bezoeker van De Kroeg, een activiteit eenmaal per 
maand op de vrijdagavond in Restaurant Bij de Tijd. Daar ontmoet hij 
tussen de dertig en veertig bekenden, allen met een verstandelijke be-
perking. Twee maanden geleden kwam daar de burgemeester een kijkje 
nemen en die gelegenheid werd 
aangegrepen om een afspraak te 
maken. Die uitnodiging heeft de 
burgemeester graag aangenomen 
en vorige week dinsdag was het 
zover. Luuk heeft zijn werkplek 
laten zien en het werk dat hij 
maakt. Onder het genot van een 
kopje thee zijn duidelijke afspra-
ken gemaakt: Luuk gaat aan het 
werk en als het af is gaat hij met 
al zijn collega’s op bezoek bij de 
burgemeester. Dan zal het schil-
derij worden aangeboden. Weer 
een mooi project voor een bijzon-
dere kunstenaar. 

Prijs SVM Klaverjassen

Vrijdag 20 april was al weer de laatste klaverjasavond van het seizoen 
2017/2018 bij SVM. De prijzen (ook dit jaar aangeboden door Marcel 
de Graaf van Installatiebedrijf J. Boshuis werden dit seizoen gewonnen 
door v.l.n.r. Gerrie van de Heide (3de), Rinus van Geerenstein (1ste) en 
Lenie van der Stroom (2de). 

 De Vierklank 9 25 april 2018

www.arttraverse.nl

Nelleke Brons
schilderijen 

Sanne van Tongeren
beelden

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

18 maart | 15 mei 2018

advertentie

Jubilarissen Rode Kruis De Bilt
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 21 april huldigden zo’n 65 vrijwilligers van het Rode Kruis De Bilt hun vier jubilarissen, in hun 
gebouw De Rinnebeek in De Bilt. Na de toespraak van burgemeester Potters werden alle vier vrijwilligers 

naar voren gehaald, kregen zij een lintje opgespeld en ontvingen zij een bijbehorende bos bloemen.

‘Waarschijnlijk zal dit één van de 
laatste keren zijn dat wij als afde-
ling, op deze manier, onze jubila-
rissen huldigen’, vertelt voorzitter 
Martin Neele. ‘Volgend jaar fuseert 
onze afdeling De Bilt met de afde-
ling Zeist en Utrechtse Heuvelrug. 
Een aantal binnen onze afdeling 
heeft daar moeite mee’. 

Balen
Eén van hen is Corrie Tersteeg. ‘Ik 
baal er goed van dat ‘Sociale Hulp-
verlening’ wordt afgestoten door 
het Hoofdkantoor. Past niet meer 
binnen onze kerntaken, zeggen zij. 
Als wij deze werkzaamheden echt 
moeten afstoten proberen wij deze 
taken elders onder te brengen. Onze 
werkgroep is op zoek naar diverse 
mogelijkheden, zoals het oprichten 
van een nieuwe stichting, zodat wij 
al die mensen binnen onze regio niet 
aan hun lot hoeven overlaten’. 

Samenvoegen
Sinds enige jaren zijn de verschil-
lende afdelingen binnen het Rode 
Kruis niet meer zelfstandig, maar 
onderdeel geworden van het hoofd-
kantoor in Den Haag. Het landelijke 
Rode Kruis is ingedeeld in een aantal 
districten en die weer in afdelingen. 
Door de Ledenraad is nu beslist om 
afdeling De Bilt samen te voegen 
met Zeist en Utrechtse Heuvelrug. 
Afzonderlijke afdelingen kunnen 
niet meer zelf beslissen over hun 
werkzaamheden. Eind 2019/ begin 
2020 moet dit zijn gerealiseerd.

Trouw
Ondanks het voor sommigen slechte 
nieuws, blijven de vrijwilligers ‘hun’ 
organisatie trouw. Dat blijkt weer uit 
de vier jubilarissen van deze avond: 
Geertrui Lam uit Westbroek (40 jaar 
vrijwilligster), Hennie Mulder uit 
Maartensdijk (55 jaar vrijwilligster), 
Herman Doornenbal uit Holland-
sche Rading (60 jaar vrijwilliger) en 
Arie Kemp uit Maartensdijk (60 jaar 
vrijwilliger). 
• Bijzondere evenementen waarbij 

Geertrui Lam aanwezig was: 
vrijwilliger op de Henry Dunant, 
vakantieweken in Lemele, mee-
doen aan EHBO-wedstrijden en 
veel oefenen in het zogenaamde 
Calamiteitenhospitaal.

• Bijzondere evenementen waarbij 
Hennie Mulder aanwezig was: 

vrijwilliger op de Henri Dunant 
en vakantieweken in Lemele en 
Driessen (Brabant).

• Bijzondere evenementen waarbij 
Herman Doornenbal aanwezig 
was: 25 jaar kaderinstructeur, 
EHBO-lessen in Amersfoort, 
Loosdrecht en Utrecht, 10-12X 
vrijwilliger op de Henri Dunant, 
hulpverlening aan gehandicapten 
in Maartensdijk en 8X naar de 
Vierdaagse in Nijmegen.

• Bijzondere evenementen waarbij 
Arie Kemp aanwezig was: 3X als 
vrijwilliger op de Henri Dunant, 
iedere maand oud papier rijden 
met de tractor in Groenekan, als 
vrijwilliger bij de autocross en de 
Paardendagen in Groenekan (bij 
de manege St. Maarten) en tijdens 
koninginne-/ koningsdag.

Bloemen en een lintje voor alle jubilarissen. V.l.n.r. Geertrui Lam, Hennie 
Mulder, burgemeester Sjoerd Potters en Arie Kemp, zittend: Herman 
Doornenbal.

Ontbijtactie De Bilt
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 21 april bezorgden vrijwilligers van de PKN-wijkgemeente De Ark (Boslaan in 
Bilthoven) weer 470 ontbijtjes aan burgers die iets extra’s verdienen; mensen met iets meer 
afstand tot de maatschappij, met een fysieke of geestelijke beperking, of zij die meer steun 

behoeven. Een aantal ontbijtjes werd ook in Zeist bezorgd.

In voorgaande twee jaar was de 
ontbijtjesactie zo’n succes, dat 
vrijwilligers van de kerkelijke 
wijkgemeente De Ark ook nu weer 
een actie wilden organiseren. ‘Vier 
maanden geleden startten wij met 
de voorbereidingen. Er werd een 
nieuw team gevormd en vergade-
ringen ingepland’, vertelt Marieke, 
één van de vrijwilligsters van de 
jongerengroep uit de kerk. ‘Net als 
voorgaande jaren was dus weer heel 
veel te doen’. Om meer bekendheid 
te verkrijgen werden posters opge-
hangen en de website bijgewerkt, 
met wat allemaal weer ging komen. 
Ook werden weer bestelformulie-
ren uitgedeeld in de kerk. En na-
tuurlijk gingen de vrijwilligers ook 
zelf op zoek naar hen, die iets meer 
hulp behoeven.

Meer dan vorig jaar
Tot drie weken voor de ontbijtactie 
kon nog worden besteld. Daarna 
werd bekeken hoeveel bestellin-
gen binnen waren en werd bepaald 
hoeveel fruit, brood, eieren en der-
gelijke moest worden besteld. Om 
alles in goede banen te leiden, werd 
contact opgenomen met de leveran-
ciers en werd gezocht naar extra 

vrijwilligers. Kortom, een enorme 
klus. ‘Volgens de laatste cijfers zijn 
469 ontbijtjes besteld, 36 meer dan 
vorig jaar, waarvan 355 luxeont-
bijtjes en 114 kinderontbijtjes. Ook 
de Voedselbank heeft bij ons 214 
ontbijten besteld’, vertelt Marieke 
verder. 

Dozen
Op donderdag, twee dagen voor 
de bezorgdag, werden door zo’n 
vijftig vrijwilligers alle dozen ge-

vouwen en werden op vrijdag nog 
alle sinaasappelen geperst. 

En de volgende dag natuurlijk 
vroeg op: om vijf uur in de och-
tend stonden alle vrijwilligers 
(al-)weer klaar, om de puntjes op 
de i te zetten. Marieke: ‘Tussen 
8.00 en 9.00 uur en tussen 9.00 en 
10.00 uur reden onze chauffeurs 
hun route en werden alle bestel-
lingen bij de mensen thuis afge-
leverd’. 

De dag voor aflevering moeten alle sinaasappelen nog worden geperst.

Onder het genot van een kopje thee worden duidelijke afspraken gemaakt. 
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Out� ts Boots Accessories
Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

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

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

Deze week:

5 Weken 
lang elke 
week wat
aan de hand

Hallo allemaal, 
wat fi jn dat u er bent 
... komt u voor het 
eerst hier, of bent u al 
bekend ....
U ziet het, we zijn in 
een dolle lentebui. 
Kom langs deze week 
en profi teer, dan wordt 
u net zo vrolijk als wij!

wat fi jn dat u er bent 

eerst hier, of bent u al 

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

Hallo allemaal, de volgende les:
voor een heel klein prijsje, pakt u er zes.

In polonaise naar ‘t Vaarderhoogt
want er staan ontelbaar veel 

gevarieerde sixpacks op u te wachten.

Hallo allemaal, een griffel en een tien
voor de kwaliteit van onze Balsemien!!
Niet alleen topkwaliteit, maar ook nog eens zéér 
voordelig in onze LuiLenteLand-weken.
Kom maar kiezen want er is héél veel 
kleurvariatie.

Hallo allemaal, het is waar wat u hier ziet
een extra lage prijs voor onze Spaanse Margriet
Ook weer zo’n aanbieding fantastico in de actie-
weken. Verschillende kleuren in potmaat 10,5 cm.

Per sixpack van 3,50
nu 
voor 1,99
potmaat 9 cm

Per stuk van 2,50
nu 
voor 1,49
potmaat 12 cm

Per stuk 
van 1,59
nu 
voor 0,99

voordelig in onze LuiLenteLand-weken.
Kom maar kiezen want er is héél veel 
kleurvariatie.

