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Liever witte 
vullingen?

Dental Clinics Bilthoven
Tandartsengroepspraktijk

Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven
Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl

Kleintje 
op komst?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Bestel bij ons
de geboortekaartjes!

Om te herdenken
moet je de verhalen kennen

door Guus Geebel

‘Een herdenking verwijst niet alleen naar het verleden. Met een herdenking geven we onze 
momenten van bezinning door aan volgende generaties, evenals ons besef van vrijheid’, aldus 
burgemeester Sjoerd Potters in zijn toespraak. ‘Het ontsteken van het herdenkingsvuur, het 

lezen van gedichten, het leggen van een krans en van bloemen maken ook deel uit van de 
ceremonie en dragen bij aan de bezinning.’

De Dodenherdenking op 4 mei 
bij het oorlogsmonument naast 
gemeentehuis Jagtlust in Biltho-
ven trok belangstellenden van alle 
leeftijden. Scouts vormden een 
erehaag en onder leiding van Paul 
Krijnen bracht de Koninklijke Bilt-
se zangvereniging Zang Veredelt, 
aangevuld met leerlingen van de 
Julianaschool, passende liederen 
ten gehore. Even voor acht uur 
blies Guus van Wijk van de Ko-
ninklijke Biltse Harmonie het tap-
toesignaal. Na twee minuten stilte, 
waarin alleen vogelgeluiden klon-
ken, werden twee coupletten van 

het Wilhelmus gezongen. Quintijn 
Maasdijk en Manly Hammidian 
van de Groen van Prinstererschool 
ontstaken daarna het herdenkings-
vuur bij het monument.

Verhalen
Het verheugt de burgemeester dat 
bij deze herdenking zoveel jonge 
mensen betrokken zijn. Hij gelooft 
in de kracht van het persoonlijke 
verhaal. ‘De oorlog lijkt lang gele-
den, maar er zijn nog veel persoon-
lijke verhalen. Alle jonge mensen 
die hier zijn, staan op de schouders 
van ouders en voorouders, alle-

maal mensen met herinneringen en 
vaak met een aan de oorlog gere-
lateerd eigen verhaal.’ Hij vertelt 
over zijn opa die in de oorlog in 
Duitsland tewerk gesteld werd en 
na een conflict met de nazi’s in een 
detentiekamp terechtkwam. 
Bij terugkomst bleek hij in het 
kamp veel geestelijke schade ge-
leden te hebben. De burgemees-
ter doet een appel aan de jongere 
generatie om op zoek te gaan naar 
verhalen. ‘Maak het verleden le-
vend en zoek contact met dragers 
van deze verhalen in je eigen om-
geving.’

Defilé
Na de toespraak van de burge-
meester dragen Sofie en Inte van 
de Groen van Prinstererschool een 
zelfgeschreven gedicht voor. Het 
oorlogsmonument is door deze 
school geadopteerd. Burgemeester 
Sjoerd Potters en zijn partner Tony 
van Maanen leggen daarna namens 
het gemeentebestuur als eersten 
een krans bij het monument, ge-

volgd door een afvaardiging van 
het voormalig verzet en de Bond 
van Wapenbroeders. 

Daniëlle en Lieske, van de Groen 
van Prinstererschool en de scou-
ting leggen daarna bloemen. Na 
het voordragen van een gedicht uit 
eigen werk door de heer Molenaar 
defileert een lange rij bezoekers 
langs het monument. 

advertentie

De eerste krans wordt gelegd door Sjoerd Potters en Tony van Maanen.

Veel belangstelling bij de stijlvolle herdenking.

Quintijn en Manly ontsteken het herdenkingsvuur.
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‘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

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

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

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/05 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/05 • 09.30u - ds. J.P. Ouwehand

14/05 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/05 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

14/05 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
14/05 • 10.30u - Eucharistieviering, 

Voorganger E. Kimmann s.j.
(Societas Jesu)

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
14/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

14/05 • 16.30u - Ds. J. J. Schreuders

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
14/05 • 10.00u - ds. H.E. Dankers
14/05 • 19.00u - ds. T. Doornebal

Pr. Gem. Immanuelkerk
14/05 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
14/05 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
14/05 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering,
Voorganger: J. Houben

16/05 • 10.30u - Eucharistieviering, 
pastoor J. Skiba, koor Memento, 

Seniorenviering

V.E.G. De Bilt e.o.
14/05 • 10.00u - Spreker

Frank van den Akker

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

14/05 • 10.30u - Mevr. T. Meijer 

Herv. gemeente Groenekan 
14/05 • 15.30u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
14/05 • 10.00u - ds. N.P.J. Kleiberg 

14/05 • 18.30u - Kandidaat
M. Diepeveen 

Onderwegkerk Blauwkapel
14/05 • 10.30u - Prof. dr. M. Brinkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/05 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
14/05 • 18.30u - Ds. M. van Kooten

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

14/05 • 10.00u + 18.30u - Ds. W. Roos

PKN - Ontmoetingskerk
14/05 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
14/05 • 10.30u - Eucharistie- c.q. 
Familieviering, pastoor J. Skiba 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/05 • 10.00u - de heer C. Hoogendoorn     
14/05 • 18.30u - ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
07/05 • 10.00u - ds. M. van der Zwan
07/05 • 18.30u - ds. M. van der Zwan

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Expositie in Restaurant
Bij de Tijd

Saskia de Jong toont haar schil-
derijen van 6 mei t/m 19 mei in 
Restaurant Bij de Tijd, Professor 
Doctor H. Kamerlingh Onnesweg 
14 in De Bilt. De onderwerpen 
zijn divers, maar zeegezichten en 
landschappen hebben haar voor-
keur. De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 19.00 uur. 

Nooit klagend, nooit vragend
Je lasten in stilte dragend
Jouw handen hebben voor ons gewerkt
Jouw hart heeft voor ons geklopt
Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit

Wat de toekomst brenge moge
Mij geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen

Naar het onbekende land

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, 
delen wij u mede dat onze lieve moeder, oma en omaatje

van ons is heengegaan.

Bertha Evers
*Baarn, 30 april 1932 † Bilthoven, 7 mei 2017

 Otto en Adri
  Otto en Marianne, Anne, Yuri
  Bianca en Daniël, Lynn, Milo

 Meta en Rik
  Ton
  Anita
  Belinda en Jannick

 Eveline en Wilrik
  Bertine en Ruud, Jesse, Stijn
	 	 Jos	♥
  Elwin en Sabine
  Marco en Joëlla
  Lieneke en Luke

 Evert en Truus
  Frits en Brenda
  Marc en José

Correspondentieadres:
Fam. de Rooij
Tolakkerweg 254
3738 JV Maartensdijk

Onze moeder en oma is bij ons op de Tolakkerweg 254, alwaar 
geen bezoek. Donderdag 11 mei is er gelegenheid tot condoleren 
van 19.30 tot 20.15 uur in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26, 
3738 VC te Maartensdijk.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 12 mei om 
13.30 uur in de Ontmoetingskerk o.l.v. dhr. J. Grootendorst. Voor-
afgaand aan de dienst is er vanaf 13.00 tot 13.20 uur gelegenheid 
om te condoleren. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
Hervormde begraafplaats, aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Met dank aan de medewerkers van het Leendert Meeshuis
voor de liefdevolle verzorging.

Onze lieve Bob is overleden
Elisabeth Jacoba Somers - Buskermolen

 Aalsmeer 08-07-1937  Groenekan 02-05-2017

 Thomas Somers

 Philip Karin Lynn Ditte 
 Jasper Debora Julio
 Femke Dušan Sanja Iva

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Th. Somers 
Groenekanseweg 191
3737 AE Groenekan

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 12 
mei in de ontmoetingsruimte van 
Dijckstate om 19.30 uur. Na de 
viering is er gelegenheid om koffie 
te drinken en met elkaar te praten. 
De heer Jan Grootendorst is deze 
keer de voorganger. Hij is telefo-
nisch te bereiken (0346 212904) 
als u om vervoer verlegen zit. 

Tuinmarkt in Groenekan

Op zaterdag 13 mei is er van 10.00 
tot 16.00 uur de jaarlijkse Tuin-
markt aan de Groenekanseweg 
60 in Groenekan. Het aanbod is 
gevarieerd: naast planten, struikjes, 
stekken, struikjes en verse boeket-
ten vindt u er ook boeken, bro-
cante, honing, porselein, sieraden, 
woon- en tuindecoraties, Vietna-
mees serviesgoed en zoals altijd 
ook speciale moederdag-cadeau-
tjes. Zoals gebruikelijk gaat een 
deel van de opbrengst naar Razem 
(uitwisseling Miescisko-Polen en 
gemeente De Bilt). Razem is ook 
met een eigen stand op de Tuin-
markt aanwezig. De toegang is 
gratis. 

Kledinginzameling bij Sint 
Maartenskerk

Ook dit jaar is er in Maartensdijk 
weer de kledinginzamelingsac-
tie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood. Op zaterdag 13 
mei kan men van 10.00 tot 12.00 
bij de St. Maartenskerk aan de 
Nachtegaallaan 40 in Maartens-
dijk gebruikte kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel in gesloten 
plastic zakken afgeven. Met de 
opbrengsten van deze inzamelac-
tie is er steun aan 500 Nepalese 
families; vooral vrouwen en kin-
deren, die door aardbevingen en 
overstromingen noodgedwongen 
hun dorp hebben moeten verla-
ten.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Verzoening en vergeving zoeken
door Henk van de Bunt

Donderdagavond vond er naast de 4 mei herdenking bij Jagtlust in Bilthoven ook een 
herdenking plaats in Hollandsche Rading. In aanwezigheid van wethouder Hans Mieras werd 

er stilgestaan bij dit bijzondere moment, dat de titel had meegekregen ‘De kracht van het 
persoonlijke verhaal’. Voorafgaand aan de twee minuten stilte was er een korte

samenkomst in het Dorpshuis - geopend door de wethouder -
met toespraken van Rob Klaassen en Herre Plomp. 

Hans Mieras: ‘Ik sta hier van-
avond namens het College van de 
gemeente De Bilt. Daarmee ben 
ik misschien niet de persoon die 
u hier verwacht had. U heeft in de 
aankondiging van deze herdenking 
kunnen lezen, dat mijn collega 
Ebbe Rost van Tonningen hier 
vanavond zou zijn. Wij hebben 
begrepen dat zijn aanwezigheid 
bij enkelen emotionele bezwaren 
oproept. Hij was graag, juist ook 
vanwege zijn betrokkenheid bij het 
dorp, hier aanwezig geweest, maar 
heeft uit respect voor diegenen, die 
de oorlog hebben meegemaakt en 
hun nabestaanden, er voor geko-
zen om niet deel te nemen aan deze 
herdenking’.

Grootvaders
Mieras ging vervolgens heel per-
soonlijk in op het thema ‘De 
kracht van het persoonlijke ver-
haal’ en vertelde wat hij van zijn 
opa’s daarover had gehoord: ‘Een 
grootvader, die een concentratie-
kamp overleefde en daar een boek 
over heeft geschreven; een boek 
dat onze zoon nu leest tijdens zijn 
middelbare schoolopleiding. En 
een opa, die tijdens de oorlog in 
Nederlands Indië actief was en 
over die ervaring veel persoonlijke 
verhalen over de politionele acties 
vertelde’. Mieras rondde zijn bij-
drage af met: ‘Een oorlog maakt 
meer verliezers en slachtoffers dan 

alleen de gevallenen. Het einde 
van een oorlog is het herwinnen 
van vrijheid en het is onze plicht 
die vrijheid waardig te gebruiken’. 
Verzoening en vergeving te zoeken 
is naar de mening van wethouder 
Hans Mieras de beste manier om 
de slachtoffers van een oorlog te 
herdenken.  

Ouders
Rob Klaassen ging in zijn bijdrage 
in op dat wat hij van zijn ouders 
had gehoord en noemde ook een 
aantal feiten, welke hij zichzelf 
nog meende te herinneren. Zijn 
vader (Peter Klaassen) werkte als 
ambtenaar bij de gemeente Maar-
tensdijk: ‘Mijn ouders spraken 
niet veel over de oorlog, ook al 
las mijn vader alles wat los en vast 
was over de Tweede Wereldoorlog. 
Wel heb ik van jongs af aan veel 
gehoord over het trieste lot van de 
Joden. 
Over dat wat ik hoorde over de 
oorlog is er bij mij een beeld blij-
ven hangen van dat het een ang-
stige, hoogst onzekere en ook 
verwarrende tijd was. Mijn vader 
hield de moed erin door dagelijks 
onder de vloer naar radio Oranje 
te luisteren. Uiteindelijk is mijn 
vader aan het eind van de oorlog 
ondergedoken. Er waren vervalste 
persoonsbewijzen ontdekt, die hij 
van z’n eigen handtekening had 
voorzien’.

Verzet
‘Mijn vader was geen held. Hij 
deed datgene waarvan hij dacht 
wat hij kon en moest doen. Deels 
vanuit hemzelf, deels ook omdat 
de Gereformeerde Kerk en ook de 
ARP meende, dat je vanuit je ge-
loofsovertuiging deze antichrist 
moest bestrijden. Andere verzetten 
zich vanuit een socialistische, li-
berale of communistische overtui-
ging. Verzet werd bedreven vanuit 
een ideologische achtergrond. Dat 
is wat mij heden ten dage zorgen 
baart. Velen kennen geen ideologie 
meer. Vanuit welke waarden kijken 
we naar onze omgeving? Velen rea-
liseren zich niet dat we als mens af-
hankelijk zijn van elkaar en van de 
wereld waarin we leven. De enige 
ideologie die velen kennen is een 
materiële. En als die wegvalt wat 
blijft er dan nog over? Dat maakt je 
kwetsbaar’.

