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Groenekan 2e locatie 
4 mei herdenking

door Henk van de Bunt

In de gemeente De Bilt was er dit jaar voor de eerste maal een 4-mei-herdenkingsbijeenkomst 
in Groenekan. Het thema was De Vrijheid Omarmd, Geef Vrijheid Door. 

In de Dorpskerk aan de Groene-
kanseweg was er eerst een sa-
menkomst, die werd ingeleid door 
wethouder Jolanda van Hulst: 
‘Regelmatig rijd ik langs het mo-
nument ter nagedachtenis aan de 

noodlanding van een Amerikaanse 
B-17 bommenwerper op 28 mei 
1944 in de weilanden ten zuiden 
van Groenekan. Er komen dan vaak 
ook herinneringen naar boven uit 
de verhalen van mijn ouders en 

schoonouders. Verhalen over hoe 
zij de oorlog hebben meegemaakt. 
Die verhalen blijven mij altijd bij en 
ik geef ze door aan mijn kinderen. 
Zo probeer ik dit stukje familiehis-
torie levend te houden. Belangrijk-

ste daarbij is het besef over te bren-
gen van de gigantische waarde van 
onze vrijheid. Deze zelfde vrijheid 
die we maar al te vaak voor gewoon 
en vanzelfsprekend ervaren. Deze 
vrijheid is een heel kostbaar bezit 
en in deze tijden van onrust ben ik 
me dat nog meer bewust’.

Vrijheid
Karlijn Kant (18) vertelde in haar 
bijdrage: ‘Zelf ben ik met school 
naar Normandië geweest, hier is 
ook veel gevochten in de Tweede 
Wereld oorlog. Ik ben op de Ame-
rikaanse militaire begraafplaats 
geweest en heb gezien hoeveel 
manschappen hun leven hebben 
opgeofferd voor een onbekend 
land. Op die begraafplaats waren 
alleen nog maar Amerikaanse sol-
daten, dit waren er zeker al 2500. 
Het is belangrijk om deze mensen 
en ook alle andere soldaten die zich 
hebben opgeofferd, te blijven her-
denken. Door hun strijd hebben wij 
nu al heel lang in vrijheid kunnen 
leven. De meesten mensen op aarde 
weten niet hoe het leven zonder 
vrijheid is, daarom is het belangrijk 
dat we hier vandaag bij stilstaan en 
beseffen hoe belangrijk vrijheid is. 
Geef dit door aan je vrienden en fa-
milie, zodat zij weten hoe belang-
rijk vrijheid is en hoe belangrijk het 
is om deze vrijheid te behouden. 

Wie weet leven we dan nog vele ja-
ren in vrijheid.
 
Mensenleven
De voorzitter van Stichting B17 
Groenekan Arthur Evers: ‘Als we 
het begrip vrijheid gebruiken waar 
hebben we het dan precies over? 
Naar mijn mening is dat vooral de 
vrijheid die in onze grondwet is 
verankerd en die op hoofdlijnen 
gebaseerd is op de grondwet uit 
de tijd van de Bataafse Republiek, 
uit 1798. Elke burger kreeg vrij-
heid van meningsuiting, drukpers, 
vergadering en godsdienst. De 
scheiding tussen de vertegenwoor-
digende, de bewindvoerende en 
de rechterlijke macht, evenals de 
scheiding tussen Kerk en Staat wer-
den in die Grondwet vastgelegd. 
De achterstelling van katholieken, 
Joden en ongelovigen ten opzichte 
van leden van de voormalige her-
vormde staatskerk werd beëindigd. 
Opvallend is ook artikel 50 uit die 
grondwet van 1798. Ik citeer: ‘De 
maatschappij ontvangt alle vreem-
delingen in haar midde, die de 
weldaaden der vrijheid vreedzaam 
wenschen te genieten, verleenende 
denzelven alle zekerheid en be-
scherming.’ Elk mensenleven is er 
één. Ook dat van de vijand?

Lees verder op pagina 5

Bij het Groenekanse monument speelde Kunst en Genoegen koraalmuziek.

Herdenken en vooruitblikken 
naar de toekomst

door Guus Geebel

De Dodenherdenking op woensdag 4 mei bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis 
Jagtlust in Bilthoven trok veel belangstellenden. Scouts vormden een erehaag en onder leiding 

van Jean Pierre Gendrault bracht de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang 
Veredelt passende liederen ten gehore. 

Even voor acht uur blies Guus van 
Wijk van de Koninklijke Biltse 
Harmonie het taptoesignaal. Na 
twee minuten stilte, waarin alleen 

het geluid van vogels te horen was, 
werd het Wilhelmus gezongen. 
Rianne van der Weide en Jan Wil-
lem Gunnink van de Groen van 
Prinstererschool ontstaken het her-
denkingsvuur bij het monument, 
waarna burgemeester en mevrouw 
Gerritsen namens het gemeentebe-
stuur als eersten een krans bij het 
oorlogsmonument legden. Daarna 
legde een afvaardiging van het 

voormalig verzet een krans.