Per stuk van 2,50

1,49
potmaat 12 cm

weken. Verschillende kleuren in potmaat 10,5 cm.

voor 0,99

ATTENTIE
Koningsdag, 

vrijdag 27 april zijn 
wij gesloten.

Aanbiedingen geldig t.m. dinsdag 1 mei

Basistraining voor vrijwilligers 
terminale zorg

Op 30 en 31 mei organiseert VPTZ de Biltse ker-
nen een basistraining voor vrijwilligers in de palli-
atieve terminale zorg. Deelnemers worden opgeleid 
om 1 of meerdere dagdelen per week ondersteuning 
te bieden in de laatste levensfase van ongeneeslijk 
zieke patiënten en ouderen om mantelzorgers te 
ontlasten. Aanmelden voor de basistraining kan tot 
9 mei. VPTZ vrijwilligers brengen rust, bieden een 
luisterend oor, helpen bij eten, drinken en toiletbe-
zoek. Ook een handmassage of een wandeling be-
hoort tot de mogelijkheden. Vrijwilligers zijn er voor 
de patiënt en diens naasten, thuis en in zorginstel-
lingen. Tijdens de inzetten wordt men begeleid door 

de coördinator. Bij de maandelijkse thema-avonden 
is er aandacht voor scholing, verdieping en worden 
ervaringen gedeeld met andere vrijwilligers. 

Ervaring
Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werker-
varing in de verzorging of verpleging prettig maar 
niet vereist. Wel een open houding, betrokkenheid 
en gevoel voor wat nodig is. Geïnteresseerden kun-
nen voor nadere informatie en aanmelding contact 
opnemen met Geza Mobers, coördinator VPTZ de 
Biltse kernen, tel 06 13429515.
www.vptz-debiltsekernen.nl

Van het Dorpsberaad Westbroek
Zoals in de laatste nieuwsbrief is aangekondigd, zijn de vergaderingen van het Dorpsberaad 
vanaf heden openbaar. Het Dorpsberaad vindt het belangrijk om in contact te staan met alle 
Westbroekers. Zo kunnen de ontwikkelingen in Westbroek samen worden besproken. Bij de 

vergadering van 12 april jl waren de eerste belangstellenden uit Westbroek aanwezig.
Hieronder de onderwerpen welke zijn behandeld:

Verkeersveiligheid
Gemeente De Bilt ziet het voorstel voor de toepassing van camera’s als een oplossing voor het sluipver-
keer. Over de voortgang hiervan is een gesprek geweest met de burgemeester, waarbij nu gestuurd word 
op een werkend camerasysteem eind dit jaar. Voorafgaand hieraan zal met ondernemers gesproken wor-
den over de wijze waarop dit het beste ingevoerd kan worden. Ook zullen er bijeenkomsten georganiseerd 
worden om eenieder over de invoering hiervan te informeren.
Hiermee is een flinke stap gemaakt in de verbetering van de verkeersveiligheid.

Wateroverlast Nieuwbouw
De werkgroep wateroverlast heeft alle technische problemen in kaart gebracht en is met een conceptvoor-
stel gekomen. Daarbij zijn ook aanpalende manco’s meegenomen, zoals parkeerplaatsen en verlichting. 
De 1e fase betreft het uitbaggeren van de vijver en het herstellen van de beschoeiing. Dit zal door de fa. 
Van Oostrum worden uitgevoerd. Tevens zal nog gekeken worden naar de staat van de grote boom bij de 
vijver. De aanbesteding voor het aanpassen van de riolering en straatwerk loopt. Deze werkzaamheden 
zullen deze zomer starten, aansluitend aan de werkzaamheden van fase 1. De straten zullen gefaseerd 
worden opengebroken zodat de bereikbaarheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. 
De verwachting hiermee is dat er eindelijk een einde komt aan de wateroverlast in de nieuwbouw.

Woningbouw Westbroek
Het Dorpsberaad heeft een aantal overleggen gevoerd met de gemeente over woningbouw in Westbroek. 
Op alle drie mogelijke locaties is geen voortgang geboekt. Het Dorpsberaad heeft aan de gemeente ge-
vraagd om hier de regie te nemen zodat er de komende jaren gefaseerd woningen bijkomen. Gezien de 
doorlooptijden van bestemmingsplan procedure kan dit bij het project Schuurman en van Wijnen nu op 
zijn vroegst in 2021. Voor het project Holsblokkenweg is de gemeente bezig met een aanbesteding. Er is 
nog geen zicht op wanneer de bouw hiervan start.

Toekomstige projecten 
• Verbetering parkeergelegenheid tennispark: De tennisvereniging heeft een achteruitgang naar het 

feestterrein. Dit biedt mogelijkheden om daar parkeerplaatsen te ontwikkelen. 
Vanuit de Gemeente zal een verkeersdeskundige bekijken of dit realiseerbaar is. 

• Onderhoud groen en herinrichting parkeerplaats Dorpshuis: Doel is om te komen tot een echt 
Dorpsplein

Het Dorpsberaad is voor beide onderwerpen op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen helpen 
om deze onderwerpen aan te pakken. U wordt dan lid van een werkgroep, niet van het Dorpsberaad. Is 
het onderwerp tot een goed einde gebracht, dan bent u ook klaar. De ervaringen met de werkgroepen 
verkeersveiligheid en wateroverlast laten zien dat deze werkwijze goed werk.

Zijn er nog andere onderwerpen in Westbroek die volgens u meer aandacht verdienen? Laat het weten 
in de volgende openbare vergadering. Deze is gepland op maandag 25 juni. U bent van harte welkom!
Zie ook onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl. 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HEERLIJKE MALSE BIEFSTUK

Van koninklijke huize, op maat voor u afgesneden; als 

biefstuk, aan reepjes, blokjes voor saté...
100 gram 1,99

GEHAKT STAAFJES

Heerlijk mild gekruid, rondom gepaneerd; zachtjes 

braden in ruim boter; ca. 6 - 8 min.
3 stuks 3,30

DE ORANJE SCHNITZELS

lekker stevig gepaneerd met een milde paneerlaag; in 

ruim boter kort bakken ± 3 tot 4 minuten
4 stuks 6,00

KONINGSBURGERS

Lekker voor op de barbecue of in de pan, mag op een 

broodje of uiteraard bij de maaltijd
3 stuks 3,75

KIPFILET SATÉVLEES

Om zelf te rijgen; gemarineerd met ketjap, sambal, 

kruiden en een vleugje knoflook...
100 gram 1,25

DE SPEENVARKENSPEKLAPJES

Om krokant te bakken. Mals & mager en super 

smaakvol; wie durft deze krokant te bakken??
500 gram 4,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 23 april t/m zaterdag 28 april. Zetfouten voorbehouden.
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Samenwerking Fysiotherapie en 
Podotherapie 

door Kees Diepeveen

Vanaf 1 mei gaan fysiotherapeut Ron van der Meijden van Fysiotherapie Karstens en van der 
Meijden uit Maartensdijk en podotherapeut Michiel Gips van Podotherapie de Bilt-Bilthoven 

gezamenlijk screenings uitvoeren in Maartensdijk bij mensen met problemen aan voeten,
het (onderste) bewegingsapparaat en de lage rug. Tot op heden werd vanuit de eigen discipline 
al regelmatig naar elkaar doorverwezen met alle praktische problemen die daarbij hoorden.

In de eerste lijn van de gezond-
heidszorg is samenwerking steeds 
belangrijker geworden. Kleinere 
praktijken hebben elk hun eigen 
deskundigheid alleen dan niet 
onder één dak zoals in een zie-
kenhuis of gezondheidscentrum. 
Op 21 februari werd er al een sa-
menwerkingsovereenkomst gete-
kend door deze twee praktijken, 
samen met logopediepraktijk de 
Bremhorst Bilthoven en ergothe-
rapiepraktijk Zeist. Deze praktij-
ken werken al geruime tijd veel 
samen.

Verwijzing
‘In de dagelijkse praktijk bete-
kende dit doorverwijzing met 
berichten, mails en telefoontjes 
omdat ik in Bilthoven werk en 
Ron in Maartensdijk’, aldus Mi-
chiel Gips. Ron van der Meijden 
en ik hebben daarom besloten om 
samen zaken te gaan oppakken 
zodat we beter en gestructureerd 
kunnen werken. Dat komt de pa-

tiënt ten goede. We doen nu geza-
menlijk de screening bij een pa-
tiënt en kunnen direct overleggen 
en afstemmen over een behandel-
plan/strategie’. Afhankelijk van 
de gepresenteerde problematiek 
is ook een doorverwijzing naar 
een andere behandelaar denkbaar. 
Ron van der Meijden: ‘Vroeger 
was de huisarts ons filter. 

Nu de mensen ook direct naar 
onze praktijken kunnen komen, 
doen ze dat ook. Het heeft in 
eerste instantie onze voorkeur 
om samen met de huisarts(en) te 
screenen maar we merken dat die 
het gewoon veel te druk hebben. 
Vandaar dat wij hebben beslo-
ten om met ingang van 1 mei om 
de veertien dagen gezamenlijke 
screenings te gaan uitvoeren in 
de praktijk in Maartensdijk en dat 
kan heel goed want we zitten op 
eenzelfde lijn qua denken en doen 
met elk onze eigen specifieke des-
kundigheid’.’

Combi-spreekuur
Ron van der Meijden: We stel-
len allen wel als voorwaarde dat 
de mensen zich bij onze praktijk 
aanmelden via telefoon of mail. 
Het gaat hier nadrukkelijk niet om 
een zogenaamd inloopspreekuur 
maar uitsluitend op afspraak. Het is 
daarbij ook goed om te weten dat 
deze screening voor rekening van 
de patiënt zal komen. Een daaruit 
volgend behandeltraject bij de po-
dotherapeut of de fysiotherapeut of 
een andere zorgverlener komt even-
tueel wel voor vergoeding door de 
zorgverzekeraar in aanmerking. 
Vanaf 1 mei is eenieder welkom op 
ons combi-spreekuur.’ Aanmelden 
kan via www.fysiomaartensdijk.nl, 
ronvandermeijden@fysiomaartens-
dijk.nl of 0346 211913.

Michiel Gips en Ron van 
der Meijden denken dat hun 

gezamenlijk screeningspreekuur 
een meerwaarde heeft.