Dankbaar
‘Nog nooit, in geen enkele oorlog, 
hebben zovelen zoveel aan zo wei-
nigen te danken gehad’; zijn woor-
den van Winston Churchill. Een 
uitspraak die volgens geschiedenis-
student Herre Plomp mooi weer-
geeft ‘hoeveel wij de militairen, die 
wij vandaag herdenken dankbaar 
mogen zijn voor de vrede, die wij 
momenteel in Nederland kennen. 
‘En laten we daarbij ook onthouden 
dat vrede iets is waar wij allemaal 

verantwoordelijk voor zijn. Want 
waar voor oorlog maar één bereid-
willige partij nodig is, is het voor 
vrede essentieel dat alle partijen 
moedwillig meewerken, opdat de 
generaties die na ons komen steeds 
meer moeten nadenken zich te her-
inneren wanneer de laatste oorlog 
ook al weer was.

Stille tocht
Na een stille tocht door Holland-
sche Rading werden er bij de vlag 

door Vriendenkring uit Westbroek 
diverse koralen gespeeld. Na het 
taptoesignaal was het twee minuten 
stil. Daarna werden de coupletten 1 
en 6 van het Wilhelmus gezongen,  
begeleid door Vriendenkring. Er 
werd nog een gedicht voorgedra-
gen door twee jongeren. Na afloop 
was er een kopje koffie of thee in 
het Dorpshuis voor de aanwezigen, 
aangeboden en verzorgd door Leut; 
een vrijwilligersinitiatief binnen 
het dorpshuis. 

Groenekanse Jasper de Vries (uit het 4de couplet van Verzet): ‘Verzetten 
tegen….het klinkt zo stoer: | achter een idee gaan staan. | Maar zou het 
niet beter zijn,  | als het woord niet hoefde te bestaan?

Er was een stille tocht door Hollandsche Rading. 

Juridische zaken en dementie
Op dinsdag 16 mei is er een Alz-
heimer Café in het restaurant in 
woon- en zorgcentrum De Koper-
wiek, Koperwieklaan 3 in Biltho-
ven. Een Alzheimer Café is de be-
naming voor een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. Het thema van 
deze avond is ‘Juridische zaken en 
dementie’. 

Bij dementie gaat het verstandelijk 
functioneren achteruit. Door de 
ziekte kan iemand na verloop van 

tijd het vermogen tot rekenen, lezen 
en omgaan met geld verliezen. Een 
ander gevolg van dementie is dat 
iemand situaties niet meer goed kan 
overzien en beoordelen. Het nemen 
van beslissingen en opkomen voor 
de eigen belangen wordt dan moei-
lijker. Door dementie raken mensen 
op een gegeven moment wilsonbe-
kwaam. 
Dit betekent dat zij in bepaalde situ-
aties de gevolgen van hun handelen 
of beslissingen niet meer kunnen 
overzien. Daarom is het van belang 
tijdig te praten over het regelen van 
zaken. 

Notaris Frans van Beek, zal over 
dit thema komen praten. Er is vol-
doende gelegenheid om met hem in 
gesprek te gaan en vragen te stel-
len. Vanaf 19.30 uur staat de kof-
fie klaar. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 
Daarna is er nog gelegenheid om 
een drankje te nemen en even na te 
praten. De toegang is altijd gratis. 
Men hoeft zich niet vooraf aan te 
melden, u bent van harte welkom. 
Voor meer informatie en evt. ver-
voersvragen kan contact worden 
opgenomen met Alida Melkert, tel.
nr. 030-6562977. 

Afrikaanse benefietavond 
voor giro 555 

In de afgelopen jaren heeft de Biltse Somalische gemeenschap een 
aantal leuke, feestelijke avonden met eten, drinken en cultuur in 

het WVT-gebouw (Talinglaan 10 te Bilthoven) georganiseerd en op 
een bijzondere manier laten zien wat Afrika in het algemeen

en Somalië in het bijzonder te bieden heeft. 

Diezelfde groep mensen, aangevoerd door Mulki Abukar, komt nu in 
actie voor het goede doel. In delen van Afrika en het Midden-Oosten 
heerst extreme hongersnood. Op radio en TV is daar al ruim aandacht 
voor gevraagd. De lokale Somalische gemeenschap probeert een zo 
groot mogelijke bijdrage te leveren aan de landelijke actie van de sa-
menwerkende hulporganisaties. WVT ondersteunt deze groep mensen 
door ruimte beschikbaar te stellen, lokale ondernemers sponsoren met 
diverse producten en diensten. 

Zaterdag 13 mei, aanvang 17.30 uur, wordt een benefietavond georga-
niseerd. Voor 15 euro krijgt men een interessante en leuke avond met 
voedzame maaltijd en natuurlijk heel veel muziek, dans en cultuur. Ook 
is er een verloting met leuke prijzen! De opbrengst van de avond gaat 
naar giro 555.

Open Dag 
Voedselbank De Bilt

Zaterdag 13 mei organiseert Voedselbank De Bilt een open dag in haar 
pand aan de Molenkamp 48. Iedereen die met eigen ogen wil zien hoe 
de Voedselbank werkt is van harte welkom tussen 11.00 en 13.00 uur. 
Bezoekers worden ontvangen door de vrijwilligers van Voedselbank 
De Bilt. Zij kunnen het uitgiftepunt en het magazijn bezichtigen, rond-
geleid worden en antwoord krijgen op hun vragen.

Voor toegang tot de open dag wordt bezoekers gevraagd een symbo-
lische bijdrage te leveren in de vorm van een houdbaar product. Dit 
zijn levensmiddelen zoals een pak rijst, -pasta of blikgroente. Maar ook 
andere levensmiddelen die wellicht ongebruikt in de kast liggen, zijn 
een welkome bijdrage. [HvdB]
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Lamsracks
Gemarineerd of naturel

Berner-Würstel  

Diverse soorten 
varkenshaasspiezen

Livar bbq-worst   

Magere runderlappen  

500
GRAM 8.98

500
GRAM 7.49

500
GRAM 6.75

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Kipkerrie salade
Filet americain

Gerookte achterham
Gegrild Zeeuws spek
Gebraden rosbief

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

VERS GEBRANDE 
PINDA’S

250
GRAM 1.99

250
GRAM 4.98VERS GEBRANDE 

CRANBERRY MIX

Noten & pinda's

1
KILO 9.99

KLEINE 
VARKENSHAASJES

Op=op

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 mei
t/m woensdag  mei

Runderschnitzels, gehaktschnitzels, 
varkensschnitzels en kipschnitzels

6 HALEN= 5 BETALEN

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.25

BOEREN 
STOLWIJKERKAAS 

500
GRAM 5.75 

100
GRAM 0.99

2
VOOR 7.50BROODJE PULLED PORK

Lekker voor het weekend!

100
GRAM 3.75

HUISGEMAAKTE 
LASAGNE

Nieuw!

500
GRAM 6.98

Volgende week is er weer graskaas!

VLEESWAREN TRIO

OM JE MOEDER/VROUW EXTRA TE VERWENNEN… KOGELBIEFSTUK 4 + 1 GRATIS!

Speciaal voor Moederdag!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VITAMINE SHOTS

Blauwe bessen
PER BAKJE 

0.99

VERS GESNEDEN

Meloenmix
PER BAKJE 

1.49

Speciaal voor Moederdag
Volop Hollandse aardbeien en

asperges gratis geschild!

Geldig op maandag 15/5, dinsdag 16/5 en woensdag 17/5

VERS GEWASSEN

Hollandse Spinazie

ZAK
300 GRAM

0.99

HOLLANDSE SMAAK

Trostomaten
500 GRAM

0.99

Ravioli carne of
Ravioli spinazie/ricotta

100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Japanse kip of
Japanse Beef
met noedels of rijst

100 GRAM

1.49

Asperge - schotel
100 GRAM

1.25

NIEUW
Snack - saucijzen

DOOSJE
12 STUKS

4.95

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

NIEUW
Moederdag - taart
MET HOLLANDSE AARDBEIEN
8 PERSONEN

NU

14.95



Al bijna een eeuw dé plek 
om elkaar te ontmoeten
‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol 

samenleven. ‘Hallo Buur’ bespreekt in deze tweewekelijkse 
column telkens een inspirerend buurtinitiatief in De Bilt.

Deze week: WVT in Bilthoven.

In de Bilthovense wijk Tuindorp wisten ze 93 jaar geleden al dat je als 
buurtbewoners samen tot mooie dingen kunt komen. WVT werd opgericht 
als klein buurtinitiatief, met een focus op kinderactiviteiten en belangenbe-
hartiging. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een gemeente brede 
welzijnsorganisatie met rond de 4000 leden, een eigen gebouw en activitei-
ten voor alle leeftijden. Gerund door maar liefst 220 vrijwilligers en enkele 
betaalde krachten.

Servicepunt
De reguliere activiteiten worden georganiseerd voor leden. Daarnaast is er 
een goed bezocht servicepunt waar iedereen met divers dagelijkse proble-
men geholpen kan worden. Met name de hulp bij belastingaangifte is zeer 
populair.

Grote behoefte
De laatste tijd is ‘ontmoeting’ steeds meer een speerpunt geworden. “We 
merken dat daar grote behoefte aan is”, vertelt Gert-Jan Poppink van WVT. 
“Onze maandelijkse Eet es mee-avonden voor 55+-leden hebben zelfs 
wachtlijsten.” Daarom zijn er steeds meer eenmalige activiteiten waarbij 
samen eten en elkaar ontmoeten centraal staan. Ook niet-leden mogen hier 
aanschuiven.

Benefietavond voor Afrika
Wat zo leuk is: je kunt heel veel zelf organiseren bij WVT. Gert-Jan: “Kom 
je met een goed idee, dan zeggen wij al snel ja. We bieden onze ruimte 
aan en kunnen vaak ook mensen 
leveren om te helpen.” Zo is er op 
13 mei een Benefietavond voor 
Afrika. Dit idee kwam de Somali-
sche mevrouw Mulki uit de buurt, 
die al eerder een ‘Maak kennis 
met Somalië’-avond had georga-
niseerd samen met WVT. Dat was 
een enorm succes. “Geweldig toch, 
dat je dan samen ook zo’n benefiet-
avond kunt organiseren?”

Bloeit er in 
uw buurt ook 
iets moois? 
Neem 
contact op 
met info@
hallobuur.nl
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College moet nu doorpakken tijdens 
aanpassing kruising

door Walter Eijndhoven

Bewoners langs de route Dorpsstraat- Burgemeester de Witstraat- Blauwkapelseweg in De Bilt 
hebben dagelijks te maken met sluipverkeer dat de files op de A27/ A28 probeert te ontwijken. 
Het gevolg is een dagelijks verkeersinfarct, waar direct omwonenden zich in steeds ernstiger 

mate aan storen. De maat is nu vol voor hen.

In navolging van een eerder besluit 
in 2014 werd donderdagavond 20 
april de motie ‘Vaststelling ver-
keerssituatie met éénrichtingsver-
keer in De Bilt’ unaniem aange-
nomen. Alle partijen waren het er 
nu wel over eens dat er iets moet 
gebeuren aan die al jaren durende 
verkeersoverlast voor omwonen-
den van deze drie straten in De Bilt. 
Eén van die omwonenden is Sander 
Thönissen. ‘Samen met een bewo-
nersgroep heb ik bij de gemeente al 
diverse malen aangegeven dat deze 
verkeersdrukte, direct voor onze 
voordeur, niet langer kan. 
Reeds tijdens een telling in 2012 
constateerden wij dat 12.000 auto’s 
bij ons langsrijden, elke dag weer. 
Tijdens de voorlaatste telling, in 
2006, kwam zelfs 40% niet eens 
uit onze wijk, maar ja, dat is alweer 
heel wat jaren geleden’. Helaas 
worden verkeersdeelnemers ook 
steeds agressiever in het verkeer. 
Automobilisten proberen nog even 
snel door de verkeerssluis op de 
Blauwkapelseweg te glippen, met 
vaak irritatie als gevolg. Voor fiet-
sers is het vooral op de Dorpsstraat 
een drama.

Muurvast
‘Als bewoner van de Blauwka-
pelseweg ondervind ik dagelijks 
de gevolgen van het sluipverkeer. 
Vrijwel iedere dag staat het ver-
keer in de avondspits muurvast en 
moeten mijn kinderen over de stoep 
fietsen om naar school te kunnen. 
De Blauwkapelseweg oversteken 
is door alle drukte niet te doen’, 
vertelt Thönissen. Omdat de krui-
sing Soestdijkseweg/ Dorpsstraat 
de ingang en de uitgang is van de 
sluiproute, zijn ook omwonenden 
van de Blauwkapelseweg belang-
hebbenden in deze aanpassing 
van de kruising Soestdijkseweg/ 
Dorpsstraat. Thönissen vervolgt: 
‘Graag wil ik nog een absurd voor-
beeld geven van de situatie. Als de 
kruising zonder de 3A-variant van 
het Verkeerscirculatieplan (VCP) 
wordt aangepast, heeft de HOV bus 
een theoretische tijdwinst van 11 
seconden. De voor Biltse inwoners, 
maar ook voor forenzen belangrijke 
bus 77 staat in de avondspits 5 tot 
10 minuten muurvast, op een paar 
honderd meter Blauwkapelseweg’. 
De omwonenden stellen dan ook 
voor om met een minimale ingreep 

één rijstrook te veranderen in een 
busbaan, zodat bus 77 fluitend door 
de Blauwkapelseweg kan rijden.