Herdenken
‘Herdenken is vooral om je heen 
kijken in het heden’, aldus bur-
gemeester Arjen Gerritsen in zijn 
toespraak. ‘Ieder jaar op 4 mei her-
denken we als Nederlanders van 
allerlei afkomst de slachtoffers van 
oorlog en bezetting.’ Gerritsen be-
trekt naast de onderdrukking en de 

vervolging in de jaren 1940-1945, 
ook degenen die na de Tweede 
Wereldoorlog buiten Nederland in 
oorlogssituaties of bij vredesmis-
sies om het leven kwamen. ‘En 
we herdenken ook de slachtoffers 
die het leed van oorlog, geweld en 
vervolging overleefden, maar die 
gebukt gaan onder de schaduw van 
hun herinneringen.’ 

Slachtoffers
De burgemeester staat stil bij her-
denkingen die op hetzelfde moment 
op vele plaatsen in de wereld waar 
Nederlanders slachtoffer werden 
worden gehouden. ‘Mannen en 
vrouwen die om hun verzet werden 
vermoord, willekeurige slachtof-

fers van bombardementen en hon-
gersnood, en ontelbare aantallen 
die systematisch werden vermoord 
vanwege hun ras, hun geloof, hun 
geaardheid, hun handicap of hun 
politieke opvatting.’ Hij noemt ook 
de militairen die streden en sneu-
velden in hun strijd voor onze vrij-
heid. ‘En dat zijn alleen nog maar 
de Nederlandse slachtoffers. Ze 
staan met hun al ontzagwekkende 
aantal in een rij van tientallen mil-
joenen slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en de gewapende 
conflicten sindsdien. Het zijn getal-
len die zo groot zijn dat we er geen 
voorstelling van kunnen maken.’

Lees verder op pagina 5

Leerlingen van Groen van Prinstererschool leggen bloemen.
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/05 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
16/05 • 10.30u - 10.30u samendienst in 

olv kerk 

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/05 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer
15/05 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand
16/05 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/05 • 10.30u - ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/05 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/05 • 10.30u - Mevrouw A. Veldhuis 

en mevrouw J.Mourits overweging 16/05 
• 10.30u - 10.30u Pastor G. Weersink + 

Mevr. ds B.L. Bos 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
15/05 • 16.30u - Ds. H.J. Room

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

15/05 • 10.00u - Ds. J. Hoek  
15/05 • 19.00u - Kandidaat B.J.W. 

Ouwehand
16/05 • 10.00u - Ds. G.H. Abma

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/05 • 10.00u - Samendienst in Van 

Boetzelaerpark

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/05 • 10.00u - Samendienst in Van 

Boetzelaerpark

R.K. St. Michaelkerk
15/05 • 10.00u - Samendienst bij 

Hoogkruis in van Boetzelaerpark of 
in Michaelkerk: Ds. G.M. Landman + 

Pastor Jan Houben

Volle Evangelie Gemeente
15/05 • 10.00u - Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/05 • 10.30u - Mevr.ds E.A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
15/05 • 15.30u - Proponent G.A. van 

Ginkel

Herst. Herv. Kerk
15/05 • 10.30u + 18.00u - dhr. J. de Boer

16/05 • 10.00u - ds. A. den Hartog

Onderwegkerk Blauwkapel
15/05 • 10.30u - Pastor A. van Dam 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/05 • 10.00u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/05 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer. 
15/05 • 18.30u - Prop. G.A. van Ginkel 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/05 • 10.00 en 18.30u en 16/05 • 
10.00u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
15/05 • 10.00u - Samendienst ds. R. 

Alkema

St. Maartenskerk
15/05 • 10.30u - Familieviering Pastor 

Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/05 • 10.00u - ds. A.J. Krol 
15/05 • 18.30u - ds. F. Gerkema

PKN - Herv. Kerk
15/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

15/05 • 18.30u - Ds. G. Termaat
16/05 • 09.30u - Ds. H.J.P. de Pater

Oud papier
Groenekan
Zaterdag 14 mei haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op. U wordt verzocht 
het papier vóór 8.00 uur aan de 
weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘TZ’ haalt za-
terdag 14 mei oud papier op. Uw 
papierkliko of goed gebundeld 
papier graag voor 9.00 uur aan de 
weg.

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

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.

In liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid 
van mijn dierbare man, onze vader, schoonvader, 

groot- en overgrootvader

Jan Visser
Mijdrecht, 7 maart 1929 Maartensdijk, 5 mei 2016

 Henny Visser-Brouwer
  Marie-Anne †
   Marijn en Myrthe
   Jonas en Laila
   Sterre

  Marc en Jacqueline
   Tim en Laura
    Josh
   Sep en Katrina

  Nick
   Fleur
   Puck

  Annemie en Nadja

De begrafenis heeft vandaag plaatsgevonden
op de Algemeen Bijzondere Begraafplaats te Maartensdijk.

Plantenbeurs

Zaterdag 14 mei van 10.00 tot 
13.00 uur houdt de plaatselijke 
afd. van Groei en Bloei bij WVT, 
Talinglaan 10 te Bilthoven een 
plantenbeurs met mooie, door 
liefhebbers opgekweekte planten. 
Ook is er een mooi assortiment 
éénjarig. Wilt u zelf ook nog iets 
aanbieden? Planten, tuinmateria-
len of tuin gereedschap? Er zijn 
nog een paar plaatsen vrij. Aan-
melden kan via: honorenaberh@
hotmail.com of tel. 030 2293577. 