King’s Jazz & Lounge op 
Koningsdag

Op Koningsdag om 15.00 uur is er een Jazzpodium in de Centrumkerk aan deJulianalaan in 
Bilthoven. Het King’s Jazz&Lounge Event is een initiatief van Rotary Zandzegge uit Bilthoven. 

Er zijn drie bands, waarvan sommigen hun wortels hebben in Bilthoven. De opbrengsten 
van dit fundraising event gaan naar de Buddha’s Smile School in India en naar extra 

muziekonderwijs voor alle basisscholen in De Bilt. 

Rotary Zandzegge-leden zijn druk met de voorbe-
reiding. Miriam Lensen (HIP): ‘De organisatie van 
het eerste Kings Jazz & Lounge event, is best een 
flinke klus. We doen het natuurlijk met meerdere 
leden, maar toch. De goede doelen die we steunen 
op Koningsdag hebben met mijn professie te maken. 
Die kinderen in India van de Buddha’s Smile School 
moeten daar toch veel meer kansen krijgen. En hier 
heel lokaal meer muziekonderwijs mogelijk maken 
voegt kwaliteit toe aan wat we al hebben’.

Plaatselijk
Hetty van Ee (Ormit): ‘Wij werven toptalent dat twee 
jaar door Ormit wordt begeleid en in die tijd helpen 
we hen persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Het 
gaat er niet alleen om wat je weet, maar vooral om je 
gedrag’. Els van der Valk (Hotel de Biltsche Hoek): 
‘Wij (Klaas en ik) zijn beiden lid van plaatselijke 
Rotary-clubs en doen graag mee aan lokale initia-
tieven. Zo’n nieuw King’s Jazze&Lounge event in 
het centrum van Bilthoven is zeker een aanwinst en 
brengt gezelligheid in de Julianalaan’. Co Mol van 
Pomp 41 is verweven met De Bilt, het is zijn dorp: 
‘Als er dus een goed doel hier kan worden gesteund, 
vind ik dat leuk om te doen. Ik houd van lokale ini-
tiatieven zoals muziekles. Mijn dochter kreeg ook 
muziekonderwijs, ze deed een tijdje trombone. Nu 
doet ze aan voetbal’. 

Artiesten
Benjamin en Sebastiaan musiceerden al met bassist 
Kjelld dus een stevige rhythm sectie stond al. Op 
het Conservatorium van Amsterdam ontmoetten ze 
pianist Tarik en hij maakte de band compleet. De 
combinatie van de strakke bas en drums, de soepele 
sound van de keys en de stevige melodie van zang 
en gitaar is typisch ParHasard!
Marie José Tiemstra is in Bilthoven een bekende In 
maart zong ze nog met haar trio mooie gitaarliedjes 

tijdens Gluren bij de Buren. Velen kennen haar ook 
als zangeres van de Laundry Big Band. Op Kings-
day zingt Marie José lekkere jazzy en latin songs be-
geleid door TrueBlue. De Nederlands-Amerikaanse 
zangeres Fleurine wordt internationaal geroemd om 
haar verfijnde stemgeluid, virtuoze timing en ori-
ginele teksten op jazzcomposities. Zij stond al tien 
keer op het North Sea Jazz Festival. Ze toert door 
Nederland met haar Brazlian Dream Tour samen 
met the Boys from Brazil. Net terug van Rome en 
New York, nu op de Julianalaan in Bilthoven.

(Ilona Hofstra)

De organiserende dames zijn er maar druk mee. 

Hazekamp schuurt 
vloeren stofvrij

Bij Hazekamp Parketvloeren weten ze wat een goede, duurzame 
vloer is. Niet alleen brengen ze vakkundig vloeradvies uit,

ze weten ook hoe ze die het beste kunnen leggen. Naast het leggen 
van nieuwe vloeren pleiten ze voor vakkundig onderhoud.

Periodiek onderhoud van een houten vloer zorgt ervoor dat de vloer 
langer meegaat. Hazekamp parket werkt in drie stappen: schuren, po-
lijsten, lakken of oliën. Tijdens het schuren wordt eerst de oude lak, was 
of olielaag verwijderd. Daarna volgt een schuurbeurt waarbij krassen 
en oneffenheden verwijderd worden. Vervolgens wordt de vloer gepo-
lijst waarna deze in de olie of lak gezet wordt. Hazekamp benadrukt dat 
het schuren en renoveren van een houten vloer een vak apart is en geen 
doe-het-zelfklus. Dankzij het vakkundig en stofvrij schuren kunnen de 
vloeren weer snel afgewerkt worden en zijn ze weer vlot te betreden.

Hazekamp Parketvloeren is een van de deelnemers aan het kortingsbon-
nenboekje dat eind vorig jaar door de Vierklankbezorgers is uitgereikt. 
Met de kortingsbon ontvangt u 10% korting op het schuren en afwerken 
van uw parketvloer. De korting is nog het hele jaar geldig. Heeft u het 
kortingsbonnenboekje gemist? U kunt alsnog een exemplaar halen op 
o.a. het kantoor van De Vierklank. Kijk voor een volledig overzicht van 
de afhaaladressen op www.vierklank.nl
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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.

250

499 189

2e
 halve

prijs

Jumbollen
doosje 4 stuks

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 april 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Amstel bier
2 kratten voor

€19,87

Hollandse
asperges
500 gram

Oerbrood
Dubbel donker
of zonnepit

27 april
Koningsdag open

van 08.00 uur t/m 13.00 uur
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Koningsspelen groot succes
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 20 april organiseerden de buurtsportcoaches van Mens De Bilt weer de Koningsspelen 
op de velden van FC De Bilt. Ongeveer 1200 leerlingen van negen basisscholen uit De Bilt en 

Bilthoven deden mee aan allerlei spelletjes en workshops. Voor het zover was reikte wethouder 
Madeleine Bakker-Smit een cheque uit aan het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Nederland. 

Voor haar eindexamenproject orga-
niseerde Fleur Lever dit jaar de Ko-
ningsspelen, samen met de buurt-
sportcoaches. Veel kinderen kunnen 
niet aan sport doen, omdat hun ou-
ders daarvoor het geld niet hebben. 
Voor deze kinderen heeft Fleur een 
inzamelingsactie opgezet, waar-
bij leerlingen van de deelnemende 
scholen, de Montessorischool en de 
Theresiaschool in Bilthoven, geld 
inzamelden voor het Jeugdsport- 
en cultuurfonds Nederland. ‘Door 
de leerlingen werd uiteindelijk een 
bedrag van 949 euro opgehaald. 
Voor de start van de Koningsspelen 
gaf wethouder Madeleine Bakker-
Smit de cheque door aan het Jeugd-
fonds’, vertelt Fleur.

Sport en cultuur
Nederland behoort tot de rijkste 
landen van de wereld. Toch groeien, 
volgens SCP Armoedesignalement 
2014, meer dan 378.000 kinderen 

op in een gezin dat moet rondko-
men van een bestaansminimum. 
Uit deze groep kunnen 150.000 
kinderen helemaal niet meedoen. 
Kinderen die niet aan sport of cul-
tuur (dans, muziek, theater, beel-
dende kunst) kunnen doen, missen 
hierdoor allerlei kansen die voor 
anderen vanzelfsprekend zijn. Dat 
kinderen dus de kans krijgen op 
sport en cultuur is belangrijk voor 
hen, maar uiteindelijk ook voor de 
maatschappij. 

Knallend
Buurtsportcoach Sebastiaan Klok 
blikt tevreden terug op de Konings-
spelen. ‘Aan het begin van de dag 
hadden wij geen geluid, dus dat was 
even flink stressen, maar gelukkig 
kwam alles goed. Verder is de dag 
hartstikke goed verlopen’, vertelt 
Klok. ‘Eén van onze coaches begon 
de dag met een knallende warming-
up van Nidjat Agajev en was het 

één groot feest tot aan de afsluiting, 
waarbij de brandweer iedereen 
natspoot. Met alle scholen, There-
sia, Juliana, Regenboog, Groen van 
Prinsterer, Rietakker, Wereldwijs, 
Van Dijck, Montessori, Patio en alle 
workshops van JKE Sports, HSV 
Centrals, FAK Tennis, SV Irene Vol-
leybal, Domstad Devils, Badminton, 
Crossfit, Bootcamp, Freerunning en 
Scottish Country Dance was het één 
groot plezier’. 

ActiefPlus
Ook voor senioren is het goed om te 
bewegen. Daarom hebben de Open 
Universiteit en de gemeente De Bilt 
de handen ineen geslagen om Ac-
tiefPlus uit te rollen in de gemeente. 
‘ActiefPlus wordt gefinancierd door 
de Hersenstichting en de Gemeente 
en doet onderzoek naar beweegge-
drag en cognitie’, vertelt Klok. ‘Af-
gelopen zaterdag hebben bewoners 
uit de postcodes 3722 (Bilthoven) en 

3721 (De Bilt) een brief ontvangen 
over ActiefPlus, waarin beschreven 
wordt hoe zij kunnen meedoen met 
de Open Universiteit. Het uiteinde-
lijke doel is om ouderen meer aan 
het bewegen te krijgen’. Dit gebeurt 
onder andere door de “beweegwij-
zer”, die de buurtcoaches opstellen. 
Ook kunnen zij helpen met door-
verwijzen naar beweegactiviteiten 

binnen de gemeente en geven zij 
adviezen op het gebied van bewe-
gen’. ActiefPlus biedt persoonlijke 
ondersteuning om actiever in het le-
ven te staan en is extra geschikt voor 
iemand met lichamelijke klachten. 
Meer informatie over sporten en 
bewegen is verkrijgbaar bij buurt-
sportcoach Sebastiaan Klok tel. 06 
30596578 of s.klok@mensdebilt.nl.

1.200 leerlingen uit De Bilt en Bilthoven betreden de Koningsspelen.

Vanaf het dak van het clubhuis van FC De Bilt worden de leerlingen 
aangemoedigd voor de warming-up.

‘Middeleeuwen’ op de Rietakker
Afgelopen weken heeft basisschool De Rietakker in De Bilt gewerkt aan een project over de 

Middeleeuwen. Dit jaar was het project extra bijzonder, omdat de Rietakker
dit jaar ook 60 jaar bestaat.