Daadkracht
Naar de mening van de omwonen-
den is de gemeente het verplicht 
aan haar inwoners, aan de betalen-
de provincie en aan al die toekom-
stige forenzen op de Life Science 
As, om nu eindelijk de 3A variant 
zonder verdere vertragingen in te 
voeren. De raad heeft donderdag-
avond gesproken en de omwonen-
den eisen nu daadkracht van het 
college. Thönissen: ‘Wij hopen in-
derdaad dat wethouders Mieras en 
Rost van Tonningen binnen twee 
weken laten zien dat zij daadwer-
kelijk iets aan deze situatie willen 
doen. 

De eerste stap is het verlengen van 
de Prof. dr. Asserweg. De provin-
cie heef1,2 miljoen euro klaarlig-
gen ter financiering van dit project. 
Per 1 januari 2018 vervalt deze 
financiering en zal gemeente De 
Bilt alles zelf moeten ophoesten, 
lees de belastingbetaler. Dit moet 
je toch niet willen?’ 

Met anderen heeft Sander Thönissen bij de gemeente al diverse malen 
aangegeven dat deze verkeersdrukte, direct voor onze voordeur, niet 
langer kan (foto januari 2017).

Mooie producten uit Ghana
door Henk van de Bunt

Stichting Ghana schoolsupport heeft in 2016 een naaischool opgestart in Sefwi Bekwai in 
Ghana waar jongeren gratis een tweejarige opleiding krijgen aangeboden om het vak van 

kleermaker te leren. De school is geïntegreerd in de basisschool Corsa waar
de stichting al jaren mee samen werkt. 

John van Deemter van de Stichting 
vertelt: ‘Toen we in 2015 eenen-
twintig naaimachines verstuurden 
hadden we de droom om ook de 
ouders van kinderen aan de Corsa 
school producten te laten ma-
ken en dat is gelukt: mooie kleu-
rige keukenschorten, ovenwanten 
en gevoerde tassen gemaakt van 
meelzakken zijn in Bilthoven ge-
arriveerd. We hadden geluk omdat 
iemand uit Bilthoven zich meldde 
bij de Stichting. Deze bewoonster 
bood kofferruimte aan voor zowel 
voor de heen- als terugreis. Omdat 
de Stichting Ghana schoolsupport 
dit jaar is gestart met de bouw van 
een kinderbibliotheek in het dorp 
hebben we de Emmaus Bilthoven 
gevraagd de koffer voor de heen-
reis te vullen met Engelse kinder-
leesboeken, puzzels en spelletjes. 
De Emmaus werkte daar graag aan 
mee en schonk de spullen voor de 
kinderen in Sefwi Bekwai’. 

Terug
‘Terug hebben we de koffer kun-
nen vullen met producten gemaakt 
door de ouders. Ze hebben keihard 
gewerkt en 100 prachtige schorten, 
50 ovenwanten en 50 boodschap-
pentasjes gemaakt in twee weken 
tijd. We hebben inmiddels al pro-
ducten verkocht aan veel van onze 
vrienden en buurtbewoners. Daar-
naast zijn EkoPlaza (Julianalaan) 
en ‘Moos’ in de Kwinkelier zo 

vriendelijk om onze vrolijke Gha-
nese producten belangeloos aan te 
bieden in hun winkels’. 

Opbrengst
‘De opbrengst van de verkoop van 
deze producten vloeit terug in de 
Stichting’, aldus de voorzitter Indra 
van Deemter van de Stichting Gha-
na schoolsupport. ‘Ouders hebben 
een inkomen en wij kunnen weer 

nieuwe toiletgebouwen, bibliothe-
ken en andere voorzieningen voor 
kinderen op scholen realiseren’. 
John en Indra van Deemter zijn op 
12 mei vanaf 16.00 uur bij EkoPla-
za aanwezig om hun verhaal te ver-
tellen over de naaischool en andere 
projecten in Ghana en hun stich-
ting. Kijk voor meer informatie op 
website www.ghanaschoolsupport.
org

Prachtige schorten en ovenwanten worden getoond door Indra van 
Deemter (links) en Monique (van Moos). 

De maandelijkse Eet es mee avond bij WVT wordt goed bezocht.



Adverteren in De Vierklank?
Bel 0346 - 211992 of mail
naar info@vierklank.nl
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

VOOR DE LIEFSTE

MOEDER

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 JAAR

Armbanden

vanaf €4,95

Oorbellen
€4,95

Kettingen
vanaf €5,95

Clutch
€13,95

Sjaals
vanaf

€5,95

Cadeaubonnen

vanaf €5,-

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

10 ei eren voor 1,
00

Boeren  jumbo
vol  van  smaak 500  gram 5,95
Extra  belegen 
veendalerkaas 1  kilo 8,95
Oude  snijdbaar 
zwarte  korst
Romig en smeuig 1  kilo 9,95

HET LEKKERSTE
SUIKERBROOD

NU € 2,25

AARDBEIENSLOFFEN
Voor moederdag

hebben wij ze weer volop

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Hans Aarsman ziet de wereld 
‘Precies andersom’

Fotojournalist Hans Aarsman heeft een scherp oog voor details die nieuwsfoto’s in een ander 
daglicht kunnen zetten: in De Wereld Draait Door analyseerde hij enkele jaren geleden een 

aantal malen op zeer geestige wijze enkele afbeeldingen die op het eerste gezicht helder leken, 
maar die bij nadere beschouwing, ‘uitzoomen’ noemt hij dat, heel anders in elkaar staken.

Ook in zijn vermakelijke voor-
stelling ‘Precies Andersom’ stelt 
hij interessante vragen: waarom 
zijn bepaalde foto’s vanuit het 
presidentiële vliegtuig van de 
VS eigenlijk altijd uit de rech-
terzijraampjes gemaakt en: is het 
mogelijk de moord op een Aus-
tralisch echtpaar te reconstrueren 
aan de hand van oeroude politie-
foto’s? 

De uiterst geestige speurtocht 
waarin de kwesties van alle kan-
ten bekeken worden leidt uitein-
delijk niet tot wereldschokkende 
conclusies, maar vermakelijk is 
het allemaal wel. Als de fotograaf 
echter via het theorema van Bay-
es (een priester-statisticus uit de 
18e eeuw) gaat beweren dat een 
Range Rover bijna net zo veilig 
is als een Mini en dat de kans op 

overspel door jouw vrouw mini-
maal is (Aarsman laat het publiek 
bij handopsteking aangeven wie 
zich er zelf wel eens schuldig aan 
maakt) begint de rode draad van 
de voorstelling weliswaar licht in 
de knoop te geraken, maar groeit 
de hilariteit navenant. En dat blijft 
toch de grote kracht van deze 
sympathieke fotograaf.

(Peter Schlamilch)
Peter Hans Aarsman weet het publiek goed te vermaken.

Eerste Lustrum Voices of Bilthoven
Popkoor Voices of Bilthoven bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd met een jubileumconcert in 
Verona op 3 juni. Het dameskoor werd in 2012 opgericht door Else Rosenboom en Els van Zijl: 

‘Zo’n koor bestond nog niet in Bilthoven en er bleek meteen grote belangstelling te zijn’.

Het koor bestaat uit ongeveer 125 
enthousiaste, vrouwelijke leden en 
heeft een zeer uiteenlopend en uitda-
gend repertoire. Er wordt twee weke-
lijks gerepeteerd onder de bezielende 
leiding van dirigente Linda Caminita 
en tenminste tweemaal per jaar wordt 

de repetitiefase afgesloten met een 
spetterend optreden.

Verona
De afgelopen maanden zijn de repeti-
ties gevuld met de voorbereiding van 
het jubileumconcert in Verona. Zo’n 

concert is oogsten wat je met elkaar 
stem voor stem hebt opgebouwd. Vol 
enthousiasme wordt gewerkt met als 
doel een mooi concert (te) geven op 
het San Zenoplein voor de Basiliek 
op de zaterdag voor Pinksteren.

(Annemarie van Gendt)

De Voices of Bilthoven tijdens een optreden in het kerkgebouw van de OLV-parochie in Bilthoven.
(foto Joyce Reimus)

De Tornado’s komen naar De Kroeg
door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 12 mei komen de Tornado’s optreden bij De Kroeg in Wijkrestaurant Bij de Tijd in 
De Bilt. De Tornado’s bestaat uit 10 muzikanten. Zij oefenen wekelijks onder leiding van Rina 
Kruis. De groep hoort bij de Paraplu, een stichting gespecialiseerd in educatief en recreatief 

werk voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeist. Onder de deelnemers
is ook een aantal vaste bezoekers van De Kroeg.

De Kroeg maakt het eenmaal per 
week mogelijk, dat mensen met 
een verstandelijke beperking elkaar 
kunnen ontmoeten. Leiding is aan-
wezig en zorgt voor de bediening, 
doet mee, indien gewenst, met de 
spelletjes, het knutselen of zetten de 
polonaise in. Vaak is er een speciale 
activiteit met ook altijd de moge-
lijkheid om gezellig te kletsen, een 
spelletje te spelen of te knutselen. 
Gemiddeld komen er 40 bezoekers.

De Tornado’s
Normaal gesproken is De Kroeg er 
elke eerste vrijdag van de maand 
van 19.15 tot 21.15 uur. Omdat 
deze maand 5 mei op (een) vrijdag 

valt is er gekozen voor vrijdag 12 
mei. Er wordt altijd gestart met 
koffie of thee met iets lekkers erbij. 
Gelijk ook weer een moment om te 
delen wat er de afgelopen maand is 
gebeurd. De Tornado’s zullen ver-
volgens hun muzikaliteit laten ho-
ren. Ze spelen op trommels, djem-
bés, klein slagwerk, keyboard en 
lyra en beheersen een groot gevari-
eerd repertoire. Elk optreden is een 
feestje. De Kroeg is er voor ieder-
een vanaf een jaar of 16 die van ge-
zelligheid houdt en die behoort tot 
de doelgroep. De entree bedraagt 
3 euro, hierin zitten ook de koffie, 
thee, lekkers tweemaal fris en nog 
meer lekkers.

De Tornado’s treden vrijdag 12 mei op in De Kroeg.

Nieuw
Verzorgingsproducten van FAIR Squared

nu 20% korting

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

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

advertentie

Sojater heeft de smaak 
te pakken

Een enorme keukentafel vormt het podium en decor voor de nieuwe, swin-
gende muziektheatervoorstelling ‘Aan Tafel!!!’ van Sojater. Reeds kort na 
het grote succes van ‘Assepoes’ bespeelt de Maartensdijkse theatergroep De 
Vierstee opnieuw; de laatste voorstellingen voordat het gebouw ingrijpend 
verbouwd wordt. Een keur aan mooie teksten en grappige scenes wordt 
gelardeerd met live-muziek van een vijfkoppige band. Sojater speelt ‘Aan 
Tafel!!!’ vier maal: vrijdagavond 12 mei, zondagmiddag 14 mei (matinee), 
vrijdagavond 19 mei en zaterdagavond 20 mei in De Vierstee, Nachtegaal-
laan in Maartensdijk. Aanvang avondvoorstellingen 20.30 uur; matinee om 
15.30 uur. Kaarten kunnen worden gereserveerd via www.sojater.nl of tel. 
0346 213635. Er is beperkte kaartverkoop aan de zaal. 
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Groenhorst Maartensdijk
zoekt per 1 augustus 2017 een:

Conciërge voor 1,0 fte

Meer informatie over de vacature en de organisatie vindt u op onze website: 
www.groenhorst.nl/vacatures. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 17 mei aanstaande.

Groenhorst Maartensdijk is een sfeervolle 
vmbo-school die groen onderwijs biedt. Kenmerkend voor 
Groenhorst is de kleinschaligheid en de aandacht en zorg die er voor elkaar is.  
Vanuit de gedachte dat je met positieve aandacht voor elkaar méér mooie resultaten bereikt,  
is dit op school de manier waarop we met elkaar omgaan.

Groenhorst Maartensdijk heet vanaf augustus 2017:

Cadeautje voor moeder 
zoeken moeilijk?!! 
ECH-NIE. 
In onze LuiLenteLand 
weken wordt je gewoon 
bedolven onder  
cadeau’s die mams 
állemaal mooi vindt.

Als moeder al in 
jubelstemming was, 
wordt ze nu helemáál 
hypergelukkig met onze 
Jubelteen. Prachtplant 
van 9,99
voor: ......

Met onze Sundavilla’s 
en Mandevilla’s is het 
elke dag Moederdag tot 
aan de herfst. Steeds 
maar weer nieuwe 
bloemen. 
Wat een mazzel 
dat het LuiLente-
    Land Moeder-
dag is.
Van 15,99
Nu slechts ...

Kinderen zijn apetrots 
als ze mama hun zelf 
gekochte cadeautje uit 
zien pakken. 

Handgemaakte 
elfjes in roos. 
Witte en roze uit-
voeringen
Van 9,99
voor .......

Wat hangt 
mooi en 

staat mooi 
tegelijk?