Pinksterviering 

Op 15 mei is er een oecume-
nische openluchtviering in De 
Bilt in het Van Boetzelaerpark, 
rond het Bilts Hoogkruis (ingang 
Kerklaan). Bij minder goede 
weersomstandigheden wordt de 
viering gehouden in de Michaë-
lkerk. Voorgangers zijn ds. Gert 
Landman en pastor Jan Houben, 
het Ecclesiakoor zingt. Aanvang 
10.00 uur. Na afloop is er koffie 
op het kerkplein en voor wie wil 
volgt er nog een fietspuzzeltocht.
 

Jubileumvoorstelling 
Steeds Beter

Zat. 14 mei om 20.00 uur speelt 
de jubilerende Toneelvereni-
ging Steeds Beter (70 jaar) in 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, 

te Bilthoven ‘3 in 1’, geregis-
seerd door Frits Blankensteijn 
en Erica Vorderhake. Kaarten 
reserveren via secretariaat-
steedsbeter@gmail.com, bij 
secretaris Anke van Doleweerd 
(tel 030 2291021) of in de voor-
verkoop via Bruna en Henk Hil-
len in Bilthoven. Kaarten zijn 
ook te koop aan de zaal. Zie 
ook; www.steeds-beter.nl.

   Zoveel soorten van verdriet,
   ik noem ze niet.
   Maar één, het afstand doen en scheiden.
   En niet het snijden doet zo’n pijn,
   maar het afgesneden zijn.

Vasalis

Met grote bewondering en respect hebben wij gezien hoe je afstand 
moest nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben
je los moeten laten, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
mijn schoonvader, onze lieve opa en mijn schoonzoon.

Reinier Herbertus Jacobse
Reinier

✩ De Bilt, 22 december 1944              † Utrecht, 3 mei 2016

  Nelly Jacobse-Mobach

  Hester en Pieter
   Ilse
   Elisa
   Julie
   Rigter

  Robertjan †

  Martine
   Florenthe

  Marten Mobach

Alfred Nobellaan 637
3731 DT De Bilt

Reinier is thuis, aldaar geen bezoek.

De plechtigheid voorafgaand aan zijn crematie zal plaatsvinden op 
donderdag 12 mei a.s. om 14.00 uu in de aula van crematorium 
Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop vieren wij zijn leven in de ontvangstkamer 
van het crematorium.

Geboren
03 mei 2016

Bram
Zoon van Willem en Erica Lam

Broertje van Gert
Dr. Welfferweg 29

3615 AK  Westbroek
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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

Woongroep Lugtensteyn 
bestaat vijftien jaar

Woongroep Lugtensteyn is sinds 2001 gevestigd aan de Orionlaan in Bilthoven. Aan de 
Melkweg herkent men de achterkant van het gebouw ’s avonds aan de glazen punt waarin 

een paar grote gekleurde lantaarns branden.

De groep wordt gevormd door 55+-
ers die zelfstandig wonen en soms 
leuke en gezellige dingen met el-
kaar doen. Ze kunnen een beroep 
op elkaar doen voor als er eens een-
voudige hulp nodig is, maar van el-
kaar verzorgen is geen sprake. Wan-

neer je niet meer zelfredzaam bent 
dient thuiszorg of andere hulp inge-
schakeld te worden. De bewoners, 
waarvan een aantal aan de wieg van 
de oprichting heeft gestaan, maken 
zich op voor een jubileum op 21 
mei. Dan is er tevens gelegenheid 

voor inwoners van De Bilt om eens 
een kijkje te nemen bij deze bijzon-
der woonvorm in De Bilt.

Gebouw
Het gebouw met 28 woningen is ei-
gendom van SSW. Op dit moment 

zijn er 36 bewoners, 8 echtparen en 
20 singles. Ieder verzorgt gewoon 
zelfstandig zijn of haar huishouden, 
doet boodschappen, eet, woont en 
slaapt in eigen huis. Iedere ochtend 
is er gelegenheid tot koffiedrinken 
in het gezamenlijke Trefpunt. Elke 
maand is er een ‘borreluur’. Er zijn 
diverse werkgroepen die activi-
teiten organiseren en zorgen voor 
leefbaarheid in het gebouw..

Samenstelling
De jongste bewoner is nog geen 60 
jaar en de oudste is de 90 reeds ge-
passeerd. Er zijn iets meer vrouwen 
dan mannen. Er is een kleine wacht-
lijst van gegadigden voor de groep, 

maar wanneer er een appartement 
vrijkomt valt op voorhand niet te 
zeggen. Aanmelden voor die wacht-
lijst kan bijv. op de (jaarlijkse) open 
middag, binnenkort op 21 mei. Zie 
evt. ook www.lugtensteyn.nl .