Tijdens het project is er druk ge-
knutseld, geschilderd, gezongen en 
gedanst met als thema Middeleeu-

wen. Hierbij werden de leerkrach-
ten geassisteerd door docenten van 
Kunst Centraal.

Muziek
De groepen 1 t/m 4 kregen les van 
een muziekdocent. Ze hebben mid-
deleeuwse geluiden nagemaakt en 
een ridderlied geleerd. De leerlin-
gen van groep 5 t/m 8 hebben van 
een dansdocent een Middeleeuwse 
dans geleerd. Ook kwamen er twee 
kunstenaars naar de school, die met 
de leerlingen o.a. sieraden van ko-
per en schilderijen, geïnspireerd op 
middeleeuwse patronen en reliëf, 
op hout gemaakt hebben. 

Markt
Het project werd afgesloten met 
een Middeleeuwse markt. Daar tra-
den de kinderen op met de ridder-
liederen, muziek en dansen. Op de 
markt werden de door de kinderen 
gemaakte kunstwerken verkocht. 
De opbrengst ervan is voor het 
Jeugdsportfonds.

(Geertje van Genderen)Ridder-dag op De Rietakker ter afsluiting van het Middeleeuwen project. 

Jeugdfonds
Sport & Cultuur

Het Jeugdsportfonds De Bilt en Jeugdcultuurfonds De Bilt heten 
per 3 april het Jeugdfonds Sport & Cultuur De Bilt. Beide fondsen 
zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en 
jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sport of aan kunst 
en cultuur kunnen doen. 

Voor beide fondsen is deze naamsverandering een logische stap: ‘Het 
is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien 
in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens 
voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee 
kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te 
vergroten’. Behalve een nieuwe naam is er nu ook een gezamenlijke 
visuele identiteit. Deze is energiek, kleurrijk en beweegt op een dyna-
mische manier mee, maar de basis is solide. Straalt energie, kracht, trots 
en blijheid uit en zet de kinderen en jongeren centraal. Neem alvast een 
kijkje op de nieuwe website: jeugdfondssportencultuur.nl.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur De Bilt betaalt de contributie / lesgeld 
voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor 
sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen 
aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bij-
voorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuld-
hulpverlener. De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de club 
of instelling waar het kind op les gaat. 

Centrals opent seizoen
Op zaterdag 21 april was het een gezellige drukte bij honk- en softbalver-
eniging Centrals in Groenekan. Het honk- en softbalseizoen werd feestelijk 
geopend door middel van het gooien van de eerste bal door de voorzitter 
Atilla van Dam. Aansluitend werd de eerste dubbele wedstrijd gespeeld 
door Centrals Dames 1 tegen Hoofddorp Pioneers Dames 1 (uitslagen 5 -2 
en 13 – 9). Voor het publiek was het een feest om bij een softbalwedstrijd 
van dit niveau aanwezig te zijn. Voor alle jeugdleden van de Centrals was 
er een ijsje en als afsluiting vond er een loterij plaats waarmee leuke prijzen 
gewonnen konden worden.  (Helen van Doorn)

De eerste bal wordt gegooid.
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Ben jĳ op zoek naar een 
toffe vakantiebaan?

Interesse?
Kijk dan voor meer info op www.debilthuysen.nl en 
meld je vóór 15 mei via flexbureau@debilthuysen.nl  
aan. Dan nodigen we je uit voor een van onze toffe 
vakantiebaan-bijeenkomsten. Wie weet word jij deze 
vakantie onze collega. Je bent van harte welkom!

Waarbĳ je
• Voldoende afwisseling en uitdaging hebt.
• Werkt met mensen voor mensen.
• Samenwerkt met toffe collega’s.
• Tussen de €9,43 en €10,54 bruto per uur verdient.

Wĳ zoeken jou als je
• Graag een praatje maakt en enthousiast bent.
• Een aanpakker bent. Of je nou zorgt voor een ander of huishoudelĳke taken doet.
• Minimaal 2 en maximaal 6 weken kunt werken in de maanden juni, juli, augustus.
• 15 uur per week -of meer- wilt werken.
• Tussen de 17 en 23 jaar oud bent.

Herdenking en bevrijding
door Henk van de Bunt

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar 
‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het 

verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. Ook bij de 
herdenking in Maartensdijk op 4 mei in de Sint Maartenskerk zal dit thema centraal staan. 

Vrijdag 4 mei zal wethouder Ma-
deleine Bakker-Smit de herden-
kingsbijeenkomst openen en zullen 
Florus van Amerongen en Bertine 
Oostveen-de Rooy namens resp. 
zijn vader en haar grootvader in 
verhalende vorm bijdragen leve-
ren. Het slotwoord zal worden uit-
gesproken door pastor Gerard de 
Wit. Er is een muzikale bijdrage 
van het Algemeen Zangkoor Maar-

tensdijk . Na een stille tocht naar het 
Maertensplein zullen er bij de vlag 
koralen worden gespeeld door mu-
ziekvereniging Kunst en Genoegen. 
Deze muziekvereniging verzorgt 
ook de begeleiding bij het zingen 
van twee coupletten van het Wilhel-
mus, na de traditionele twee minu-
ten stilte voor over- en herdenking. 
Tot slot zal er nog een gedicht wor-
den gelezen.

Kerk
In de bijeenkomst in de Kerk van 
Sint Maarten aan de Nachtegaallaan 
in Maartensdijk zal Bertine Oost-
veen, een kleindochter van Wim 
de Rooij iets vertellen, een herin-
nering, een gevoel, misschien wel 
een boodschap van haar opa: ‘Ik 
vind dat heel bijzonder om te doen.  
Ik heb de oorlog niet meegemaakt 
maar mijn opa wel, samen met vele 

anderen. Door zijn verhalen door 
te vertellen van generatie op ge-
neratie staan wij stil bij onze vrij-
heid. Bertine zal met name vertellen 
over zijn leven ten tijde van en in 
de oorlog op zijn boerderij aan de 
Tolakkerweg. Wim de Rooij is op 7 
augustus 1925 in Mijdrecht geboren 
en kwam in 1932 op hoeve Persijn 
aan de Tolakkerweg 254 ten westen 
van het gemeentehuis wonen.

Bevrijding
Eerder in 2015 vertelde hij in een 
artikel in De Vierklank t.g.v. 70 
bevrijding: ‘Vanaf half april 1945 
luisterden wij stiekem driemaal per 
dag naar het laatste nieuws over de 
voortgang van de bevrijding van 
Nederland op radio Oranje. Eind 
april trokken 200 in Maartensdijk 
gelegerde Duitse soldaten richting 
Amersfoort om te vechten tegen 
de geallieerde bevrijders. Er kwa-
men er maar acht van terug. Op 5 
mei 1945 was 10.00 uur ’s morgens 
officieel de oorlog in Nederland af-
gelopen. Diezelfde morgen reden 
om 10.15 uur de eerste Canadese 

bevrijders vanuit Amersfoort via 
de Kon. Wilhelminaweg Maartens-
dijk binnen. De eerste dagen na de 
Bevrijding werd er overal feest ge-
vierd in het dorp’. Op een foto van 
die dag bij de ‘tol’ in Maartensdijk 
verwelkomt een enthousiaste groep 
Maartensdijkers de ‘bevrijders’. 
Aan de weg Utrecht-Hilversum is 
heel lang ‘tol’ geheven op de plaats 
waar nu de rotonde bij Maartens-
dijk ligt. Pas in 1953 verdween de 
tol van Maartensdijk en dat haalde 
zelfs de landelijke dagbladen om-
dat die tol al lange tijd een doorn 
in het oog was van vele automobi-
listen. Nog steeds is ‘bij de tol’ een 
gangbare uitdrukking in het Maar-
tensdijkse. De bevrijders werden bij 
de Tol door de Maartensdijkers met 
gejuich ontvangen. Sommige kin-
deren probeerden op de langzaam 
rijdende auto’s een stukje mee te 
rijden richting Hollandsche Rading. 
Overal in het dorp bij het gemeente-
huis, de kerken en scholen was het 
feest. ‘Zo’n groot feest hebben wij 
later in het dorp nooit meer gehad’, 
volgens Wim de Rooy. 

Deze foto van het kruispunt bij het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk is in de jaren zestig van de vorige 
eeuw door wijlen Jaap Eits vanaf de brandweertoren gemaakt. De fruitbomen bij de hoeve Persijn van boer De 
Rooij staan al in bloei, terwijl de kastanjeboom voor het gemeentehuis nog aan de lente moet beginnen. De foto 
is voor 1968 gemaakt, want de Tolakkerweg is nog niet verbreed. Wim de Rooij vertelde, dat in augustus 1968 
van zijn boomgaard 25 à 30 meter af is gegaan ter verbreding van de weg.

[uit de verzameling van Koos Kolenbrander].

De op 5 mei 1945 bij de ‘Tol’ binnenrijdende Bevrijders worden 
enthousiast verwelkomd. [uit de verzameling van Koos Kolenbrander]
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Zoet is de oorlog voor wie hem niet 
heeft meegemaakt

door Henk van de Bunt

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

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

met hem te delen. Karel Beesemer vroeg Schut naar zijn ervaringen: allereerst de eigen 
beleving en ook naar die welke uit de interviews naar voren kwamen. 

Anders dan de titel ervan doet ver-
moeden, gaat het meest recente 
boek van Schut veel en veel verder 
dan alleen een beschrijving over 
Bilthoven en De Bilt gedurende die 
barre jaren van na de Tweede We-
reldoorlog. Waar dat voor de hand 
liggend was, werden de raakvlak-
ken van de wereldgebeurtenissen 
gerelateerd aan De Bilt en Biltho-
ven. Overigens merkt Schut op dat 
met een mate van waarschijnlijk-
heid de gebeurtenissen direct na 
de oorlog in de beide dorpen waar-
schijnlijk identiek waren aan die 
in overige Nederlandse plaatsen. 
Maar echt onderbouwd vergelij-
kingsmateriaal is niet voorhanden. 
Veel aangrijpende wereldwijde on-
derwerpen als gevolg van de oor-
log zijn in het boek van Bernard 
Schut beschreven. Hij interviewde 
tientallen mensen om hun oorlogs-
herinneringen met hem te delen. 