Onze 
wandhangers 
natuurlijk
van 13,99
voor: ...... 6,99

6,99

8,99 9,99

  Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035-6012883 • www.vaarderhoogt.nl Ook elke zondag open
 12.00 - 17.00 uur

WEEK 4Elke week wat aan de hand t/m dinsdag 16 mei

hypergelukkig met onze 
. Prachtplant 

Onze 

9999

Elke week wat aan de hand

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BLACK ANGUS RIBLAPJES

Superkwaliteit. 120 dagen graan gevoerd. Heerlijk 

mals gerijpt; ca. 1½ uur sudderen
500 gram 7,50

GEVULDE KIPDIJFILET

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipdijfilet, kruiden 

crème, pesto & mager gerookt spek
100 gram 1,35

BIEFSTUKPANNETJE

Heerlijk voor in de oven. Lekker gemarineerde malse 

biefstukreepjes, champignons en lenteui
100 gram 1,95

ITALIAANS GEBRAAD

Voor in de oven, in een braadzak. Met o.a. rosbief, 

salami, ontbijtspek & kaas
100 gram 2,15

GEPANEERDE SCHNITZELS

Lekker gekruid en gepaneerd. Kort bakken in ruim 

boter, lekker met een beetje citroen erop!!
4 stuks 6,00

MAGRET DE CANETTE

Met een randje vet. Voor in de pan of op de barbecue, 

ook lekker lauw warm op uw salade
100 gram 2,55
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 8 mei t/m zaterdag 13 mei. Zetfouten voorbehouden.

 M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen
 0346 - 281444 | 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nl

WIE JARIG,
IS TRAKTEERT

Wie jarig is trakteert. Vanwege het 10-jarig 
bestaan van Karin van der Willigen Makelaardij 
o.z. zijn er 10 maanden lang prijzen te winnen.  

Dit is al weer de 4e maand, waarin we deze 
keer de overheerlijke, huisgemaakte taart van 
Perron Peet willen presenteren. Misschien 
niet helemaal de reden om naar Hollandsche 
Rading te verhuizen, maar toch zeker wel dé 
reden om even te stoppen bij Perron Peet en 
pauze te nemen. Of om te bestellen en mee 
te nemen natuurlijk.

KENT U IEMAND DIE U DEZE LEKKERE TAART ZOU 
GUNNEN? LAAT HET ONS DAN EVEN WETEN.

Perron Peet
Vuurse Dreef 20
3739 KT Hollandsche Rading
035-5771641
www.perronpeet.nl

Werk aan spoorwegovergang

Strukton Rail voert op zondag 14 mei spoedwerk-
zaamheden uit aan de spoorwegovergang in de 
Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. De overweg 
wordt niet afgesloten. Twee verkeersbegeleiders lei-
den het verkeer langs het werk. Om de werkzaamhe-
den veilig te kunnen uitvoeren is het gehele spoor op 
zaterdag 13 en zondag 14 mei buiten dienst gesteld.

Conny Vink in Lage Vuursche

De Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche is er 
in geslaagd in nauwe samenwerking met de Diaconie 
van de Kerk een optreden van Conny Vink te realise-
ren op de Inloopmiddag voor ouderen op donderdag 
18 mei om 13.30 uur in dorpshuis ‘De Furs’ aan de 
Slotlaan te Lage Vuursche. De entreekosten zijn vijf 
euro incl. koffie + versnapering. 

Opening tuinseizoen

Op zaterdag 13 mei is er Open Dag t.g.v. de opening 
van het tuinseizoen 2017 van 10.00 tot 16.00 uur 
bij Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruidentuin aan 
Dorpsweg 264 te Maartensdijk. Na 13 mei is de tuin 
weer wekelijks open: iedere woensdag van 13.00 tot 
16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven

Een eeuw Bilthoven is voor de Historische Kring 
D’Oude School aanleiding om een tentoonstelling 
op te zetten die de geschiedenis van Bilthoven over 
die periode weergeeft. Op zaterdag 13 mei om 11.00 
uur wordt de tentoonstelling ‘100-jaar Bilthoven’ 
geopend bij Veldhoven Interieurs, Vinkenlaan 31 
in Bilthoven. De expositie zal daar tot vrijdag 9 
juni blijven. De tentoonstelling zal door middel van 
(uniek) foto- en filmmateriaal een mooie impres-
sie geven van Bilthoven in de laatste 100 jaar. De 
opening zal feestelijk worden ondersteund door de 
Brandweer Harmonie. [HvdB]

Rondje fietsen

De Fietsclub bestaat uit fietsliefhebbers, die dag-
tochten maken in de omgeving van Maartensdijk. 
Dinsdag 16 mei 2017 staat een rondje Houten en 
koffiedrinken bij fort Vechten op het programma. De 
start is om 9.45 uur met een kopje koffie/thee in de 
‘Ontmoetingsruimte’ van het Servicecentrum Maar-
tensdijk, Maertensplein 96 Maartensdijk, waarna om 
+ 10.00 uur de tocht gaat beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Voor meer informatie c.q. aanmelding 
Servicecentrum Maartensdijk, tel: 0346-214161 of 
www.mensdebilt.nl 

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Blessed by
Comfort

Blazer
van €329,95 voor

€199,95

In de maten 36, 38, 44 en 46

Lenteshoppen bij BotaBoots
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advertentie

ACTIE
vAn 10 T/m 

16 mEI

Perkgoed
in hangpot

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Diverse 
soorten

9,95   
per stuk

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   8 15-03-17   23:05

Kinderhospice ZonnaCare
ontvangt dikke cheque 

door Walter Eijnhoven

Woensdag 3 mei reikten leden van de Lions Club Bilthoven een cheque uit van 7.500 euro aan 
Matthijs van der Beek en Annemieke Bernard van Kinderhospice ZonnaCare in Den Dolder. 

Kinderhospice ZonnaCare uit Den Dolder biedt zorgintensieve
kinderen een leuk en ontspannen verblijf. 

‘Het verheugt ons dat wij een cheque 
van 7.500 euro mogen aanbieden 
aan ZonnaCare en dat wij een steen-
tje mogen bijdragen aan de diverse 
wensen van Van der Beek en Ber-
nard’, vertelt Connie van der Linden 
van de Lionsclub Bilthoven 2.000. 
Eén van die wensen is een abon-
nement op de Prinses Maxima Ma-
nege, de achterbuur van ZonnaCare. 
Dit hippisch therapeutisch centrum 
ligt op loopafstand van het kinder-
hospice. Hier kunnen de kinderen 
van ZonnaCare terecht voor een 
tochtje op een ligbed, vlak boven de 
rug van twee paarden. De cadans en 
de warmte van de paardenruggen is 
heilzaam voor meervoudig beperkte 
kinderen en zo komen zij volledig 
tot rust. Van der Beek: ‘Behalve een 
jaarabonnement op de Prinses Maxi-
ma Manege willen wij ook graag ons 
beveiligingssysteem vernieuwen. 
Het huidige systeem is veilig, maar 

het vraagt om een update. Met deze 
cheque willen wij graag een meer 
professioneel systeem, met aparte 
beeldschermen en werkend onder 
een ander protocol’. ‘Een derde 
wens is het laten aanleggen van een 
‘cave’, een soort halfopen, beschutte 
plaats waar de kinderen lekker be-
schut’buiten kunnen zitten in hun 
rolstoel, vult Bernard aan. Dankzij 
650 verkochte kerstboompjes kreeg 
de Lionsclub Bilthoven 2000 het 
voor elkaar om 7.500 euro op te 
halen voor het kinderhospice. Van 
der Linden: ‘Dit geld is niet alleen 
van de verkochte kerstbomen. Onze 
penningmeester had nog wat in de 
pot en vond dat wij daar ook maar 
iets mee moesten doen. Vandaar dit 
mooie bedrag’. 

Keurmerk
ZonnaCare timmert flink aan de weg: 
in 2012 hielp een team van 9 mede-

werkers van PGGM met het talud 
te voorzien van sedum; in datzelfde 
jaar erkende Calibris, nu beroepson-
derwijs & bedrijfsleven, ZonnaCare 
als leerbedrijf; in 2014 sloot Zonna-
Care zich aan bij het landelijk plat-
form en kenniscentrum voor pallia-
tieve zorg; burgemeester van Zeist, 
Koos Janssen bezocht ZonnaCare op 
vrijdag 24 januari 2014; vanaf juni 
2015 werkt het kinderhospice met 
een arts voor verstandelijk gehandi-
capten (AVG) door een samenver-
werkingsverband met Abrona; zij 
ontving van de Kiwanis Club Biltho-
ven een gloednieuwe rolstoelbus; in 
augustus 2016 kregen zij een cheque 
van 43.000 euro tijdens de Gijs van 
Lennep legend en in september vo-
rig jaar ontving Kinderhospice Zon-
neCare een ‘Gouden Smiley’- keur-
merk voor het leveren van excellent 
kindgerichte zorg, een keurmerk van 
Stichting Kind en Ziekenhuis.

De dames van de Lionsclub Bilthoven 2000 verkochten 650 kerstboompjes voor ZonnaCare: v.l.n.r. Conny van 
der Linden, Annemieke Bernard, Matthijs van der Beek, Lokke de Leeuw en Bettina Sturm 

Zuid Franse sfeer bij 
interieurwinkel Terre à Terre

AMERONGEN – Puur natuur, mooie en eerlijke producten met een fantastische afwerking. Zo 
kan het bijzondere aanbod van Terre à Terre omschreven worden. Tijdens de Grietmarkt op 13 

mei staan de deuren van huis en tuin wijd open en kan er genoten worden van Franse taart. 

Finishing Touch
Terre à Terre kan echt gezien wor-
den als de finishing touch voor het 
interieur. De collectie in de winkel 
is kleurrijk, van hoge kwaliteit, 
wisselend en uitgebreid. Twee 
keer per jaar vertrekken Gemmy 
en Irene naar Zuid Frankrijk om 
bij potterieën, ateliers en de beurs 
Vivre Coté Sud originele produc-
ten te kopen. 

Op dit moment hebben ze een 
fraaie collectie ton sur ton kleuren 
kussens, spreien en beddengoed. 
Het servies van Bleu d’Argile in 
prachtige pastels is een bestsel-
ler en inmiddels opgenomen in 
de vaste collectie. Tevens zijn er 
tafellakens, keukendoeken, glas-
werk, kaarsen, tassen, omslag-
doeken…

Grietmarkt
Op 13 mei zijn de winkel, de 
prachtige tuin en het huis te be-
zoeken. Daar treft u ook brocante 
en vintage van Oti-design aan.

Terre à Terre,
Burg. Van den Boschstraat 66,
Amerongen www.terreaterre.nl; 
Open: do-vr van 10.00 – 17.00 en 
zat. van 10.00 – 16.00 uur.

Irene en Gemmy.

Biltsche Hoek maximaal 
zestien meter hoog

De nieuwbouw van hotel/restaurant De Biltsche Hoek in De Bilt mag 
wat omwonenden betreft maximaal zestien meter hoog worden en geen 
meter meer. Zij herinneren de gemeente eraan dat het de gemeente was, 
die het gebied waar Van der Valk is gevestigd, als bijzonder gebied 
heeft bestempeld met een belangrijk cultuur-historisch karakter. Van 
der Valk wil het huidige hotel/restaurant deels slopen en er nieuwbouw 
plegen. De nieuwbouw wordt op het hoogste punt 25 meter hoog. Ruim 
twee keer de hoogte van de huidige bouw. Veel te hoog, vinden de om-
wonenden. Dat kan best wel wat minder zonder dat Van der Valk daar 
onder lijdt.

Brief
In een brief hebben de omwonenden hun bezwaren al duidelijk ge-
maakt. Het is te groot, te massaal, de nieuwbouw zal veel meer verkeer 
genereren, maar past vooral niet in het cultuur-historische karakter van 
het gebied. Tijdens informatieavonden werden de omwonenden bij-
gepraat over de Gebiedsvisie De Bilt-zuid. In de tweede bijeenkomst 
kwamen daar ook de nieuwbouwplannen bij. Het is nog onduidelijk hoe 
ver de omwonenden willen gaan om hun bezwaar duidelijk te maken. 
Forza De Bilt springt voor ze op de bres. Schlamilch: ‘De omwonenden 
voelen zich totaal niet gehoord, ze willen een uitbreiding tot 16 meter 
hoogte best accepteren, maar 25 meter is gewoon veel te veel. Natuur-
lijk zijn economische ontwikkelingen toe te juichen, maar op deze plek 
is de grens gewoon bereikt.’

Open avond over 
plannen Kwinkelier

De gemeenteraadsfractie van Beter De Bilt organiseert woensdag 17 
mei een avond over de Kwinkelier te Bilthoven. Gezien de recente 
ontwikkelingen omtrent ontevreden ondernemers en de voorgenomen 
verkoop van een stuk grond, wil de fractie van Beter de Bilt graag de 
mening hierover horen van zowel ondernemers als het winkelend pu-
bliek. De avond vindt plaats in De Bremhorst, Jan Provostlaan 163 te 
Bilthoven om 20.00 uur. 

Beter De Bilt heeft een motie voorbereid, die in de Raadscommissie-
vergadering van donderdag 11 mei wordt ingebracht over een moge-
lijke leegstandsverordening. De langdurige leegstand van winkelpan-
den - met name in de Kwinkelier - in deze gemeente is een doorn in het 
oog en tast de leefbaarheid aan. Met een leegstandsverordening moeten 
vastgoedeigenaren de leegstand melden, vervolgens in overleg treden 
met de gemeente over het gebruik, waarbij de gemeente actiever kan 
sturen dan tot op heden het geval is.