Naam
Voor historie-liefhebbers: de naam 
Lugtensteyn komt van een oude 
boerenhofstede die eeuwen geleden 
(1555) gelegen was in het gebied 
dat nu als Brandenburg-West be-
kend staat. Aan het eind van de vo-
rige eeuw, toen de woongroep werd 
opgericht en er naar een passende 
naam werd gezocht is voor Lugten-
steyn gekozen.  (Martin Visser)

Bijeenkomst Uitvaart & Erfrecht
Voor veel mensen is de dood en alles wat daar bij komt kijken een taboe. En komt het ter 

sprake, dan wordt er gauw een houten voorwerp gezocht om het ‘af te kloppen’. ‘Jammer en 
niet zo verstandig’ zo vinden notaris Frans van Beek van Notarissen Houwing van Beek en 

Martine Eggen, relatiebeheerder uitvaartzorg bij Tap Dela.

‘Er zijn een heleboel dingen die 
mensen zelf al kunnen regelen, en 
die het de nabestaanden een stuk 
gemakkelijker kunnen maken. 
Daarbij gaat het niet alleen om de 
keus voor begraven of cremeren, 
welke kist of welke muziek, maar 
ook om zaken als een testament, 
het benoemen van een executeur, 
het opnemen van een uitsluitings-
clausule en het besparen van erf-
belasting’, meldt Martine.

Om deze zaken bespreekbaar te 
maken wordt er op zaterdag 21 
mei van 11.00 tot 13.00 uur een 
themabijeenkomst georganiseerd, 
waarbij iedereen welkom is. ‘Het 
geeft rust te weten dat alles goed 
geregeld is, of u ontdekt juist dat 
er nog wat geregeld moet worden. 

Mensen denken gauw dat alles 
geregeld is. Dan hebben ze een 
aantal polissen die nog in guldens 
uitbetaald worden. Het kan zijn 
dat dit bedrag daardoor niet meer 
toereikend is voor de uitvaartwen-
sen.’ Frans als notaris vult aan: 
‘En een testament van een aantal 
jaren geleden sluit misschien hele-
maal niet meer aan bij de huidige 
situatie. Ik geef de aanwezigen 
gelegenheid vragen te stellen. Ik 
waarschuw altijd wel dat je eigen-
lijk niets voor vanzelfsprekend 
moet aannemen. Een uitvaart en 
erfrecht veranderen door de tijd 
heen.’ Martine: ‘Ik kan me al-
leen maar aansluiten bij Frans zijn 
woorden; er verandert veel en het 
is goed om erover te weten voor je 
er mee te maken krijgt.’

Tap Dela en het notariskantoor 
Houwing van Beek zijn naast el-
kaar gevestigd aan de Soestdijkse-
weg-Zuid 265 en 267. De thema-
bijeenkomst vindt dan ook plaats 
in twee groepen in twee sessies van 
elk één uur. Na het uur wisselen de 
groepen. Na afloop is er gelegen-
heid in het kantoor van de notaris 
om nog privé-vragen aan de hand 
van eigen polissen of testamenten 
te stellen. Deelname is gratis.
Aanmelden kan tot 18 mei via 
info@houwingvanbeek.nl of 030 
229 08 11. Kunt u niet aanwezig 
zijn? Maar heeft u wel vragen over 
een uitvaart, belt u dan met Dela 
via 030 210 97 65. Heeft u juridi-
sche vragen? Belt u dan met Nota-
rissen Houwing van Beek via 030 
229 08 11.

Gezinsmaatjes gezocht 
Een halfjaar geleden is Samen Oplopen in gemeente De Bilt gestart. Dit opvoed-ondersteunings-

programma is een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Mens De Bilt. Samen 
Oplopen is er voor gezinnen die behoefte hebben aan steun. Heeft een gezin niemand in het 
eigen netwerk om deze steun te bieden, dan kan een vrijwilliger deze rol tijdelijk vervullen. 

Sinds een halfjaar koppelt Samen 
Oplopen De Bilt zulke vrijwilligers 
aan gezinnen. Samen Oplopen is in 
gemeente De Bilt goed van start 
gegaan. Intussen zijn verschillende 
vrijwilligers aan gezinnen gekop-
peld. De behoefte aan deze gezins-
maatjes blijkt groot waardoor er 
vraag is naar meer vrijwilligers die 
een paar uur per week voor een ge-
zin willen klaarstaan. 

Waarde
Er zijn veel verschillende manie-
ren waarop iemand van waarde 

kan zijn. Zo kan een gezin dat net 
in deze gemeente is komen wonen 
wegwijs worden gemaakt en ge-
holpen worden met de taal. Of een 
luisterend oor en gezelligheid kan 
worden geboden aan (een ouder) 
iemand die veel heeft meegemaakt. 
Misschien lijkt het leuk die extra 
paar handen te geven die iemand 
soms tekort komt. 
Als vrijwilliger geef je aan wat jou 
leuk lijkt, zodat je aan een pas-
send gezin gekoppeld wordt. De 
ondersteuning stopt weer als het 
gezin op eigen kracht verder kan. 

Het uitgangspunt is dat het contact 
voor zowel gezin als vrijwilliger 
plezierig is. 