Fascinatie
Bernard Schut was docent Neder-
lands op de Werkplaats Kinderge-

meenschap, later op de universiteit 
van Leiden, waar hij ook promo-
veerde. Karel Beesemer: ‘Je hebt 
in jouw boeken over de oorlog 
de meest afgrijselijke dingen be-
schreven. Dat betekent, dat je het 
hele land bent doorgereisd om in-
terviews af te nemen, dat je je in-
tens hebt verdiept in tal van zaken 
die zich afspeelden gedurende de 
oorlogsperiode en de periode vlak 
daarna: moord, geweld, dapperheid, 
verraad en dat je, in weerwil van het 
feit dat je reeds lang gepensioneerd 
bent, gedurende een lange periode 
werkweken maakte van veertig uur 
of meer’. Schut: ‘Bij de beëindiging 
van de oorlog in 1945 was ik zeven 
jaar. Ik groeide op in Den Haag. 
Mijn vroegste jeugdherinneringen, 
ook en vooral aan de Tweede We-
reldoorlog, gaan terug naar mijn 
jeugdjaren. Hoe jong ik ook was, 
de herinneringen aan bijvoorbeeld 
het bombarderen van Den Haag 
maakten op mij een onuitwisbare 
indruk. In een adem moet je daar-
aan toevoegen de honger en kou en 

de algemene gevoelens van angst. 
Dat laat me nooit meer los. Ik had, 
en dat gold ook voor mijn ouders 
en mijn oudere broer, de drang om 
te overleven. Door de schaarste aan 
normaal voedsel was ook het eten 
van bloembollen een middel om te 
overleven’. 

Trauma
Karel Beesemer zegt, dat hij zich 
goed kan voorstellen, dat die door 
Schut genoemde angstige oorlog-
jeugdervaringen een trauma heb-
ben veroorzaakt. Schut: ‘Een trau-
ma heb ik niet opgelopen. Of je 
zou, om wat te noemen, als gevolg 
van de overlevingsdrang van toen, 
mijn bijna onbedwingbare neiging 
moeten nemen tot op de dag van 
vandaag voedsel te gaan hamsteren 
en mijn kelder daarmee vol te stou-
wen. En uit mijn militaire dienstpe-
riode had ik een oersolide lekkere 
zware winterjas overgehouden. De 
ondervonden kou gedurende de 
oorlogswintermaanden weerhield 
mij ervan die oude gedateerde jas 
ooit weg te doen. Het zijn mis-
schien tekenen dat de oorlogsjaren 
mij niet onberoerd hebben gelaten. 
Kun je dat een trauma noemen?’ 

Doelwit
Schut: ‘Mijn broer was veertien jaar 
ouder dan ik. Dat betekende dat hij 
in de gevaarlijke leeftijd zat en het 
doelwit was van de Duitsers. Man-
nen omstreeks die leeftijd werden 
bij de veelvuldige razzia’s opgepakt 
voor de zogeheten Arbeitseinsatz. 
Dat was de gedwongen inschakeling 
in de Duitse oorlogseconomie tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Maar 
liefst 7.7 miljoen arbeiders van niet 
Duitse origine werden tewerkgesteld 
in de wapenindustrie. Men noemde 
hen Fremdarbeiter. Mijn broer was 
bij ons thuis ondergedoken en ik 
herinner me dat juist op het moment 
dat de ‘moffen’ (zo noemden we 
toen de Duitsers) door onze straat op 
jacht waren, hij voor het raam stond. 
We schreeuwden ‘wegwezen’. Het 
liep gelukkig goed af, al was het 
soms op het nippertje. In die zin zijn 
we de oorlog goed doorgekomen: 
niemand van de familie werd opge-
pakt en weggevoerd. Geen wonder 
dat we constante angst hadden, van 
een onbekommerd leven was helaas 
geen sprake. Zo woonden we vlak 

bij het zogeheten Sperrgebiet. Dat 
was nogal bedreigend door de vele 
bunkers etc. De Duitsers verwacht-
ten dat de geallieerden vanaf de zee-
zijde ons land zouden binnenvallen, 
vandaar die verdedigingslinie. Even 
een zijsprongetje: na de capitulatie 

van de Duitsers was het vroegere 
Sperrgebiet weer snel toegankelijk. 
Oorlogstuig lag overal zomaar voor 
het oprapen. Heel absurd is dat ik als 
jongetje van 7 jaar met een revolver 
liep te zwaaien en ook de bijbeho-
rende munitie ontbrak niet’! In de 
maand mei is het nieuwe boek van 
Bernard Schut over de gevolgen van 
de oorlog Bilthoven en De Bilt de 
eerste jaren na de bevrijding, in de 
lokale boekhandel te koop met kor-
ting.

Ook op sanatorium Berg en Bosch in Bilthoven werd de bevrijding 
gevierd. (foto uit boek Bernard Schut)

Karel Beesemer vraagt Bernard Schut naar zijn beleving.

Ongeveer een jaar geleden stuurde 
de Historische Kring De Bilt deze 
foto: ‘Recentelijk kregen wij een 
foto in handen van een monumentje 
dat in 1947 heeft gestaan op de 
hoek Jan Steenlaan/Soestdijkseweg 
aan de stations-zijde. Wij zijn er tot 
op heden niet in geslaagd iets over 
de achtergrond te weten te komen’. 
(foto uit boek Bernard Schut)

Op 8 mei 1945 was er feest voor Jagtlust. Burgemeester Van den Borch 
maakt een vreugdedansje met twee Biltse schonen.

(foto uit boek Bernard Schut)

Tilanus-medaille voor Jan Broers
Tijdens de jaarvergadering van de EHBO-vereniging De Bilt op 19 april heeft 

instructeur Jan Broers van de EHBO vereniging De Bilt/ Bilthoven uit handen van 
Hanneke Brosi de zilveren Tilanus-medaille van verdiensten ontvangen.

De zilveren medaille wordt toegekend aan hen, die minimaal 25 jaar actief EHBO’er + ten-
minste de laatste 3 jaar lid van de vereniging + tenminste 10 jaar bestuurslid en/of arts-docent 
/ kaderinstructeur / Lotusslachtoffer zijn. Jan Broers kreeg deze medaille omdat hij 40 jaar 
actief is als EHBO-er waarvan 30 jaar als adviseur aan het bestuur van de EHBO vereniging. 
Hij voldeed ook aan de overige toekenningscriteria. Tevens kreeg hij van de Marion van den 
Hurk, verenigingsraadslid van het KNV, 
een schrijfmap met daarbij een pen met 
inscriptie.

Zwemmen
Naast de (gewone) EHBO-lessen heeft 
Jan ook les gegeven aan de badmeesters 
van zwembad Brandenburg. In 33 jaar 
zijn er 1500 cursisten opgeleid voor een 
EHBO-diploma met reanimatie of een 
certificaat hiervoor. In totaal heeft Jan 
2500 lesuren gegeven.

(Maud Timmer)
V.l.n.r. Marion van den Hurk, Jan Broers en 

Hanneke Brosi.

Demeter zoekt tuinvrijwilligers
Academisch Hospice Demeter is op zoek naar vrijwilligers, die in de tuin willen 

helpen. De tuin bijhouden vergt veel tijd en hulp is welkom.

Belangrijke eigenschappen van de tuinvrijwil-
liger zijn integriteit, flexibiliteit en natuurlijk 
een passie voor tuinieren. Tuinwerkzaamhe-
den bij Demeter zijn zeer divers; zaaien, plan-
ten, wieden, heggen knippen, en (bij droog 
weer) het gras en de planten van water voor-
zien; er is een beregeningsinstallatie aanwe-
zig. De tuinvrijwilliger is aanwezig volgens 
een van tevoren afgesproken rooster en werkt 
in principe een à twee ochtenden per week. 
Zowel jong als oud is welkom als tuinvrij-
williger. Vragen kunnen worden beantwoord 
door Cindy Hagenouw (tel. 06 28395979) of 
Wim Westland (tel. 06 46798968).

De frontmaaier rijdt comfortabel maar 
vraagt wel ‘bemensing’, ook voor het 

schoonhouden ervan. 
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  WEEKENDDEAL ZA ZOVR 27, 28 & 29 april

1.99 
PER PAK

CoolBest

TOT 

47%
KORTING

G'woon 
frisdrank

Pak met 6 blikken 
van 0.33 liter

Van 1.69

        Op Koningsdag 27 april hebben wij aangepaste openingstijden       

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Zet- en drukfouten voorbehouden

Verse oranje 
tompoucen
Pak met 4 stuks

 0.99
6-PACK

 0.99
PER PAK

CoolBest aanbieding is geldig van woensdag 25 april 
t/m dinsdag 1 mei 2018 Tompoucen aanbieding is geldig t/m 27 april 2018

Weekenddeal is geldig van vrijdag 27 t/m zondag 29 april 2018

HELEMAAL
KONINGSDAG

Pak van 1 liter 
Van 1.39 - 1.89
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Werkplaatswerkers winnen 
Debattoernooi

Jongeren van De Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven wonnen op 21 april het Unicef 
Kinderrechten Debattoernooi. Zij waren de beste van 200 scholieren uit heel Nederland die 

tijdens deze wedstrijd debatteerden over kinderrechten. 

Samen met zeven andere debat-
teams mogen de scholieren uit Bilt-
hoven op 14 september op Kleine 
Prinsjesdag in Den Haag in debat 
met Kamerleden. Unicef Nederland 
organiseerde het toernooi samen met 
de Stichting Nederlands Debat Insti-
tuut. 

Stellingen
Het debattoernooi vond plaats op het 
Stedelijk Gymnasium in Arnhem. 
Stellingen waarover de jongeren 

debatteerden gingen over het recht 
om je stem te laten horen, het recht 
op privacy en op vrije tijd. 47 debat-
teams gingen de strijd met elkaar 
aan. De vele debatten werden geju-
reerd door ruim 100 vrijwilligers.