Met De Kwinkelier gebeurt ondertussen
nog niets dat gemoederen doet sussen
een Brandbrief ging uit
maar nu nog een besluit
om de smeulende onrust te blussen

Guus Geebel Limerick



10

Bij besteding van elke 10 euro aan 
boodschappen, ontvangt u een zegel. 
Met een volle spaarkaart van 10 zegels 
+ een geringe bijbetaling ontvangt u 
een hoofdkussen 
of dekbedovertrekset. 

Swizz hoofdkussens zijn
hoogwaardige kwaliteits-
kussens en bezitten een 
enorme veerkracht wat zorgt 
voor een uiterst aangename 
nachtrust. Swizz hoofdkussens 
zijn drukverlagend, vocht-
absorberend en ventilerend. 
Met een volle spaarkaart + 
bijbetaling van e 9,99 
ontvangt u een Swizz hoofd-
kussen t.w.v. e 29,95

victoria
� � � � �
Bed&Bath

Het luxe dekbedovertrek 
van Victoria is gemaakt 
van de allerbeste 
materialen. Het geeft u 
voor ieder jaargetijde het 
meest aangename 
slaapcomfort.

Swizz hoofdkussens zijn

Spaar mee voor állerfijnste hoofdkussens
of dekbedovertreksets met hoge kortingen!

695

199

495

299

Aardbeien
Bavarois taartje
per stuk
van

€ 12,50

La bonbonnerie
Luxe room bonbons
doos 450 gram
van

€ 6,99

Sinaasappelsap
Vers door uzelf
geperst per � es
1 liter

Hollandse
aardbeien
bak 500 gram

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 mei 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Fijne

Moederdag
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Concert Kamerkoor De Bilt 
Op zondag 21 mei geven accordeonensemble Opus 1 en Kamerkoor De Bilt een gezamenlijk 

concert. Verliefdheid, huwelijk en onbereikbare liefdes zijn de thema’s van dit bijzondere 
optreden. 

Aan de basis van dit muzikale pro-
ject ligt een eerdere samenwerking 
met het accordeonensemble. Het 
koor zingt werk van onder andere 
Elgar, Whitacre, Bikkembergs, 
Bremer en Andriessen. Het hart van 
het concert vormt ´Zo verliefd op 
elkaar´, een stuk voor koor en ac-
cordeon, van componist Ad Wam-
mes op tekst van Annie M. G. 
Schmidt. Natuurlijk ontbreekt ook 
Astor Piazolla niet in dit romanti-
sche programma. Het concert wordt 
gedeeltelijk samen uitgevoerd. Op 
zaterdagavond 20 mei vindt dit-

zelfde concert plaats in Alphen aan 
de Rijn.

Gevarieerd
Kamerkoor De Bilt is een enthou-
siast kamerkoor dat bestaat uit 25 
leden, met een breed en gevarieerd 
repertoire. Het koor, onder leiding 
van dirigente Inge Westra, heeft 
zich gespecialiseerd in het zingen 
van 4- tot 8-stemmige a capella mu-
ziek, en verzorgt al jaren minstens 
één optreden per jaar in De Bilt. 
Opus 1 is een accordeonensemble 
(8 muzikanten) uit Alphen aan den 

Rijn dat al vele jaren op hoog ni-
veau accordeonmuziek ten gehore 
brengt, soms individueel en soms 
in samenwerking met een koor of 
orkest. Opus 1 staat onder leiding 
van accordeonist-dirigent Eric Ver-
maak. Het repertoire bestaat uit 
originele accordeonwerken en we-
reldmuziek. Het ensemble treedt 
gemiddeld vijf keer per jaar op. 

Aanvang 15.00 uur.
Kaarten reserveren of meer
informatie op
www.kamerkoordebilt.nl

Het enthousiaste kamerkoor kijkt uit naar hun optreden in de Immanuëlkerk aan de Soestdijkseweg 49a in De 
Bilt. [foto Reyn Schuurman]

Winnaar 
kleurwedstrijd 

Bij Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk kon de afgelopen weken 
gespaard worden voor Farmie knuffels en Jamie Oliver-producten met 
grote korting. Ook was er voor deze actie een kleurwedstrijd. Marit had 
de mooiste kleurplaat ingeleverd, met een mooi stukje tekst: 

Allerliefst Belle,
Ik ben al mijn hele leven fan van koeien Vanaf mijn geboorte heb ik een 
koe als lievelingsknuffel met de naam Boe. Toen ik jou in de winkel zag 
was ik op slag verliefd. Ik heb snel een kleurplaat gepakt en ben aan de 
slag gegaan. Ik zou het super leuk vinden als je met me mee naar huis 
gaat! Dikke knuffel van Marit.

Jumbo Jelle Farenhorst vond de kleurplaat en tekst zo leuk, dat Marit 
Belle mee naar huis mocht nemen. [foto Henk van de Bunt]

Succesvolle 
Lentemarkt Emmaus

De Lentemarkt die zaterdag 6 mei bij Emmaus Bilthoven werd gehou-
den heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Het liep storm en in drie 
uur tijd werd voor 19.400 euro aan spullen verkocht. Gerard Versteegh 
vertelt dat al om half elf een vrouw met een klapstoeltje bij de ingang 
was gaan zitten, terwijl de Lentemarkt pas om 13.00 uur begon. Uit 
de opbrengst ontvangt stichting Kashi.Mandir, die al eerder ondersteu-
ning van Emmaus ontving, vijfduizend euro. Deze stichting biedt door 
steun te verlenen aan de Kashi Mandir Basisschool, hulp aan kinderen 
van kastelozen en kinderen van arme boeren in Madhya Pradesh in het 
noorden van India. [GG]

Het liep storm bij de Lentemarkt.

Postduivenwedvlucht
181 duiven van leden van PV De Bilt kwamen dit weekeinde terug van 
een vlucht, over gemiddeld 210 km, vanuit het Belgische Quievrain (in 
de provincie Henegouwen). De eerste 10 vogels kwamen terug op hun 
hok in de volgorde 1, 4, 6 en 7 bij Ron Van Veggel en Zoon, 2 en 3 bij 
Combinatie van Grol en Zoon, 5 bij Peter van Bunnik, 8 bij Michel van 
Putten en 9 en 10 bij J.A. Pouw.

Jumelage De Bilt-Coesfeld viert
40 jaar vriendschap

door Walter Eijndhoven

Zondag 7 mei reed een afgeladen bus met genodigden uit De Bilt richting Coesfeld, om 
gezamenlijk het veertig jarig jumelage te vieren. Niet alleen burgemeester Sjoerd Potters was 

van de partij, maar ook vertegenwoordigers van de politie, brandweer, de KBH,
Het Rode Kruis, onderwijs, politieke partijen en de ouderenzorg reisden mee.

Het moest een gezellige dag wor-
den in Coesfeld, en dat werd het 
ook. KBH’ers, medewerkers uit het 
onderwijs, raadsleden, brandweer-
lieden, de burgemeester en partner, 
iedereen stond te popelen om naar 
Duitsland te gaan. Om 9.00 uur ver-
trok de tjokvolle bus onder luid ge-
zang, om rond 11.00 uur aan te ko-
men in Coesfeld. Dit Duitse plaatsje, 
niet ver van Winterswijk gelegen, 
kent reeds een 40-jarige vriendschap 
met De Bilt. Voor sommigen gaat die 
vriendschap best ver, zo blijkt uit de 
verhalen over en weer. Leden van 
diverse sportverenigingen (jeu-de-
boules, golf, duivenclub) zien elkaar 
jaarlijks, over en weer. 

Eerste ondertekening
Plannen voor een verenigd Europa 
dateerden al van lang geleden. Reeds 
in de veertiende eeuw dacht men 
hierover na. Eeuwen later moest het 
er maar eens van komen en pas na 
WOII, in 1972 besloot de gemeente-
raad zich aan te sluiten bij de Raad 
van Europa en zich te oriënteren op 
een internationaal gemeentecontact. 
Het duurde even, maar twee jaar 
later verscheen het Duitse Coesfeld 
op het toneel, eveneens op zoek 
naar een nieuw gemeentecontact. 
‘In 1975 ontstonden de eerste con-
tacten tussen De Bilt en Coesfeld en 
met de ondertekening van de eerste 

oorkonde op 23 april 1977, na de 
Coesfeldse Week in De Bilt en op 
14 mei 1977 na de Biltse Week, in 
Coesfeld startte de jumelage voor de 
duur van vijf jaar’, vertelt Silke Flo-
rijn uit Coesfeld. Na vijf jaar werd 
de vriendschap verlengd en tot op de 
dag van vandaag zijn beide gemeen-
ten innig met elkaar verbonden. Dat 
blijkt eens temeer uit diverse aan-
wijzingen in Coesfeld: De-Bilt-zaal 
(trouwzaal), De Bilt Allee en het ver-
keersbordje verwijzend naar De Bilt 
(146 km). 

Uitwisseling
‘Ondanks de goede verstandhou-
ding tussen beide plaatsen wordt het 
steeds moeilijker om burgers te be-
trekken bij de jumelage’, vertelt bur-
gemeester Heinz Öhmann, ‘en dat is 

jammer. Jongeren moeten elkaar im-
mers ontmoeten en elkaar leren ken-
nen’. Burgemeester Sjoerd Potter is 
het daarmee volledig eens: ‘Geluk-
kig bestaat een uitwisseling tussen 
diverse scholen, zodat wederzijds 
begrip ontstaat tussen leerlingen en 
dat is volgens mij het belangrijkste 
binnen een jumelage’. De verdere 
dag werd echter niet meer gesproken 
over ‘betrokkenheid van burgers’. In 
twee groepjes werden de Biltse ver-
tegenwoordigers rondgeleid door het 
centrum van Coesfeld, begeleid door 
de muziek van onze eigen Koninklij-
ke Biltse Harmonie. Na de stadstour 
werd nog gedronken op een gezellig 
terras, waarvan vele aanwezig zijn in 
de dorpskern van Coesfeld en werd 
getoast op een nog heel lange vriend-
schap met de Coesfelders.

De viering van 40 jaar vriendschap start met een uitgebreide koffietafel.
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De praktijk is geopend, 
en u bent welkom!

Hierbij nodigen wij u van harte uit 
binnen te wandelen tijdens onze open 
dag op zaterdag 13 mei van 11 tot 15 uur
aanstaande. U vindt bij ons alle 
tandheelkundige zorg onder één dak.

Tot die tijd kunt u voor meer informatie 
terecht op onze website.

Graag tot zaterdag!
Daniëlle Verhaeg Tandartsen

Verhaeg Tandartsen geopend
van 07:30 uur tot 20:00 uur.

verhaegtandartsen.nl

‘Wij staan 
voor u 

klaar met 
persoonlijke 
aandacht en 

expertise.’ 
Daniëlle Verhaeg 

- tandarts -

Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

OPEN DAG

13 mei
11-15 uur

Bilthoven - ‘Mijn overlijden, dat is een onderwerp waar ik 
niet graag aan denk. In grote lijnen weet ik wat er bij 
komt kijken, maar welke mogelijkheden er zijn en wat bij 
me past, daar denk ik nu nog niet aan. Dit is hopelijk iets 
waar ik nu nog niet mee te maken krijg. Ik heb nog de 
tijd.’ Dit is één van de meest voorkomende reacties die 
Tap DELA te horen krijgt als de vraag gesteld wordt of u al 
heeft nagedacht over uw uitvaart.

Olga van der Tuuk-Sussenbach, uitvaartverzorger bij Tap 
DELA vertelt: ‘In geval van een onverwacht overlijden 
hebben nabestaanden slechts enkele dagen de tijd om het 
afscheid te organiseren, terwijl ze overmand zijn door 
emoties. De twijfel slaat toe: ‘Wat zouden de uitvaart-
wensen zijn geweest van mijn overleden dierbare?’

Daarbij komen nabestaanden tot de ontdekking hoeveel 
mogelijkheden er tegenwoordig zijn. Denk aan de keuze 
tussen (natuur)begraven of cremeren, wilde de overledene 
bloemen of liever een gift aan een goed doel? Wil men 
een afscheid waarbij iedereen mag  komen of liever een 
afscheid in besloten kring? Wel of geen advertentie in de 
krant? ‘Hadden we toch maar vaker over het onderwerp 
gesproken, dan wisten wij nu wat te doen’, is dan ook een 
veelgehoorde opmerking, aldus Olga.

Ontzorgen
U kunt voorkomen dat uw nabestaanden hier ook voor 
komen te staan door nu al na te denken over uw 
persoonlijke uitvaartwensen. Wij helpen u daar graag bij. 
Daarom organiseren we de aankomende maanden 
inloopspreekuren om verschillende zaken bespreek baar 
te maken en u te vertellen over de mogelijkheden. U 
ontvangt van ons een wensenboekje waarin u uw 
uitvaartwensen vast kunt leggen.

De inloopspreekuren vinden plaats op donderdagen in 
het uitvaartcentrum van Tap DELA aan de Soestdijkseweg-
Zuid 265 in Bilthoven in de maanden mei, juni en juli 
tussen 10.00 en 11.30 uur. Het eerste inloopspreekuur 
vindt plaats op donderdag 11 mei. In verband met 
 Hemelvaartsdag komt het inloop spreekuur van 
donderdag 25 mei te vervallen. 
De inloopspreekuren zijn er voor iedereen, ongeacht of u 
lid bent van coöperatie DELA of niet. Deelname is gratis 
en u bent daarna tot niets verplicht. Kunt u niet komen 
maar wilt u wel dat er iemand bij u langskomt? Belt u dan 
voor een afspraak en een kosteloos gesprek naar  
030 210 97 65. 