Meer weten?
Ben je benieuwd of dit vrijwil-
ligerswerk bij je past? Neem dan 
gerust contact op met coördinator 
Christine Thomas. Ook als je als 
gezin wilt nagaan of Samen Op-
lopen wat voor je kan betekenen 
kun je contact opnemen met Chris-
tine. Zij is bereikbaar op: samen-
oplopen@mensdebilt.nl of tel. 06 
13069608. 

Tentoonstelling Irene 
van Genderen

Van 13 tot en met 23 juni exposeert Irene van Genderen-van 
de Wilt in Restaurant Bij de Tijd op de hoek van de Dr. H. 

Kamerlingh Onnesweg en Alfred Nobellaan in De Bilt.
 
Irene begon met schilderen toen haar echtgenoot Wim een schilderij 
met een afbeelding van uien van een kunstschilder kreeg. Irene: ‘Ik 
dacht meteen: dat kan ik ook en zo is het begonnen. Het was het jaar 
2000. Voor mijn eerste kunstwerk schilderde ik ook uien, maar dan op 
papier. Daarna had ik de smaak te pakken. Mijn onderwerpen zijn heel 
divers. Ik schilder wat in me opkomt en wat me boeit. Ik heb korte 
tijd een cursus gevolgd, maar de invloed van anderen trok me niet zo 
aan. Mijn opa H.A. van der Wilt was kunstschilder. Misschien heb ik 
toch wat van hem’. De opening is op vrijdag 13 mei om 16.00 uur. De 
tentoonstelling is tijdens openingstijden van Bij de Tijd te bezoeken: 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.30 uur.

Wietkwekerij in De Bilt
De politie heeft zaterdag 7 mei twee 29-jarige mannen uit 

Utrecht aangehouden bij de Molenkamp in De Bilt. Ze worden 
ervan verdacht dat zij eerder die nacht een beveiliger bij 
asielzoekerscentrum Kamp van Zeist hebben aangereden.

Mogelijk hebben de mannen ook iets te maken met een wietkwekerij die 
eerder zaterdagochtend werd opgerold in De Bilt. Een buurtbewoonster 
zag de verdachte mannen in een auto op de Molenkamp en belde de poli-
tie. De agenten haalden hun kenteken door het systeem en ontdekten dat 
de auto betrokken was bij het incident bij Kamp van Zeist. 

Arrestatieteam
Veel agenten waren in de nacht van vrijdag op zaterdag bezig met het 
ontmantelen van de wietkwekerij. Een arrestatieteam werd ingezet en 
er werden kort daarvoor door bewoners en een agent knallen gehoord, 
die leken op het geluid van een vuurwapen.De situatie zorgde voor veel 
commotie in de omgeving. Bij de actie werd onder meer een politiehe-
likopter ingezet en daar werden sommige buurtbewoners zaterdagoch-
tend dan ook door gewekt.
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip-kerrie salade
Selleriesalade
Filet americain

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

Entrecôte 
Fricandeau 
Cervelaat

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Varkenshaas 
medaillon spiezen
Gemarineerde 
biefstuk

Verse lamsracks 
Naturel of gemarineerd

Verse kipshaslick

Heerlijke speklapjes

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

TYNJETALER 

100
GRAM 1.98

100
GRAM 3.75

500
GRAM 3.98

3 x 100
GRAM 4.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 7.49 

3 x 100
GRAM 3.98

100
GRAM 2.25

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 mei 
t/m woensdag 18 mei

Lekker én makkelijk voor de Pinksterdagen!

VLEESWAREN TRIO

TWEEDE PINKSTERDAG ZIJN WIJ GESLOTEN!

NOTEN CRANBERRY 
MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98LEKKERE 

STUDENTENHAVER

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

Extra donderdag voordeel:

Op = op

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99

Lekker zoet!

Vers gebrand!

6 halen = 
     5 betalen

DINSDAG VOORDEEL

6 halen = 
     5 betalen

Varkens verse worst, 
runder verse worst of 
gehaktspeciaaltjes

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

2
STUKS 7.-DEENSE BROODJES

2
STUKS 6.-TORTILLA’S

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Lekker voor Pinksteren
Voorgerechten:
- Zalmbombe, Eendetaartjes 

met waldorfsalade
- Asperge-zalm 
Hoofdgerechten:
- Asperge Beenham of

Asperge Zalm met zeekraal en 
nog veel meer!!

Groot assortiment Desserts!!

Zaterdag verse Sushi!!!

Mooie

Sperzieboontjes
500 GRAM

Heerlijke zoete

Mango’s
2 VOOR

Vers gesneden

Watermeloen
PARTEN PER STUK

1,25 3,-1,49

VERS GEWASSEN

Spinazie
_________________ZAK 300 GRAM 0,79

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

Volop Hollandse
aardbeien en zachtfruit!
Dagelijks vers
Hollandse asperges
Van onze Patissier, 
div. nieuwe Zomertaartjes

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN DINSDAG 17
EN WOENSDAG 19 MEI

gratis geschild

Kom Kijken

Kom proeven



 De Vierklank 5 11 mei 2016

Wethouder Jolanda van Hulst legde namens de Gemeente De Bilt een krans, 
geassisteerd door Jasper en Micky (leerlingen van de Nijepoortschool), 
die ook gedichten voordroegen.