Leerzaam
De scholieren van de Werkplaats 
Kindergemeenschap vonden het erg 
leuk dat ze hebben gewonnen. ‘We 
vinden debatteren super leerzaam. 
En op onze school is het geven van je 

mening belangrijk, daar wordt veel 
aandacht aan besteed,’ vertelden 
Wies en Dina na afloop, die samen 
met Mikki, Desi en Max een team 
vormden. De jongeren uit Bilthoven 
wonnen samen met: het Coornhert 
Gymnasium uit Gouda, het Revius 
College uit Doorn, het Raayland 
College uit Venray, het Willem de 
Zwijger College uit Papendrecht, 
het Haarlemmermeerlyceum uit 
Hoofddorp en het Spinoza20first 
en Calandlyceum uit Amsterdam. 

De vijf werkers (de meest rechtse) v.l.n.r.) Desi, Dina, Mikki, Wies en Max 
vertegenwoordigen de gemeente De Bilt op vrijdag 14 september in Den 
Haag (foto Unicef/Schoonewille).

Prachtige Koningsspelen bij SVM
door Henk van de Bunt

SVM organiseert al vanaf 2010 het schoolvoetbaltoernooi in Maartensdijk; in 2013 is dit 
verbonden aan de ‘koningsdagspelen’. Karel Schouten was tot dit jaar de grote animator en 
organisator van dit evenement; in verband met zijn gezondheid vervult hij nu nog maar een 

adviserende - en dus ondersteunende - rol.

De organisatie dit jaar was in han-
den van Petra Harte, Marjan Gaa-
senbeek en Wout van Dronkelaar; 
zij werden op vrijdag bijgestaan 
door 30 vrijwilligers, waarvan een 
groot deel speciaal voor dit eve-
nement zelf een vrije dag had ge-
nomen, om zo hun steentje bij te 
dragen, als scheidsrechter of in een 
andere rol.

Sponsoren
Deze mensen, het mooie weer en 
500 geweldig enthousiaste school-
kinderen en hun begeleiders verhie-
ven deze dag tot een echt ‘Konink-
lijke-dag’. Naast de poulewinnaars 
heeft dus iedereen gewonnen. 

Er was tijdens het toernooi een ijsje 
voor iedereen en bij de prijsuitrei-

king kregen de poulewinnaars een 
beker; voor elk deelnemend team 
was er een mooie bal om daar op 
de schoolpleinen mee te oefenen. 
Dit alles was uiteindelijk toch weer 
mogelijk dankzij de opbrengst van 
de klaverjascompetitie (organisatie 
Karel Schouten) en de welwillende 
medewerking van diverse sponso-
ren. 

Het team van Het Kompas was een van de poulewinnaars. [foto Reyn Schuurman]

HNL schittert met The Sound of Music

Vorige week voerden leerlingen 
uit alle klassen van Het Nieuwe 

Lyceum de geliefde musical The 
Sound of Music op voor drie uit-

verkochte zalen. Daarbij bleven ze 
dicht bij de oorspronkelijke sfeer 
van het origineel. Niet alleen de 
schitterende decors en belichting 
voerden het publiek terug in de tijd, 
het waren vooral de emoties van de 
kinderen die ontroerden. Hoewel 
voor de huidige generatie kinderen 
de Tweede Wereldoorlog een schim 
uit een zeer ver en bijna ondenk-
baar verleden moet zijn, kostte het 
hun schijnbaar geen enkele moeite 
zich in te leven in de authentieke 
emoties van rond de Oostenrijkse 
‘Anschluss’, juist in deze meidagen 
weer zo actueel: van onbezorgde 
vrolijkheid tot angst voor vervol-
ging: alles werd met oprechte en in-
tegere gevoelens over het voetlicht 
gebracht.

(Peter Schlamilch) 

Solisten, dansers, de band en het koor leverden samen met hun leraren 
een prachtige voorstelling op.

De winnende teams krijgen een of-
ficiële debattraining aangeboden 
in voorbereiding op het debat in de 
Ridderzaal op 14 september.

Kinderrechten
Door mee te doen aan het Unicef 
Kinderrechtendebattoernooi en de 

verkiezing van de Koning(in) van 
de Jeugd leren kinderen over kinder-
rechten, zodat zij beter kunnen op-
komen voor hun rechten en die van 
anderen. Unicef vindt het belangrijk 
dat alle kinderen in Nederland hun 
kinderrechten leren kennen.

(Laura Westendorp)

Leerlingenpresentatie 
Biltse Muziekschool

Dinsdag brachten leerlingen van de Muziekschool hun zangvaardighe-
den voor belangstellenden ten gehore. Zangdocent Wijnanda Zeevaar-
der begeleidde hen op de piano. Een van de zangers werd door zijn 
eigen partner begeleid. De vocale werken varieerden sterk van genre. 
Ook was het bijzonder om te zien hoe ook de leeftijd van de leerlingen 
varieerde. Iedere leerling zong met veel passie en overgave. De ge-
zonde spanning was van hun gezichten af te lezen en dreef hen mogelijk 
tot een optimale presentatie. (Frans Poot)

Emmelot Linssen brengt haar lied ten gehore.

Koningsspelen bij TZ

Vrijdag 20 april waren de Koningspelen. Maar liefst 150 kinderen 
van de groepen 1 en 2 van de basisscholen ‘t Kompas, De Kievit, de 
Martin Luther King- en de Bosbergschool kwamen naar de  velden van 
korfbalvereniging Tweemaal Zes om daar leuke spellen te doen. Mede 
door de vele vrijwilligers én het prachtige weer was het een super 
ochtend. (Hester Ploeg-van Laatum)
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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  .....................................................

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

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

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

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

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

50 kleine pakjes 
NATUURHOOI +/- 25 kg. 
Voor inl. en prijs 0346-281288

6 puddingvormen €2,- per 
stuk. Tel.0346-212352

Kaasvaatje €10,-. Tel. 0346-
212352

Blauwe step met grote wielen. 
€20,-. Tel. 0346-212950

Ned. Vlag afm 300 cm bij 
1.80 cm. Voor vele doelein-
den geschikt €8,-. Tel. 0346-
243758

Sjaal/dag van Fc Utrecht. Op 
de sjaal/das staan letters van 
de voetbalclub. €10,-. Tel. 
0346-243758

Boek over de planten op ter-
ras en balkon. Is voorzien van 
mooie kleurenfoto’s. €6,50 
Tel. 0346-243758

Philips senseo zwart i.z.g.st. 
vaste prijs €15,- Tel. 
06-29506849

3 nieuwe zakken senseo 
mild coffee pads 48 stuks 
per zak. Tot 2019. €10,-. Tel. 
06-29506849

Cadac skottelbraai met 
Bakplaat en wok als nieuw 
€50,-. Met hoezen. Tel. 
06-12167301

Gastank voor o.a. Skottelbtaai 
2,75 kg. 1/2 vol voor €35,-. 
Navulbaar. Tel. 06-12157301

Bouwlamp op standaard, ver-
mogen 500 Watt. Nauwelijks 
gebruikt, €7,50 Tel. 030-
2286515

Fietsendrager van Twinny 
Load, 7 polige stekker. Voor 
twee fietsen,max. draag-
vermogen 50 kg. Nagenoeg 
nieuw €45,-. Tel. 030-
2286515

1 boek van Hella Haasse 
De ingewijden. €1,-. Tel. 
06-14040516

1 boek van Antoine Bodar Tot 
dienen geroepen. €1,-. Tel.06-
140297324

3 boeken van Nico ter Linden. 
Mijn vader/kerststukjes/de 
geboorte van j.c. Samen €1,50 
Tel. 06-14040516

Eiken salontafel (lxhxb 68 x 
43 x 48 cm) bewerkte poten, 
glazen bovenblad. €49,-. Tel. 
035-6241475

Eiken hoge stoel, met arm-
leuningen, "model schom-
melstoel" €20,-. Tel. 035-
6241475

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

8 jeu de boules ballen + but 
€12,-.Tel. 035-6241475

Stalen, zilverkleurig fiets-
mandje voor aan de voorkant/
stuur, gebruikt. €7,50 Tel. 
06-53441095

Stalen, gebruikt, fietsenrek 
voor 2 fietsen, achterop de 
auto. €45,-. Tel. 06-53441095

11 kuifje avonturen boeken. 
€5,-. Tel. 0346-211738

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

SCHOONMA(A)K(ST)ER 
met ervaring gezocht voor 2 
uur per week in De Bilt. Bel 
06-49031464

Zaterdag PERSONEEL 
gevraagd voor assistentie in 
de winkel. Gezellig perso-
neel, lekkere koffie en fijne 
gasten om te bedienen. En 
nog geld toe ook! Slagerij 
van Loo, voor contact: 030-
2203813

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

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

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

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

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

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

REPARATIE Luxaflex, jaloe-
zieën, zonwering, rolluiken-
verkoop. Onderdelenservice 
Tel. 0626604779

Sinds 16 april is Arie vermist 
een zwart bruine cyperse POES 
omgeving Holsblokkenweg te 
Westbroek. Wie heeft haar nog 
gezien? Dan graag reactie naar 
F. de Vries 06-46204092

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Gratis af te halen: Mooie stu-
diepiano, moet gestemd wor-
den. Tel. 06-15071990

Gratis af te halen. Pallets, 
hout, plastic, e.d. Informatie: 
06-53330394

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek. Zie p. 10
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

Mieren
 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Land-
schap (HUL) organiseert activiteiten voor kinderen 
in en over de natuur. Dit wordt gedaan onder leiding 
van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beer-
schoten. Woensdag 2 mei wordt er van alles verteld 
over mieren in en buiten paviljoen Beerschoten. Er 
is wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. 
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beer-
schoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per 
email kan tot en met zaterdag 28 april via:
kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Koffieconcert

Stichting Walter Maas organiseert in Huize Gaude-
amus, Gerard Doulaan 21,  een serie koffieconcer-
ten op elke eerste zondag van de maand om 12.00 
uur. Uitvoerenden zijn jonge musici en masterclass-
studenten van de Nederlandse conservatoria. Het 
koffieconcert van zondag 6 mei wordt verzorgd 
door de Griekse pianist Christos Papandreopoulos. 
Hij zal composities van Domenico Scarlatti, Robert 
Schumann, Olivier Messiaen, John Field, Frédéric 
Chopin en Claude Debussy spelen.
Plaatsen kunnen worden gereserveerd via:
concerten.huizegaudeamus@gmail.com

Boekenbeurs bij WVT

Op 11 en 12 mei vindt de jaarlijkse boekenbeurs bij 
WVT (Talinglaan 10) plaats. Duizenden boeken, 
maar ook cd’s en grammofoonplaten, gesorteerd 
op onderwerp, staan uitgestald te wachten om 
voor een zacht prijsje van eigenaar te wisselen. 
Openingstijden vrijdag 11 mei van 14.00 tot 20.00 
uur en zaterdag 12 mei van 10.00 tot 15.00 uur. De 
entree is gratis.