Wellicht zie ik u binnenkort. 

Hartelijke groet, 

‘Hadden we er toch maar 
vaker over gesproken’

Olga van der Tuuk-Sussenbach / 
uitvaartverzorger

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Blauwkapelseweg 153
3572 KE  Utrecht 
030-2730840
info@veronicaverkeersschool.nl
www.veronicaverkeersschool.nl

€1.549,- €1.549,- 
van € 1.988 voor

Nog voor de zomer je rijbewijs

Nieuw
‘Alles in 1 Pakket’

De meest complete rijopleiding voor je auto rijbewijs!

• Introductieles

• Individueel Rijopleidingsplan

• Rij-simulator (20 lessen)

• Theorieweekend + examen

• Praktijklessen op de openbare weg (20 uur)

• Tussentijdse toets (TTT)

• Examenvoorbereiding

• Examen
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ANWB Streetwise
bij School met de Bijbel 

door Kees Diepeveen

De ANWB voelt zich nauw betrok-
ken bij verkeersveiligheid en heeft 
daarvoor ANWB Streetwise ontwik-
keld. Een praktisch maar ook leuk 
en leerzaam verkeersprogramma dat 
aansprekend is voor leerlingen van 
de basisschool en dat kinderen leert 
beter om te gaan met het huidige 
verkeer. De School met de Bijbel in 
Maartensdijk vindt dit belangrijk en 
bood de kinderen ANWB Streetwise 
aan. Een school of gemeente neemt 
allerlei maatregelen om de verkeers-
veiligheid te vergroten. Eén ding is 
echter heel moeilijk te ‘regelen’: het 
gedrag van de verkeersdeelnemers. 
Kinderen leren alleen in de praktijk 
hoe ze beter kunnen omgaan met 
het drukke verkeer. In verschillende 
praktijklessen in dit verkeerspro-
gramma leren de kinderen onder 
andere over het gebruik van autogor-
dels, kinderzitjes, remweg en reac-
tiesnelheid.

Professioneel 
Met acht medewerkers en instruc-
teurs was de ANWB aanwezig om 
het verkeersprogramma aan alle 
leerlingen aan te bieden. Hoofdin-
structeur Marcel Derks van ANWB 

Streetwise vertelt: ‘Streetwise is 
opgebouwd uit vier modules pas-
send bij de leeftijd en ontwikkelfase 
van basisschoolleerlingen. Het pro-
gramma bestaat uit drie delen: een 
voorbereidende les op het digitale 
schoolbord, de praktijklessen en een 
later een evaluatie. Vandaag zijn de 
praktijklessen. Professionele instruc-
teurs komen naar de school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met 
speciaal ontwikkelde lesmaterialen 
zoals elektro- en lesauto´s, zebra-
paden, verkeerslichten, opblaasbare 
auto’s en een fietsparcours wordt de 
praktijk zo veel mogelijk nagebootst

Praktijk
De kinderen van groep 1 en 2 leren 
in de speelzaal van de school ver-
keersgeluiden herkennen en oefenen 
met veilig oversteken. Daarnaast 
wordt geoefend met de autogordel in 
combinatie met het kinderzitje. Tij-
dens Blik en klik leren de kinderen 
van groep 3 en 4 in de gymzaal van 
de Vierstee over veilig oversteken. 
Het belang van het dragen van een 
gordel en gebruik van een kinder-
zitje in de auto wordt geoefend met 
een spannende gele elektroauto.De 

kinderen van groep 5 en 6 leren over 
de remweg van een auto en de in-
vloed van de reactietijd op die rem-
weg. Hoogtepunt van deze les is dat 
kinderen zelf plaats mogen nemen 
op de bijrijdersstoel van een ANWB 
lesauto en zelf mogen remmen bij 
een snelheid van 50 kilometer. De 
Beatrixlaan werd voor deze les af-
gesloten. 

Trapvaardig
De groepen 7 en 8 fietsen over een 
uitdagend parcours en trainen moei-
lijke manoeuvres. Ook rijden zij met 
een zware rugtas op. Hiermee wor-
den de kinderen voorbereid op het 
zelfstandig fietsen naar de middel-
bare school. Adjunct-directeur Harry 
Prosman van de School met de Bij-
bel geeft aan: ‘De school vindt ver-
keersveiligheid enorm belangrijk. 
Daar willen we graag in investeren. 
ANWB Streetwise is een perfect 
programma daarvoor. Met een be-
hoorlijke subsidie van de gemeente 
De Bilt kunnen we onze leerlingen 
dit mooie programma aanbieden. 
Het gebruik van de lesauto en elek-
troauto slaat enorm aan bij de kinde-
ren’. 

Met de remproef in de elektroauto in de gymzaal van De Vierstee konden 
de kinderen het belang van autozitjes met gordels ervaren. De pop op 
de voorbank had geen gordels om en vloog met elke remproef onder het 
dashbord.

Leerlingen van de groepen 7 en 8 leggen een lastig parcours af op het schoolplein. Alle leerlingen sloegen zich 
onder toeziend oog van de instructeurs kranig door de beproevingen heen.

DHSC maatje te groot voor De Bilt
In de laatste competitiewedstrijd op Sportpark Weltevreden van dit seizoen heeft De Bilt een 

terechte nederlaag geleden tegen de kampioen uit Utrecht. Ondanks een 2-0 voorsprong
ging De Bilt met lege handen het veld af. 

In de eerste helft zag het er in eer-
ste instantie rooskleurig uit. Binnen 
20 minuten hadden Tom en Mike de 
thuisclub op een comfortabele 2-0 
voorsprong geschoten. Vlak voor rust 
viel de bal ook aan de andere kant in 
het doel. Het lukte de Biltse verdedi-
ging niet om adequaat in te grijpen 
op de buitenspeler van DHSC. Hij 
trok naar binnen en krulde de bal feil-
loos in de rechterbovenhoek. 
 
Kanteling
De tweede helft was nog maar een 
paar minuten onderweg of de wed-
strijd was volledig gekanteld. Als 
eerst schoot de aanvoerder van DHSC 
een vrije bal van 25 meter snoeihard 
in de kruising en een minuut later 
stond ook de 2-3 op het scorebord 
door een toegekende en verzilverde 
strafschop. De Bilt was van slag en 
stortte als een kaartenhuis in. Geluk-
kig voor De Bilt schoten paal en lat 

vaak te hulp. Er ontstond bij de thuis-
club een enorm gat tussen aanvallers 
en middenvelders waardoor DHSC 
alle ruimte kreeg om het spel te do-
mineren. Twintig minuten voor tijd 
leek dan ook de beslissing te vallen. 
In een uiterste poging om de bal bin-
nen te houden probeerde Bart de bal 
rond de middenlijn terug te spelen op 
doelman Ricardo. De bal was echter 
te kort waarna de spits van DHSC in 
een sukkeldrafje op Ricardo kon af-
lopen. Hij bleef koel en schoof de bal 
in de lange hoek, 2-4. 

Pompen
Dit was het teken voor De Bilt om 
alles of niets te gaan spelen. Een paar 
minuten voor tijd kwam de spanning 
weer terug in de wedstrijd. Bart ‘her-
stelde’ zijn fout door uit een corner 
de bal tegen de touwen te rammen. 
Hierna was het simpelweg ballen 
pompen voor het doel van DHSC. 

Buiten een scherpe voorzet die ra-
kelings naast ging en een discutabel 
moment voor een strafschop bleef de 
kampioen gemakkelijk op de been. 
Zo stond uiteindelijk een 3-4 stand 
op het scorebord. 

Plaats
Door deze nederlaag moet De Bilt 
even pas op de plaats maken voor 
plek 2. CSW is door het gelijkspel 
tegen TAVV over De Bilt heen ge-
klommen. Plek 2 is in principe geen 
noodzaak voor De Bilt, maar dat 
geeft dit elftal op papier wel een min-
dere tegenstander in de nacompetitie. 
In hoeverre dit werkelijk waar is zal 
uiteraard pas in de praktijk blijken. 
Volgende week speelt De Bilt de 
laatste competitiewedstrijd tegen Be 
Fair en dan krijgt het nog een kans 
om plek twee te veroveren. CSW 
gaat dan namelijk op bezoek bij 
DHSC. 

Alle leerlingen geslaagd 
voor verkeersdiploma

door Kees Diepeveen

Woensdag 2 mei namen de leerlingen van groep 7 van de School 
met de Bijbel in Maartensdijk hun verkeersdiploma in ontvangst. 
De diploma’s werden uitgereikt door burgemeester Sjoerd Potters 

namens de organiserende afdeling De Bilt van
Veilig Verkeer Nederland. 

Voor de uitreiking van de diploma’s wijst de burgemeester de leerlin-
gen op het belang van goed gedrag en het volgen van de regels in het 
verkeer en vooral ook dat de fietsen altijd in orde moeten zijn. Veilig 
Verkeer Nederland onderbouwt deze oproep en wijst o.a. op het gevaar 
van het gebruik van bijv. een mobieltje op de fiets. Na de uitreiking van 
de verkeersdiploma’s was er gebak voor alle aanwezigen. Deze belofte 
had meester Harry Prosman gedaan wanneer alle leerlingen geslaagd 
waren. Als extra kers op de taart gaat de klas binnenkort op de fiets naar 
Utrecht om de Dom te beklimmen. 

Vol trots tonen de kinderen hun behaalde verkeersdiploma dat even 
tevoren is uitgereikt door burgemeester Sjoerd Potters.

Sportdag Kinderopvang
In de meivakantie organiseerde Kinderopvang De Bilt haar jaarlijkse 
Sportdag. Honderddertig kinderen van de BSO-locaties van Kinder-
opvang De Bilt trotseerden de kou en deden enthousiast mee aan de 
actieve sport-clinics die er werden gegeven in samenwerking met Mens 
De Bilt. Dit jaar werd gebruikgemaakt van de accommodatie bij Korf-
balvereniging NOVA, welke ideale mogelijkheden biedt voor clinics 
over schermen, beachvolleybal, en uiteraard korfbal.  (Nicole Quadak-
kers)

Kinderen doen enthousiast mee aan een clinic schermen.
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Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

34 st boerbont SERVIES boch 
ook los te koop. Compleet 
€100,-. Tel. 06-29506849

Brother dubbelbeds 
BREIMACHINE KH890 
en KR850 op statief 
Automatische breislede ,4 
kleurenwisselaar, breigeleider, 
ponskaarten, intarsiarsiaslede 
beschrijving en nog veel meer 
€100,-. Tel. 0346214042

Weg: samenwon: d. blauw 
leren FAUTEUILTJE ± 1 
jr oud i.nw.st. €140,-. Tel. 
06-29506849

Leren ZITBANKEN, Montel, 
gebroken wit, 2,5 zits, ca. 4 
jaar oud, in nieuwstaat. 2 sts. 
€450,-. Tel. 06-22390667

Grote houten wandkast b x h 
x d 220 x 210 x 44. 2 laad-
jes, kleplade, 2 glasdeuren, 4 
dichte kastjes, 7 open vakken. 
€45,-. Tel. 030-2281401

Het grote kinder knutsel boek 
vol leuke dingen €5,-. Tel. 
0346-243758

Boek perfecte teddy beren, 
staan leuke beren in. €6,50 
Tel. 0346-243758

Boekje wat je moet weten over 
piercings en tatoeages €5,-. 
Tel. 0346-243758

Grote Samsonite vliegtuigkof-
fer d.groen met cijferslot en 
binnenvak i.g.st. €30,-. Tel. 
0346-212436

Meisjes laarsjes Merk Clic in 
grijsbruin. Maat 33 halfhoog. 
Nieuwprijs €109,-. Zijn als 
nieuw €35,-. Tel 06-44732069

Black and Decker Elec. 
Heggenschaar  €25,-. Tel. 035-
5772428

Levia papiervernietiger voor 
A4 en kleiner als nieuw €30,-. 
Tel. 035-5772428

Dik hout bamboe verstelbare 
ligstoel, altijd in schuur gestaan 
€15,-. Tel. 06-16276013

Lichtgewicht ABS attache-
koffer zgan. veel opberg-
ruimte. lichtgrijs. €25,-. Tel. 
06-16276013

Zitzak, groot grijs voor buiten/
binnen. Gele blokken op voor-
kant met tekst Yellow Lounge  
€20,-. Tel. 06-16276013

IJsmachine + boekjes met 
recepten. Koelelement in 
de vriezer en volgende dag 
ijs maken €12,50. Tel. 
06-16276013

Zeer decoratieve antieke 
Singer trapnaaimachine met 
houten deksel. Mooie staat 
€50,-. Tel. 06-29091466

Opklapbaar logeerbed, kleur 
beige. Buizenframe met lat-
tenbodem. 180x90
€35,-. Tel. 06-44732069

Party tent wit compleet 
€10,-. Gebruikt maar nog 
prima! Tel. 06-20966666

Fietsen/brommers
ELECTRISCHE FIETS 
merk Flyer. Actieradius 50 
km. Zeer goede staat. €800,-
. Tel. 06-44660625

Giant cosmo cs2 
DAMESFIETS met mand 8 
versnel. €300,-. i.z.g.st. Tel. 
06-29506849

Nette (heren) stations fiets 
€25,-. Tel. 035-5772428

Personeel gevraagd
Stal Arends in Maartensdijk 
zoek een VAKANTIEHULP 
voor div. onderhoudswerk-
zaamheden. Reinigen stra-
ten, stallen, schilderen enz. 
geen stalwerkzaamheden. 
Tel. 06-54753516

Welke hobby TUINMAN wil 
ons ongeveer 6 uur per week 
helpen in de tuin ??Dag en 
uurloon nader overeen te 
komen. Tel. 0346 212147

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 meehelpen de best gele-
zen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 
0346 211992.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 
jaar ervaring. Ingeschr. 
KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. 
Alles is bespreekbaar. Altijd 
vrijblijvende prijsopgave. 
Tel. 06-50660689. 
www.tuinexclusief.com

De Kleine Ambacht 
voor  bouwkundig 
ONDERHOUD, timmer- en 
kluswerk binnen en buiten. 
Tel. 06-42417376

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis 06-34892915

A A N G E B O D E N 
HUISHOUDELIJK HULP. 
Vrouw met ervaring, liefst 
bij werkend iemand in 
de De Bilt, of Bilthoven, 
Groenekan. Een keer in de 
week op donderdag of om 
de week. Tel. 06-19182181 
(Alleen in de middag bellen 
tussen tussen twaalf en vier)

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

A.s. zaterdag welkom op de lentemarkt Locatie: Zorgboerderij 
in Maartensdijk. O.a. workshop chocolade, ponyrijden, kaarten, 
kleding, brocante en nog veel meer!