Vervolg van pagina 1

Jacoba
Julius van Hoffen (zoon van brand-
weerman K.K. van Hoffen, die op 
28 mei 1944 betrokken was bij de 
het blussen van de gecrashte B-17 
bommenwerper) liet de aanwezi-
gen kennis maken met een voor 
vele onbekende sterke vrouw uit de 
Tweede Wereldoorlog, die gesteund 
door haar geloof, met een onvoor-
stelbare moed en uithoudingsver-
mogen, een vitale rol speelde in het 
Amsterdamse verzet Jacoba van 
Tongeren. ‘Eind jaren dertig van 
de vorige eeuw woonde zij op de 
Vijverlaan hier in Groenekan, waar 
zij herstelde van een zeer ernstige 
vorm van een streptococcus infec-
tie. Zwak en uitgeput maar herstel-
lende, wilde zij zich zinvol maken 
voor de gemeenschap. Zo opperde 
zij bij de toenma¬lige burgemees-
ter van Maartensdijk (en ik citeer 
uit haar eigen memoires, die zij na 
de oorlog schreef op basis van haar 
minutieus bijgehouden dagboeken) 
‘een plan voor werkverschaffing in 
de vorm van een verfraaiing van 
het dorpse schoon’ en ‘Als wij eens 
fietsers en wandelaars trekken naar 
het villapark Voordaan. Vader (ko-
lonel bij de genie in Nederlands In-
dië) en de Copijns zeggen toe voor 
bloembollen te zorgen, Veel bollen. 
De werklozen kunnen die planten 
en de paden onderhouden’. Jacoba 
regelde daarentegen ook met ande-
ren o.a. de verzorging van duizen-
den onderduikers, het versturen van 
voedselpakketten naar Westerbork 
en later ook naar de concentratie-
kampen Bergen Belsen en There-
sienstadt, Vught en Amersfoort’. 

Muziek
Er werd gezongen door het Al-
gemeen Zangkoor Maartensdijk 
met de bariton Jan Hilbert als 
solist. Gerrie Heldoorn soleerde 
op het orgel. De aanwezigen lie-
pen daarna een korte stille tocht 
naar het monument van de B-17, 
waar Kunst en Genoegen koralen 
speelde. Het taptoesignaal werd 
gegeven en daarna sloeg de kerk-
klok 20.00 uur. Vervolgens was 
de menigte 2 minuten stil, waarna 

twee coupletten van het Wilhelmus 
klonken. Wethouder Jolanda van 
Hulst legde namens de Gemeente 
De Bilt een krans, geassisteerd 
door Jasper en Micky (leerlin-
gen van de Nijepoortschool), die 
ook gedichten voordroegen. De 
Oranjevereniging legde bloemen 
evenals de Stichting B-17 Monu-
ment Groenekan. Aan het eind van 
het officiële programma was er in 
Dorpshuis De Groene Daan nog 
een moment van ontmoeting.

Vervolg van pagina 1

Vervolging
In zijn toespraak gaat de burge-
meester in op de oorsprong van 
het geweld en de onderdrukking. 
‘Een niet weersproken prediking 
van haat en ongelijkwaardigheid, 
die een vruchtbare bodem vond in 
de angst en onzekerheid van men-
sen. Die werden geleerd een hekel 
te hebben aan alles wat vreemd en 
onbekend was. De gevolgen wa-
ren oogluikend toegestaan geweld, 
discriminatie van wie anders was 
en vervolging van diegenen die 
zich  daartegen uitspraken. Voor 
mannen, vrouwen en kinderen die 
dat alles wilden ontvluchten gin-

gen de grenzen van andere landen 
op slot. Alles wat daarna kwam is 
bekend. De wreedheden zijn niet 
alleen iets uit een verleden. Het is 
van alledag en het is overal.’

Vrijheid
Gerritsen waarschuwt voor het 
meedeinen op onverdraagzame 
woorden of een soort begrip er-
voor hebben dat je onheil over 
je heen haalt als je iets zegt of 
schrijft. ‘Elke keer dat wij het zien 
of er van horen moet ons herinne-
ren aan wat tientallen miljoenen 
mensen, die wij vandaag herden-
ken, is overkomen als gevolg van 
in wezen hetzelfde onrecht. Mis-
schien zijn het woorden waarvan 

we denken dat het goed is dat ie-
mand het zo eens zegt. De gevol-
gen van die manieren van denken 
zijn verraderlijk. Het zijn de eerste 
geluiden die de wedergeboorte van 
de onvrijheid aankondigen. We 
moeten vertellen en laten zien dat 
mensen vrij moeten kunnen zijn. 
De blik op het duistere verleden 
die deze herdenking ons biedt kan 
ons meer dan voldoende overtui-
gen van wat ons ook 71 jaar na de 
oorlog nog steeds te doen staat.’ 
Na de toespraak van de burge-
meester legden de leerlingen van 
de Groen van Prinstererschool en 
de scouting bloemen, waarna een 
lange rij bezoekers langs het mo-
nument defileerde. 