Verkoping in Bilthoven

De Ger. Gem. in Nederland, Planetenbaan 635 te 
Bilthoven, organiseert zaterdag 12 mei van 10.00 
tot 14.30 uur een verkoping waarvan de opbrengst 
voor de renovatie van de kerk bestemd is. Er zijn 
etenswaren te koop maar ook tweedehands boeken, 
smoothies, moederdag-taartje, producten van Aloë 
Vera, rommelmarkt, voor de kinderen: knutselen 
voor moeder, een springkussen en diverse spellen. 
De dameskrans verkoopt de door hun gezamenlijk 
gemaakte creatieve dingen, zoals; handwerk, onder-
goed, nachtkleding, sokken, kaarten en speelgoed.

Excursie
Vogelwacht Utrecht 

In samenwerking met het IVN De Bilt organiseerde Vogelwacht Utrecht 
afdeling De Bilt/Zeist dit weekeinde een vroege ochtendexcursie op Landgoed 
Sandwijck in De Bilt. Totaal werden meer dan veertig vogelsoorten gezien, 
waaronder slechtvalk, braamsluiper, roodborsttapuit, kleine karekiet en 
grasmus. Ook diverse hazen en reeën, waarvan er 30 voorkomen, werden 
door de vogelaars waargenomen. [foto Walter Eijndhoven]
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Nova wint voor de vierde keer van Revival
Revival is ondertussen een bekende tegenstander geworden voor Nova. Strak achterverdedigen 

om zo de snelheid uit het vak te halen. Dat is de strategie waarmee het team uit Terschuur al 
haar wedstrijden speelt. Deze wedstrijd was daar geen uitzondering op. 

Vooraf in de bespreking werd 
vooral benadrukt dat Nova haar 
eigen spel moest spelen en met 
vertrouwen de ballen erin moest 
schieten. De eindstand (24-17) liet 
het krachtverschil duidelijk zien. 
Revival wist echter tijdens de wed-
strijd toch elke keer aan te haken. 
Zo konden zij de stand gelijk zetten 
op 13-13. Daarna werd Nova wak-
ker geschud en pakte de thuisploeg 
het spel weer op.

Scherp
Maarten van Brenk begon erg 
scherp aan de wedstrijd. Met mooie 
schoten en doorloopballen wist hij 
Nova op een mooie voorsprong 
te zetten. Het andere vak wist de 
korf moeilijk te vinden. Het vier-

tal werd verleid tot het nemen van 
verre schoten waardoor Nova de 
voorsprong niet kon doortrekken. 
Om dit op te lossen voerde coach 
Tom Rickli een tactische wissel uit. 
Maarten van Brenk en Marciano de 
Vree werden gewisseld van vak om 
meer aanvallend gevaar te creëren. 
Jammer genoeg kon Maarten niet 
lang blijven staan. Kort na de wis-
sel moest hij het veld geblesseerd 
verlaten; voor hem kwam Coen 
van Eck in het veld. Een betere 
invalsbeurt kon Van Eck zich niet 
wensen. Uit twee kansen wist hij 
meteen twee keer te scoren en zo 
de stand op 11-5 te zetten. Revival 
kon voor de rust toch nog wat doel-
punten meepakken, waardoor beide 
teams gingen rusten met 12-9.

Vuur
Na de rust ging Revival door met 
scoren en wist het team de stand 
gelijk te trekken op 13-13. Daarna 
was het vuur van Revival uitge-
brand. Zeker na het moment dat 
Nova snel achter elkaar vijf doel-
punten wist te scoren. De aanvallen 
van Nova hadden veel goede kan-
sen, waardoor Revival niet meer 
terug kon komen. Met mooie af-
standschoten van Marciano de Vree 
en Sylvia van der Pas wist Nova de 
stand op 24-15 te zetten. Net voor 
tijd scoorde Revival nog twee doel-
punten, maar het verschil was al zo 
groot dat Nova niet meer in gevaar 
kwam. De scheidsrechter floot de 
wedstrijd af met 24-17.

(Job Paauw)

Het zit SVM weer niet mee
Zaterdag 21 april verspeelde SVM weer een kans om zich uit de gevarenzone omhoog te werken 

naar veiliger oorden. Met bijna een compleet elftal geblesseerden langs de lijn, waaronder 
de naar FC De Bilt vertrekkende Marcel Melissen, wordt ook tegen het bezoekende Desto 

(Utrecht) geen puntje in het kader van lijfsbehoud gesprokkeld.

Frank van Brenk en Perry van den 
Bunt zijn deze zaterdag als extra 
manschappen opgetrommeld, maar 
ook hun nijvere inzet brengt de ge-
wenste ommekeer niet: al in de zes-
de minuut - na overigens een niet 
benutte kopbal van Mike de Kok 
- opent Desto wel de score in haar 
voordeel. Toch heeft SVM de eerste 
helft de betere kansen, maar het ge-
luk ontbreekt ten ene male; met de 
0 - 1 stand gaan beide teams rusten.

Scrimmage
De 2e helft komt Jordy Beckers 
voor Jorn Brefeld in het team. SVM 
gaat door waar het gebleven is in de 
eerste helft; de mannen blijven het 
proberen. In de 72e minuut scoort 
Desto uit een scrimmage voor de 
goal van Frank van Klaaren de 0 
- 2. Er breekt (opnieuw) iets bij de 
gastheren. Yordy van der Lee gaat 
er geblesseerd af en Mike Boshuis 
komt. Ook de 0 - 3 wordt nog ge-
maakt en tot overmaat van ramp 
valt ook Bas Temme geblesseerd 
uit; Tim Bosker wordt opgeroepen. 

Maarssen
Later blijken ook FC Driebergen en 
Voorwaarts puntloos te zijn geble-
ven, dus aan het eind van de tunnel 
gloort het nacompetitie-licht nog. 
Dan moeten er in de komende tijd 
overigens niet teveel rare dingen 

gebeuren. De competitie ligt op de 
zaterdagen 28 april en 5 mei stil: 
op zaterdag 12 mei trekt de SVM-
karavaan naar Maarssen met een 
vernieuwd herstelplan.

(Nanne de Vries)

Ook tegen Desto moet SVM het onderspit delven.

TZ wint ruim van Sporting Delta
Nadat TZ vorige week met een belangrijke overwinning op Top (A) afstand nam van DOS en 

Oranje Wit was het nu zaak om die goede stap een vervolg te geven tegen Sporting Delta. Deze 
ploeg uit Dordrecht wordt getraind door oude bekende Eric Geijtenbeek. Sporting Delta stond 

er beter voor op de ranglijst, maar in de uitwedstrijd won TZ met duidelijke cijfers. 

Na het eerste fluitsignaal was het 
direct TZ dat de leiding nam. Via 
twee goede aanvallen waren ze 
direct doeltreffend. Het tweede 
aanvalsvak had iets meer moeite, 
maar even later stond er een 4 - 
0 tussenstand op het scorebord. 
In het vervolg van de eerste helft 
was het de vraag of de aanval van 
beide ploegen ondermaats waren, 
of dat het verdedigend goed stond 
maar geen van beiden ploegen kon 
echt domineren. Met 10 - 6 werd 
de kleedkamers opgezocht. Na de 
rust was het overduidelijk dat er 
maar één ploeg aansprak maakte 

op de overwinning. TZ liep in de 
eerste fase van de tweede helft uit 
naar acht goals verschil. Alhoe-
wel de temperatuur zijn weerslag 
leek te hebben op (het tempo van) 
beide ploegen, speelde de ploeg 
van trainer Iwan Hazendonk 
prima. Met nog een kwartier te 
spelen was het zaak om de ruime 
voorsprong binnen te halen. 

De voorsprong werd mede door 
de impuls van diverse invallers 
uitgebreid. Bij 25 - 12 floot de 
scheidsrechter af. Met deze over-
winning heeft TZ zich nog een 

betere uitgangspositie verschaft. 
DOS en Oranje Wit verloren al-
lebei, dus de voorsprong op de 
ranglijst groeide naar zes punten. 
Volgende week staat de Derby te-
gen DOS op het programma. In 
de allereerste wedstrijd van het 
seizoen wist DOS met de winst 
er vandoor te gaan. Dit bleek tot 
nu toe de enige overwinning van 
de ploeg uit Westbroek. De ploeg 
zit er vaak dichtbij, maar weet de 
punten net niet binnen te halen. 
Zaak voor TZ om dit volgende zo 
te houden.

(Bart Drost)

Anouk van Breda scoort een afstandsschot.
(foto Hester Ploeg-van Laatum)

DOS laat 
winstmogelijkheden liggen
In een lome voorjaarszon in Westbroek ging DOS voluit tegen 

de nummer twee van de ranglijst TOP uit Arnemuiden.
DOS streed voor wat het waard was maar stond

uiteindelijk toch met lege handen.

DOS begon goed aan de wedstrijd tegen de Zeeuwen. Het initiatief 
lag steeds bij de thuisploeg en TOP moest in de achtervolging. De 
thuisploeg was scherper dan de tegenstander maar vergat echt af-
stand te nemen. Verder dan een tweepunten voorsprong kwamen ze 
niet. TOP drijft op een sterk dameskwartet. Ook deze wedstrijd had 
de Westbroekse ploeg erg veel moeite om als team dit goed onder 
controle te brengen. 