Welkom op de lentemarkt dv a.s. zaterdag 13 mei van 10:00-
15:30 uur bij de zorgboerderij, dorpsweg 85 in Maartensdijk. 
Veel kramen, dieren, catering en activiteiten!

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- en 
graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-
gave. 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

Nieuw ! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk 
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstan-
daard of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of 
mail info@bubbelsenboefjes.nl

Leuke betaalbare (moederdag)cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Bezoek ons op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk tijdens de len-
temarkt bij Zorgboerderij Nieuw Toutenburg. Oude en nieuwe 
woonaccessoires en brocante meubeltjes. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag 13 mei van 10.00 -15.30 uur of bel 
voor een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

Huisbewoner/Woonruimte/Onderhoud
Gaat u langdurig op vakantie en u wilt u huis niet alleen ach-
terlaten!? Of heeft u Woonruimte!? Referentie beschikbaar. Tel: 
06-21303672 Email: marcel.biesterveld@gmail.com

Bingo in Servicecentrum 

Er is bingo op vrijdag 19 mei in het Servicecen-
trum Maartensdijk. In de pauze kunt u gezel-
lig even bijpraten en een kopje koffie of thee 
drinken. Aanvang 14.15 uur en de kosten zijn € 
3,50 voor 5 speelrondes. Meer info bij het Ser-
vicecentrum Maartensdijk, tel: 0346 214161 en/
of servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Weeksluiting 

Op vrijdag 19 mei is er in Dijckstate, Maar-
tensdijk, weer een weeksluiting. Voorganger 
is hervormd predikant ds. R.W. de Koeijer uit 
Bilthoven. De aanvang is 19.30 uur; na afloop is 
er gelegenheid voor gezellig samenzijn bij een 
kopje koffie. Iedereen is weer van harte welkom.

Boekverkoop in bibliotheek Maartensdijk

Woensdagmiddag 24 mei is de laatste dag, dat 
bij Bibliotheek Idea Maartensdijk de verkoop 
van afgeschreven boeken plaatsvindt. Iedereen 
kan binnen de openingstijden een keuze komen 
maken uit het ruime aanbod aan boeken. De boe-
ken gaan voor een leuk prijsje de deur uit. Voor 
de openingstijden kijk op: www.bibliotheek.
ideacultuur.nl

Soefibijeenkomst

Op zondag 28 mei verzorgt het Soefi Centrum 
Utrecht/Bilthoven een universele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. 
Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. Het thema is: 
‘Geluk...een illusie’? Het Soefisme is een religi-
euze levensbenadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven als bron van spi-
rituele groei. (www.soefi.nl)

Scootmobieltraining

De afdeling De Bilt van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) en de 
gemeente De Bilt organiseren een 
scootmobiel-cursus op woensdag 7 
juni. De training vindt plaats in het 
H.F. Witte Centrum en omgeving en 
duurt van 13.00 uur tot 16.15 uur. 
Het adres is: Henri Dunantplein 4 in 
De Bilt. De training is zowel voor 
beginnende als al ervaren scoot-
mobielgebruikers. Aanmelden kan 
vóór 31 mei schriftelijk, telefonisch 
of per e-mail bij VVN Afd. De Bilt, 
mevr. N. Reitsma, Sperwerlaan 11, 
3738 EH Maartensdijk, tel: 0346 
213658; e-mail:
vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl 

Lezing over Pelgrimage 

Wilfred Kemp maakte de afgelopen 
jaren het Tv-programma ‘De Weg 
naar Santiago’. In dit programma 
interviewde hij pelgrims, die op 
weg waren naar het Noord-Spaanse 
Santiago de Compostella. In de 
lezing op woensdag 24 mei om 
19.30 uur in de Michaël-Laurens 
pastorie, Kerklaan 31 in De Bilt zal 
Wilfred een kijkje achter de scher-
men van dit programma geven en 
vertellen over een paar indrukwek-
kende verhalen van pelgrims. De 
entree is gratis en aanmelden s.v.p. 
via secretariaat@katholiekekerkde-
bilt.nl, of tel. 030 2200025.

Spullen voor Rommelmarkt

Op 17 juni organiseert korfbalver-
eniging DOS uit Westbroek weer 
de bekende rommelmarkt. Deze 
rommelmarkt wordt gehouden op 
het korfbalveld van DOS in West-
broek. Voor deze rommelmarkt zijn 
ze nog op zoek naar spullen. 

Wie heeft nog goede meubels, kle-
ding, speelgoed, boeken of ande-
re spullen staan? DOS kan deze 
goed gebruiken. Bellen voor een 
afspraak op 0346 282627. 

Kubus

Kubus is bedoeld voor volwas-
senen die graag nieuwe vrienden 
willen maken maar die het soms 
lastig vinden contacten te maken. 
Dit kan bijvoorbeeld komen door 
een lichte beperking, autisme of 
niet aangeboren hersenletsel. 

Op vrijdag 19 mei is iedereen weer 
welkom in WVT, Talinglaan 10 
in Bilthoven vanaf 18.00 uur (tot 
21.00u). Richard gaat een rijst-
tafel klaarmaken en daarna is er 
mogelijkheid om te sjoelen en/
of een spelletje te doen. Meer 
info bij Gert Jan Poppink (gj.pop-
pink@vvsowvt.nl), Coby Merkens 
(c.merkens@mensdebilt.nl) of via 
een begeleider van een ondersteu-
nende organisatie

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)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Nova pareert aanval Dindoa 
In het treffen met Dindoa kon Nova 
zichzelf een goede uitgangsposi-
tie richting een tweede kampioen-
schap dit seizoen verschaffen. Het 
heen-duel werd reeds met 11-13 
gewonnen in Ermelo. De bezoekers 
konden afgelopen zaterdag tot vijf 
minuten na rust op voorsprong blij-
ven. Daarna nam Nova het heft in 
handen, om niet meer weg te geven. 
De Biltse formatie leek op weg naar 
een winst, maar twee late treffers 
van Dindoa zorgden uiteindelijk 
voor een puntendeling: 16-16.

Op een prima gevuld Sportpark 
Larenstein paste coach Wouter 
van Brenk binnen de eerste minuut 
twee vooraf bedachte wissels toe 
aan dameszijde. Deze keuze pakte 
goed uit, zo bleek tijdens de wed-
strijd. ‘Zij gingen, zoals verwacht, 
andersom staan ten opzichte van de 
heenwedstrijd. Op deze manier kon 
Inge van Eck wederom Saskia Lie-
man neutraliseren en Michelle Reus 
aan de overzijde bepalend zijn in de 

rebound’, aldus de coach na afloop.
Dindoa opende de score, Nova 
maakte gelijk: 1-1. Daarna brak een 
lange fase aan waarin Nova aanval-
lend niet lekker los kwam. De be-
zoekers dwongen de Biltse forma-
tie tot veel statische eindsituaties en 
deze werden ook onvoldoende ver-
meden. Bij een tussenstand van 2-5 
krabbelde Nova op en trok de stand 
weer gelijk: 5-5. Dindoa bleef ech-
ter aan de goede kant van de score. 
Ruststand: 6-8.

Rij
Direct na de start van de tweede 
helft schoot Dindoa de 6-9 op het 
scorebord. Enkele minuten viel er 
geen goal, waarbij Nova vooral 
leunde op een ijzersterke verdedi-
ging. Met drie goals op rij toonde 
Nova andermaal veerkracht: 9-9. 
Op dat moment stond er nog ruim 
20 minuten op de klok en werd 
Coen van Eck binnen de lijnen ge-
bracht om het vak dat haperde, in 
gang te trekken. Deze omzetting 

bleek cruciaal en de ommekeer in 
de wedstrijd. Er kwam direct meer 
beweging in het spel en Jaco Schip-
pers kon vaker voor de korf ver-
schijnen. Zijn eerste schot daarna 
was ook raak (10-9). Nova bouwde 
deze voorsprong uit naar 14-12. Op 
16-14 leek Nova de volle buit te 
pakken, maar kon Dindoa toch nog 
twee punten laten noteren. Eind-
stand: 16-16.

Focus
‘De tweede helft heeft onze ploeg 
veerkracht getoond en met overtui-
ging de wedstrijd omgebogen. Dit 
resultaat verschaft ons een goede 
uitgangspositie op weg naar de 
eindstreep. Het is nu vooral zaak 
om focus te houden’, sluit de coach 
af. Met dit resultaat laat Nova de 
ploeg uit Ermelo zoals gezegd twee 
punten achter zich en handhaaft 
daarmee de koppositie. Zaterdag 
13 mei zal Nova aantreden tegen 
Oranje Nassau in Amstelveen. Aan-
vang: 15.30 uur.

TZ kansloos tegen KV Wageningen
Na een weekje rust, mocht TZ aantreden tegen koploper KV Wageningen. Wageningen was 
nog koploper ondanks het verlies tegen Unitas vorige week. Unitas is een concurrent van TZ 

en pakte in de vorige speelronde dus belangrijke punten. TZ won van KVA, de derde ploeg die 
strijd tegen degradatie. Voor beide ploegen stond er dus wat op het spel afgelopen zaterdag.

Ondanks de belangen was het niet 
te zien dat beide ploegen op scherp 
stonden. Het duurde wel even voor-
dat de wedstrijd ‘los’ was. In de 
beginfase kon TZ de koploper nog 
enigszins volgen, maar naar mate 
de eerste helft vorderde liep Wage-
ningen steeds verder weg. TZ was 
niet compleet en had niets te ver-
liezen tegen de koploper. Helaas 
resulteerde dat niet in een gretige, 
vrijuit spelende ploeg. Met een 14 

- 8 achterstand werd de kleedka-
mer opgezocht. In de tweede helft 
kwam TZ nog wel terug. Via 16 
- 12, werd het nog 17 - 14. Wage-
ningen zette toen echter aan en tilde 
het gat weer naar 20 - 14. Uitein-
delijk eindigde de wedstrijd in 21 
- 17. TZ liet te veel kansen liggen, 
want die waren er in de tweede helft 
genoeg. Daarnaast mag er nog wel 
flink wat meer daadkracht bij in de 
duels. Wageningen deed wat nodig 

was om de wedstrijd te winnen.  
Volgende week speelt TZ thuis te-
gen Eibernest. Een nieuwe kans om 
twee punten toe te voegen aan het 
totaal. Uit in Den Haag eindigde de 
wedstrijd in een overwinning voor 
de ploeg van Iwan Hazendonk. Ei-
bernest speelde afgelopen weekend 
tegen KVA een verloor met 24 - 25. 
TZ zal vanaf het eerste fluitsignaal 
moeten laten zien dat het deze twee 
punten nodig heeft.

DOS wint ook in Heerenveen
De lastige korfbal-uitwedstrijd in en tegen Heerenveen leverde weer twee punten op voor de 

Westbroekers. Zo blijft DOS nog steeds koploper in de Overgangsklasse.

In de eerste helft ging het spel op en 
neer. DOS kende wel een veldover-
wicht maar had het toch moeilijk te-
gen de stugge Friezen. Heerenveen 
speelt in de lijn van haar coach met 
volle energie. Zij geven veel druk 
op de aanvallers, waarvan DOS on-
voldoende profiteerde. Daar kwam 
bij dat met name het eerste aanvals-
vak grossierde in het missen van 
kansen in de korfzone. Een magere 
6-7 ruststand was het gevolg.

Wind
Na rust speelde DOS tegen de 
wind in, maar ging hier prima mee 
om. Er werd geduldig gewacht tot 
de juiste personen in de goede po-
sitie waren gebracht. Uit de eerste 
vier aanvallen scoorden de oran-
jehemden zo driemaal en pakten 
een 6-10 voorsprong. Dit bleek 
achteraf de beslissende demarrage. 
DOS moest wel bij de les blijven 
want op die momenten dat er on-

voldoende druk werd gegeven in 
de verdediging, schoot de thuis-
club direct raak. Toch wist DOS de 
voorsprong te vergroten naar zes 
doelpunten. Na dit goede kwar-
tier zakte de ploeg bij 12-18 toch 
een beetje in. De winst was bin-
nen en zeker aanvallend werd het 
iets te gemakzuchtig. Coach Ste-
ven Brink bracht hierna zijn wis-
selspelers in, die helemaal vanuit 
Alphen aan de Rijn direct na hun 
eigen wedstrijd in de auto waren 
gestapt. Heerenveen profiteerde 
van al deze wisselingen en scoorde 
nog enkele goals voor de statistie-
ken, maar kon niet echt de span-
ning meer terugbrengen. Met een 
mooie 18-21 overwinning werd 
de lange reis naar Westbroek weer 
aangevangen.