Veel belangstelling bij de stijlvolle herdenking.

Pools bezoek in De Bilt
Het jeugdblaasorkest Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

en de majorettes uit Miescisko was te gast bij de 
Koninklijke Biltse Harmonie en liep op Koningsdag 

met de Marchingband van de KBH mee bij de muzikale 
rondgang door De Bilt. Orkest en majorettes verzorgden 

een optreden in de pauze van het Oranje Concours. 

De donderdag erna was tijd voor wat ontspanning. De jongeren maakten 
in Amsterdam een rondvaart en een wandeling in het centrum. Vrijdag-
morgen stond de Piramide in Austerlitz op het programma nadat zij in 
een quiz vijftien vragen hadden beantwoord over De Bilt en Nederland. 
De drie besten werden beloond met een kleine attentie. Vrijdagmiddag 
hebben de jeugdleden van beide orkesten bij FC De Bilt gestreden in 
een zeskamp. Er was na afloop puur Hollands eten dat je als buiten-
landse gast niet mag missen. Met dit bezoek is opnieuw de goede band 
die De Bilt heeft met Miescisko verstevigd. (Joke Nederhof)

’s Avonds werd de week afgesloten met een klein concert voor leden van 
de KBH en genodigden, waarbij beide orkesten en de majorettes zich 
van hun beste kant hebben laten zien. 

Het waterschap 
Dichtbij!

Op zaterdag 14 mei organiseert 
Waterschapbestuurder Kaj Valk 
een rondleiding op de Rioolwa-
terzuiveringsinstallatie in De 
Bilt. De rondleiding is toeganke-
lijk voor alle geïnteresseerden en 
vindt plaats 11.00 en 13.00 uur op 
de Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
in De Bilt (Groenekanseweg 189). 
Kaj Valk is CDA-vertegenwoordi-
ger en biedt biedt de deelnemers 
een lunch aan tijdens de excursie. 
Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar Kaj Valk via valk.
kpt@hdsr.nl. Vanwege beperkte 
beschikbaarheid is aanmelden 
noodzakelijk. 

advertentie

Inschrijf 3-daagse
12, 13 & 14 mei

Op zoek naar een baan / bijbaan?
Loop binnen en schrijf je in!

12 & 13 mei van 9.00 - 19.30 uur
14 mei van 10.00 - 14.00 uur
Koffie met wat lekkers staat klaar!

Ingeschreven?
Dan gaan wij aan het werk

om jou verder te helpen!

P.C. Staalweg 70
3721 TJ  Bilthoven 
030-6338672
www.gildepersoneel.nl



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

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

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

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Aspergemenu  
à la Limbourgeoise 

 
Tartaar van verse zalm met huisgerookte zalm,  

scharrel kwarteleitje en Limburgse asperges

Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse 
aspergesoep met beenham, peterselie en lente-ui

Limburgse asperges met lamsbiefstuk en  
een romige honing-tijmsaus

Verse Hollandse aardbeien met witte chocolademousse, 
aardbeien en huisgemaakt aardbeienijs

3 gangen € 35,00 of 4 gangen € 39,50

Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse 

Limburgse asperges met asperges met lamsbiefstuk en asperges met 

OPENINGSACTIE!
 

Stomerij en kledingreparaties
30% korting

de hele maand mei!
 

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag

10.00 – 18.00 uur
 

NIEUW
op het Maertensplein

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag

op het Maertensplein

Pinksterslofje

€ 4,75

met amandelspijs 

van € 8,50
nu

AArdbeienslof

€ 7,95

Maartensdijk - den dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Bezoek ook onze nieuwe webshop!

www.hgtuinmeubelen.nl

NOOTWEG 11 
 1231CP LOOSDRECHT

035 820 00 02
INFO@HGTUINMEUBELEN.NL

Sparen voor heerlijke 
zachte handdoeken  
van Walra

Bij  
elke 5.- een 

spaarzegel

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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
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Groene uitstraling Maartensdijk 
bedreigd

door Henk van de Bunt

In Maartensdijk zijn vanaf 2014 steeds meer groenstroken omgevormd tot grasperken. 
Aanvankelijk gaf de gemeente De Bilt de indruk dat het steeds een incidentele ingreep betrof 

maar het lijkt er op dat het hier om een meer structurele omvorming gaat. Niet iedereen is het 
daar mee eens en de verbazing en onrust neemt toe.

In het najaar 2004 kondigde de ge-
meente De Bilt een bezuinigings-
operatie af m.b.t. het onderhoud van 
het openbaar groen in de gemeente 
Maartensdijk. De plannen van de 
gemeente De Bilt behelsde het om-
vormen van enkele tienduizenden 
vierkante meters struiken en bomen 
naar grasperken. Dit leidde tot gro-
te onrust in de kern Maartensdijk. 
In september 2004 en februari 2005 
spraken op openbare bijenkomsten 
de aanwezige bewoners unaniem 
hun afkeur uit tegen deze plannen.