Na de 10-9 ruststand zat het de tweede helft allemaal niet mee bij de 
thuisclub. Een treffer van DOS werd afgekeurd en er werden twee 
strafworpen gemist. Ook de wissels leidden niet tot het gewenste 
effect. Na de 11-9 voorsprong kwam DOS achter met 12-16. Het 
was knap dat de ploeg terugkwam tot 17-17, maar twee snelle goals 
van TOP beslisten de wedstrijd. DOS verloor uiteindelijk met 17-20 
in een wedstrijd waarin zeker winstmogelijkheden aanwezig waren.

DOS heeft nu de koplopers van de ranglijst gehad. Het spel biedt 
aanknopingspunten om in de komende wedstrijden nog punten te 
pakken, zodat DOS nog een plaats kan stijgen op de ranglijst. Wel-
licht zaterdag aanstaande al in de derby tegen TZ. Aanvang in West-
broek is om 15.30 uur.

Anouk van Brenk zet aan voor een doorbraak.

Uitslag Wedvlucht 
De leden van Postduivenvereniging PV De Bilt namen deel aan een 
wedvlucht vanaf het Belgische Lessines. Een gemiddelde afstand van 
daar naar De Bilt is 183 km. De vogels van Comb. van Grol & Zn kwa-
men binnen als nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10;  die van Peter van Bunnik als 
2 en die van Ron Miltenburg werd 9.  



Natuurmonumenten in het 
Noorderpark

De gemeente De Bilt maakt deel uit van het Noorderpark. In het westelijke deel liggen de 
Tienhovense plassen met de wipwatermolen De Trouwe Wachter, het trilveengebied met 
zijn bijzondere flora en fauna en de eeuwenoude eendenkooi aan de Kanaaldijk tussen 

Hollandsche Rading en Tienhoven, met vanginstallatie, kooikershuisje en kooibos. 

Gidsen van Natuurmonumenten geven regelmatig informatie over het trilveengebied
en houden vrij toegankelijke en gratis rondleidingen in de eendenkooi.
Vooraf aanmelden is niet nodig: een vrijwillige bijdrage voor de
restauratie van de eendenkooi is wel bijzonder welkom.

De rondleidingen in de eendenkooi starten halfweg de Kanaaldijk 
(fiets- en wandelpad gelegen tussen Tienhoven en Hollandsche 
Rading; te bereiken vanuit Tienhoven via de Dwarsdijk en vanuit 
Hollandsche Rading via het verlengde van de Graaf Floris V weg. 
De gidsen zijn aanwezig van 12.15 tot circa 15.30 uur op zaterdag 
28 april, 29 april, 10 mei (Hemelvaartsdag) 26 mei, 27 mei, 23 juni 
en 24 juni. 

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

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

advertentie

Voortgang herinrichting
Hooge Kampse Plas

In mei 2010 is gebiedsontwikkelaar K3Delta in samenwerking met het Utrechts Landschap 
gestart met de verdieping en herinrichting van de Hooge Kampse Plas in Groenekan.

Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de plas opdracht gegeven aan K3Delta om
deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te vormen tot een prachtig natuurgebied. 

Het werk wordt door uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met een 
klankbordgroep, bestaande uit 
Stichting Brigida, Dorpsraad Groe-
nekan, Stichting Milieuzorg Zeist 
e.o., IVN-De Bilt e.o., Vogelwacht 
Utrecht, gemeente De Bilt en Groe-
nekans Landschap. Dinsdag 10 
april was het 20e klankbordover-
leg.

Geschiedenis
De Hooge Kampse Plas is begin 
jaren ’70 van de vorige eeuw ont-
staan door zandwinning voor de 
aanleg van de A27. Er bleef een 
diepe plas over, die na de zandwin-
ning is gebruikt voor het storten 
van bedrijfsafval (1974-1977) en 
baggerspecie uit het Amsterdam-
Rijnkanaal (1978-1979). De bedoe-
ling was om de plas weer als wei-

land op te leveren, maar de stank 
die de plas toen produceerde, heeft 
er voor gezorgd dat men toen is ge-
stopt. In combinatie met de steile 
oevers leverde deze situatie nau-
welijks waarde voor de natuur op. 
Mede om de ecologische waarde 
van de plas te verhogen, is dit zgn, 
verondiepingsproject gestart. Daar-
bij wordt onder meer de verontrei-
nigde bodem afgedekt. 

Fases
Fase 1 van de natuurontwikkeling 
bestaat uit het maken van eilanden, 
flauwe oevers met riet en ondiep 
water (circa 1,5 meter diep) aan de 
noordzijde van de plas. Door het 
ondiepe water kunnen waterplan-
ten op de bodem groeien. De zuid-
zijde blijft minimaal 10 meter diep. 
Deze dieptesprong is een extra 

waarborg voor behoud van helder 
water, nu en in de toekomst. Helder 
water is van belang voor de diverse 
soorten eenden, die al duikend en 
op zicht hun voedsel moeten zoe-
ken. Een belangrijk onderdeel is de 
aanvulling van de steile oever langs 
het fietspad, waardoor een stabiele 
oever ontstaat, die niet afkalft. 
Daardoor kan het fietspad worden 
behouden voor de toekomst.

Voortgang
Vanaf de start in mei 2010 is er 
inmiddels 1,1 miljoen m³ grond 
en waterbodem in de plas aange-
bracht. Voor de inrichting van het 
Noordelijk deel van de plas (fase 
1), waarin ook eilanden worden 
gemaakt, is de benodigde hoeveel-
heid toegepast. Het eerste com-
partiment (noordoostelijk deel) is 

in oktober 2014 opgeleverd. Het 
tweede compartiment (noordweste-
lijk deel) is de afgelopen jaren droog 
gepompt om de bovenlaag te laten 
‘rijpen’. Door weer en wind wordt 
een draagkrachtige korst gevormd, 
waardoor het terrein begaanbaar is 
geworden voor graafmachines. De 
ondergrond is in het najaar 2017 
geëgaliseerd. In september zullen 
de eilanden op de juiste hoogte 
worden aangelegd, inclusief een 
zandige bovenlaag. De ontstane 
begroeiing in dit compartiment is 
dus tijdelijk van aard en heeft bij-
gedragen aan de natuurlijke rijping 
van de ondergrond. Betreden van 
het droog gepompte deel is verbo-
den i.v.m. het gevaar van drijfzand. 

Dijken
Tot slot wordt het compartiment 
weer onder water gezet en worden 
de dijken verwijderd. Langs de oe-
ver zal tevens een vogelkijkscherm 
en een oeverzwaluwwand worden 
aangelegd. Op basis van het hui-
dige vultempo kan het gehele na-
tuurontwikkelingsproject project, 
dus inclusief fase 2 (de herinrich-
ting van de zuidzijde), in 2020 wor-
den afgerond. De planning is wel 
afhankelijk van de vrijkomende 
hoeveelheden overtollige grond en 
waterbodem vanuit de omgeving.

Waterkwaliteit
De grond en waterbodem die in de 
Hooge Kampse Plas wordt aange-
bracht, wordt vooraf door een er-
kend bedrijf gekeurd en is veelal 
afkomstig van gemeenten en wa-
terschappen. De aangevoerde wa-
terbodem wordt via een vultrechter 
in de plas gebracht. Hierdoor is de 
vertroebeling van het water mini-
maal. Bij sommige partijen grond 
ontstaan schuimvlokjes, gevormd 
door natuurlijke eiwitten uit de 
bodem, die vaak binnen een et-

maal vanzelf weer verdwijnen. De 
waterkwaliteit wordt vanaf 2010 
elke twee maanden gemeten door 
het Biltse ingenieursbureau Swe-
co (voorheen Grontmij). Hieruit 
komt tot dusver naar voren dat de 
waterkwaliteit ruim binnen de eco-
logische normen blijft. Overigens 
controleert ook het Waterschap de 
waterkwaliteit regelmatig. 

Flora & Fauna
K3Delta houdt zorgvuldig reke-
ning met (beschermde) plant- en 
diersoorten die zij tijdens de uit-
voering tegenkomt. Daar zijn 
ook ecologen van Stichting Het 
Utrechts Landschap bij betrokken. 
Ook wordt er dankbaar gebruik ge-
maakt van de vele waarnemingen 
die door de deskundige vogellief-
hebbers van de Vogelwacht worden 
doorgegeven. Waarnemingen van 
verstoringen of bijzondere flora 
en fauna kunnen worden doorge-
geven aan boswachter Rob Veen-
brink (tel. 030 2205555 of e-mail 
info@utrechtslandschap.nl). Voor 
de laatste ontwikkelingen zie www.
utrechtslandschap.nl.

Nationale vogelweek
De Hooge Kampse Plas was dit 
jaar onderdeel van de ‘Nationale 
vogelweek’. Op zaterdag 19 mei 
wordt bij de Hooge Kampse Plas 
een viertal vogelexcursies georga-
niseerd door Vogelwacht Utrecht, 
IVN en Het Utrechts Landschap. 
Aanleidingen zijn de jubilea van 
provinciale Vogelwacht (60 jaar) 
en lokale IVN-afdeling (50 jaar). 
Aanmelden loopt via de Vogelbe-
scherming (www.vogelweek.nl); er 
is ruimte voor 4 x 40 deelnemers.

Wim Vermeule (K3Delta)

Medewerker Gerrit van Ginkel: ‘Dit betreft het gedeelte van de Plas dat in het tweede gedeelte van 2018 na het 
vogelbroedseizoen weer wordt droog gepompt en de grond wordt geëgaliseerd. 

In het jaar 2020 gaan alle dijken helemaal kopje onder en onstaat weer 
een grote plas van ca 14 hectare.

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!
KONINGSDAG GEOPEND

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Do. 26-04 aanschuiven in de feesttent!

Woe.
25-04
Do.

26-04
Vr.

27-04
Za.

28-04
Zo.

29-04

Entrecôte v.d. grill
met knoflooksaus

of
Gebakken skreifilet 
met kappertjessaus

of
Peulvruchtensalade
met Thaise dressing

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
02-05
Do.

03-05
Vr.

04-05
Za.

05-05
Zo.

06-05

Hollandse biefstuk met 
champignonsaus

of
Koolvisfilet met 

Pernodsaus
of

Boerenomelet met 
gekruide aardappel

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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