Vervolg
DOS blijft koploper met een voor-
sprong van drie punten. Aanstaan-
de zaterdag speelt de pleog thuis 
om 15.30 uur tegen Wit-Blauw, 
nummer drie van de ranglijst waar-
van eerder met. 22-18 verloren 
werd. DOS zal dan wel de gehele 
wedstrijd vol aan de bak moeten.Bas de Jong in aangeefpositie. 

Salvodames moeten 
stap terug doen

De Salvodames zijn er niet in geslaagd om het eerste klasse-schap 
veilig te stellen. In een onderlinge wedstrijd tegen de dames van 

Unicornus uit Bunschoten moest Salvo met 1-3 het onderspit 
delven. Door dit resultaat spelen de Maartensdijkse dames 

volgend jaar in de tweede klasse van de competitie.

Met een compleet team trokken de dames zaterdagochtend vroeg naar 
sporthal Aetsveld in Weesp waar om 10.00 uur de beslissingswedstrijd 
voor behoud van de positie in de eerste klasse gespeeld werd. De dames 
waren vol goede moed op een goed resultaat. Dat gevoel kreeg al snel 
een flinke knauw. Het wedstrijdbeeld in de 1e set was dramatisch voor 
Salvo. Het jonge, beweeglijke en goed aanvallende en verdedigende 
team van Unicornus overdonderde Salvo geheel. De dames konden niet 
in hun spel komen en vrijwel niemand haalde het vereiste niveau. Al-
leen Anique Diepeveen speelde een goede wedstrijd en sloeg over de 
gehele wedstrijd genomen de meeste punten binnen. De 1e set ging 
kansloos verloren met 17-25. In de 2e set herstelde Salvo zich. Het spel 
werd beter en ook het scoren ging makkelijker. De tegenstander was 
hierdoor verrast en de dominantie verdwenen. Het werd nog zeer span-
nend en Salvo wist met 28-26 deze set uit het vuur te slepen. Daarna 
was het de tegenstander die in de 3e set direct weer zoveel service- en 
aanvallende druk gaf dat Salvo weer voortdurend achter de feiten aan-
liep en wat moedeloos begon te worden. Daardoor liep het niet goed en 
werd de set verloren met 19-25. De beslissende set was volledig voor 
Unicornus. Salvo kwam zelfs met 11-24 achter te staan. Nadya Speek 
maakte met een prachtige serviceserie de stand nog enigszins dragelijk 
maar kon verlies met 19-25 niet voorkomen. De dames zaten even flink 
stuk en realiseerden zich dat het team volgend jaar in de 2e klasse zal 
spelen en van daaruit de weg naar boven weer ingeslagen zal moeten 
worden.

SVM nog steeds niet veilig
In de uitwedstrijd tegen streekgenoot DOSC (Den Dolder) zou 
SVM de broodnodige punten moeten halen om gevrijwaard te 
blijven van het spelen van nacompetitie voor degradatie- c.q. 

promotie 3de en 4de klasse.

Ook deze voorlaatste kans werd niet benut, zodat in de afsluitende 
competitieontmoeting a.s. zaterdag thuis tegen naaste concurrent DEV 
(Doorn) dat huzarenstukje alsnog moet worden geleverd. Alle ploegen 
hebben tot nu toe 25 competitieontmoetingen gespeeld. SVM en Lopik 
voeren op de plaatsen 9 en 10 de staartgroep aan met beiden 29 pun-
ten. De plaatsen 11 en 12 (thans Bunnik ’73 (26) en DVSU (25)) in de 
definitieve eindstand zijn veroordeeld tot het spelen van na-competi-
tiewedstrijden voor degradatie en de nummers 13 en 14 in de reguliere 
eindstand (thans DEV Doorn (24) en SEC (20) degraderen rechtstreeks 
naar de vierde klas. Voor het Soester SEC is het doek dus al gevallen en 
de huidige rangschikking geeft ook aan, dat SVM bij winst of gelijk-
spel a.s. zaterdag definitief veilig is. 

DOSC
Over de wedstrijd van afgelopen zaterdag zelf: ‘Vanaf de aftrap, ging 
DOSC het strafschopgebied van SVM in, diverse verdedigers van SVM 
letten niet goed op en de thuisclub kwam al meteen op voorsprong (1-
0). DOSC kreeg van meet af aan alle ruimte: in de 4e minuut mochten 
de gastheren met een mooi schot de 2-0 laten aantekenen. SVM zelf 
was heel matig en er viel slechts één kans (37ste minuut) te noteren. 
In de tweede helft ‘pakten’ drie spelers van SVM binnen vijf minuten 
een gele kaart voor overtredingen en mocht een enkeling zelfs van ge-
luk spreken, dat er een ‘tweede’ uitbleef. Diederik Hafkemeijer werd 
gewisseld voor Derk de Brauw en Joey Engel voor Bas van Dijk, maar 
ook zij konden niet voor de ommekeer zorgen In de 89e minuut maakte 
DOSC nog de 3 - 0. Naast de bezoekers was ook het talrijk opgekomen 
Maartensdijkse publiek de grote verliezer. 
(Nanne de Vries)

Twee spelers van DOSC springen hoger dan vier Maartensdijkers. 
(foto Nanne de Vries)



Winnaar Paasactie

De Bilthovense Marjolein van Dongen ontving uit handen van Ike 
Bekking de hoofdprijs van de Middenstandactie ‘Wees loyaal, doe je 
paasinkopen lokaal’. Zij kreeg 
4 gratis entreekaarten en een 
parkeerkaart voor Dierenpark 
Amersfoort. (Josta Koot)

advertentie
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
10-05
Do.

11-05
Vr.

12-05

Kipsaté
met frietjes en sla

of
Zeebaars en Rode poon

met maïsratatoulle
of

Knoflookchampignons
uit de oven

€ 11,-

Woe.
17-05
Do.

18-05
Vr.

19-05

Varkenshaasje met 
champignonroomsaus

of
Gebakken koolvisfilet met 

Hollandse garnalensaus
of

Gewokte spicy asperges
en paksoi

€ 11,-

14 mei: "Moederdagverrassing"

Melchiorbank op de gemeentelijke 
monumentenlijst? 

door Henk van de Bunt

Op de Vinkenlaan, in de volksmond Vinkenplein, in Bilthoven staat als eerbetoon aan dr. 
Melchior de ‘Melchiorbank’. De bank is ter nagedachtenis aan dokter Melchior

‘De man, die Bilthoven bedacht’ in 1928 geplaatst. De VVD-gemeenteraadsfractie
wil deze bank op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst zien.

VVD-woordvoerder Christiaan 
van Nispen tot Sevenaer: ‘Tijdens 
de raadsvergadering van 11 okto-
ber 1917 werd door het raadslid 
Dr. Melchior de naam Bilthoven 
bedacht als naam voor het dorpje 
dat ontstaan was rondom De Bilt 
Station. Dat is nu bijna exact 100 
jaar geleden. Dr. Melchior was zeer 
actief in de Biltse gemeenschap. 
Zo was hij, naast huisarts, ook de 
oprichter van de vrijwillige brand-
weer, initiatiefnemer voor de op-
richting van het zwembad Branden-

burg en actief als bestuurslid in vele 
verenigingen. Ten gevolge van een 
noodlottig ongeluk is hij in 1927 
overleden. Ter nagedachtenis aan 
hem is door een burgercomité in 
1928 een zitbank aan het gemeente-
bestuur geschonken. Deze staat nu 
nog steeds op de kruising tussen de 
Nachtegaallaan en de Vinkenlaan, 
echter zonder de houten zitbank’.

Erbarmelijk
De gemeenteraadsfractie van de 
VVD De Bilt vindt hierin aanlei-

ding het College van Burgemeester 
en wethouders te vragen om deze 
bank op te nemen op de gemeente-
lijke monumentlijst. Christiaan van 
Nispen: ‘De monumentale bank is 
destijds ontworpen door dorpsge-
noot Ir. H. Mertens, dezelfde ar-
chitect als van de watertoren (ook 
al gemeentelijk monument). Helaas 
verkeert de bank momenteel in een 
erbarmelijke staat en vandaar dat de 
VVD De Bilt ook om geld uit het 
project Vinkenplein vraagt om de 
bank weer in haar oorspronkelijke 
glorie te herstellen’. Het voorstel 
zal besproken worden in de raads-
commissievergadering van 11 mei, 
waarna in de gemeenteraadsverga-
dering van 18 mei er een besluit ge-
nomen zal worden.

Behoud
In het voorlopig ontwerp Vinken-
plein Deel 2 van Bilthoven Bouwt 
wordt de bank bij het straatmeu-
bilair genoemd: ‘dokter Melchi-
orbank opnemen in ontwerp of 
verplaatsen naar een andere lo-
catie in het centrum’. Christiaan 
van Nispen tenslotte: ‘De VVD-
gemeenteraadsfractie gaat voor een 
aanpassing van dit ontwerp en voor 
behoud van het oorspronkelijke’.

De bank blijkt inmiddels als ‘hangplek’ dienst te doen. De zittingen en 
rugleuning zijn verdwenen en stenen zijn uit het metselwerk gehaald. Op 
de beschadigde plaquette valt nog net te lezen wie de man was ter ere van 
wiens nagedachtenis de bank is geplaatst.

Oefenen voor Don Quichot 
door Henk van de Bunt

Theater in ’t Groen speelt in 2017 haar Jubileumvoorstelling in samenwerking met de 
Koninklijke Biltse Harmonie in het park van landgoed Eyckenstein in Maartensdijk.

Regisseur Timon Blok maakte 
van het wereldberoemde verhaal 
‘Don Quichot’ van Miguel Cer-
vantes een eigentijdse bewerking: 
‘Don Quichot belandt samen met 
zijn trouwe knecht Sancho Panza 
in een Spaans tapasrestaurant. 
Daar brengt hij zijn ridderidealen 
in de praktijk. 
Hij weet de aanwezige restaurant-
gasten zo te inspireren dat ze zich 
verliezen in hun fantasie. Maar 
dromen blijken gevaarlijk te wor-
den als werkelijkheid en fantasie 
steeds meer door elkaar heen gaan 
lopen’.

Maartensdijk
Don Quichot wordt gespeeld in 
het park van landgoed Eycken-
stein in Maartensdijk. De ont-
vangst is bij het ernaast gelegen 
Koetshuis, Dorpsweg 195. De 
speeldata en aanvangstijden zijn 
woensdag 14 juni tot en met za-
terdag 17 juni met avondvoorstel-
lingen om 20.30 uur. 

Men is welkom vanaf 19.45 uur 
bij Het Koetshuis. Op zondag 18 
juni is er een middagvoorstelling 
met aanvang 15.00 uur. Dan is het 
Koetshuis open vanaf 14.15 uur.

Kaarten
Toegangskaarten voor ‘Don Qui-
chot’ zijn te koop in de webwin-
kel via www. theaterinhetgroen.
nl/kaartverkoop en vanaf 22 mei 
ook bij Fa. van der Neut, Groe-
nekanseweg 5/13 in Groenekan, 
bij Primera, Maertensplein 24 in 
Maartensdijk, bij de Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1 in Bilt-
hoven en bij Bouwman Boeken 
aan de Hessenweg 168 in De Bilt. 
Op deze verkooppunten is telefo-
nisch reserveren niet mogelijk. 
Meer informatie en contact:
www. theaterinhetgroen.nl.

Theater in ‘t Groen oefent op locatie. (foto Wendy Rundberg)

Moederdagactie op 
Lentemarkt 

Er is veel doen op de Lentemarkt van zaterdag 13 mei van 10.00 
tot 15.30 uur, georganiseerd in samenwerking met en op het 

terrein van zorgboerderij Nieuw Toutenburg,
Dorpsweg 85 in Maartensdijk. 

Naast veel dieren, standhouders en catering zijn er ook leuke activitei-
ten voor moeders en dochters - gericht op de aansluitende Moederdag. 
Speciaal voor Moederdag wordt op de Lentemarkt een masterclass over 
chocolade gegeven door chocolatier en chocoladesommelier Wim Löb-
ker. Wim vertelt alles over chocolade, over het prille ontstaan, de oogst 
en het proces van het maken van chocolade. De masterclass wordt ge-
geven om 11.45 uur en deelname kost twee euro. Er is ook een chocola-
deproeverij. Men proeft allerlei soorten chocolade en krijgt een goody-
bag mee naar huis. Deze masterclass wordt gegeven om 10.45, 13.30 
en 14.45u. en deelname kost 7,50 euro. Voor beide activiteiten kan men 
zich aanmelden via lentemarktmaartensdijk@hotmail.com. 
De opbrengst van deze dag komt - mede dankzij sponsoren - ten goede 
aan de noodhulp van stichting HCR in Bacau (Roemenië). 

Plantjesmarkt

Groei&Bloei hield, samen met VvSO - WVT zaterdag van 10.00 tot 
13.00 uur onder grote belangstelling de jaarlijkse Plantjesmarkt. Er 
was een ruime selectie van eenjarigen naast een grote variëteit van 
door leden zelf opgekweekte planten. [foto Henk van de Bunt]

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
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