Dorpsraad
Ook de toenmalige Dorpsraad van 
Maartensdijk was mordicus tegen 
het omvormen van de bestaande 
plantsoenen en groenstroken naar 

graspercelen. Een groep bewoners 
- door de gemeente De Bilt ver-
volgens aangeduid als ‘De Groep 
Gerards’ -, nam toen het initiatief 
het openbare groen in hun wijk te 
behouden door zelf het onderhoud 
ter hand te nemen. Op deze manier 
realiseerde de gemeente De Bilt 
haar bezuiniging en bleef het be-
staande groen behouden. Na enkele 
gesprekken in het begin van 2005, 
stemde de gemeenteraad van De 
Bilt in met dit burgerinitiatief. 

Woningen
Philip Gerards: ‘De gemeente De 
Bilt heeft in 2010 een uitspraak 
gedaan betreffende het ontwerp 
bestemmingsplan van de groenstro-
ken rondom woningen. De bestem-

ming daarvan is aangepast en heeft 
de status gekregen van ‘structuur 
bepalende groenvoorzieningen’.  
Medio 2011 had ik een gesprek 
met een gemeenteambtenaar, die 
vertelde dat de gemeente De Bilt 
haar bezuinigingsvoorstel voor het 
openbaar groen in Maartensdijk 
had ingetrokken. Dat betekende dat 
er geen noodzaak meer ten grond-
slag lag aan het onderhoud van de 
bewoners. Het gemeenschappelijk 
onderhoud heeft in de loop der ja-
ren voor de meeste bewoners ook 
een sociaal karakter gekregen. Na 
sondering van alle bewoners is in 
2011 besloten op vrijwillige basis 
het onderhoud voort te zetten; niet 
meer vanuit een defensieve over-
weging, maar als een gezellige ac-
tiviteit voor de straatgenoten om de 
onderlinge cohesie te vergroten’.

Woord
Gerards: ‘Deze week zag ik, dat 
de groenstrook achter het wonin-
gencomplex Toutenburg volledig 
is ontdaan van beplanting. Onze 
gemeenteraad heeft kennelijk geen 
woord kunnen houden, ondanks de 
toezegging in 2011 dat de gemeente 
De Bilt afziet van het omvormen 
van groenstroken naar grasperken. 
Het blijkt namelijk nu pas dat de 
gemeente De Bilt in januari 2014 
een grootschalige bezuinigingsope-
ratie op ons openbaar groen heeft 
ingezet!
Helaas heb ik daar destijds geen en-
kele informatie over ontvangen. In 

principe zijn we dus weer terug bij 
de situatie van 2004’.

Gemeente
Schriftelijk laat de gemeente De Bilt 
weten: ‘In 2013 is het Beeldkwali-
teitsplan Groen in Beeld opgesteld. 
De definitieve versie is in januari 
2014 door de Raad aangenomen. 
Daarin wordt o.a. genoemd: ‘het 
opstellen van een renovatieplan 
voor de te vervangen heesters en 
hagen, afhankelijk van functie en 
wensen van bewoners, vervangen 
door gazon en de gemeente onder-
steunt actief ‘zelf doen in het nabije 
groen’, initiatieven onder onder-
nemers en bewoners en zet een 
communicatietraject in om hieraan 
meer bekendheid te geven’. Willen 
de bewoners zelf de beplanting on-
derhouden (adoptie groen) dan kan 
dat een reden zijn om dit niet om 
te vormen. Dit beleid geldt voor de 
hele gemeente’.

Tekening
De gemeente vervolgt: ‘Waar we 
bij renovatie overgaan naar gedeel-

telijke of algehele omvorming wor-
den de direct aanwonenden geïn-
formeerd door middel van een brief 
en een tekening.  Ook wordt er naar 
aanleiding van de brief overlegd 
over eventuele gewenste aanpas-
singen. Deze aanpassingen moeten 
wel binnen het budget vallen. Bij 
Toutenburg is op verzoek van de 
bewoners een plan opgesteld en be-
sproken, wat nu wordt uitgevoerd. 
Voordat we tot uitvoer overgingen 
zijn in de omgeving 60 brieven met 
tekening bezorgd. Daar kwamen 
drie reacties op. Twee vroegen om 
meer parkeerplaatsen en één vond 
het jammer voor de vogels’. 

Uitstraling
Gerards: ‘Dit betekent dus, dat al-
leen vrijwillige inzet van de be-
woners de enige garantie is dat de 
groenstroken rond woningen niet 
worden omgevormd naar gras. De 
groene uitstraling van Maartensdijk 
wordt ernstig bedreigd en ik vraag 
mij af of de bewoners van Maar-
tensdijk dat weten en zich dat be-
seffen’.

Foto oktober 2006 van Kees Pijpers.

Foto juni 2007 van Marijke Drieenhuizen.

Foto november 2009 van Marijke Drieenhuizen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Bij de meest recente plannen van het Gooisch Natuur Reservaat omtrent het omhakken van 

85 Ha. aan bos (zo’n 120 voetbalvelden) maak ik mij als dorpsbewoner van Hollandsche Rading 
en natuurliefhebber zorgen.

Deze ingrijpende houtkap gaat de 
komende jaren aan de noordkant 
van Hollandsche Rading plaats vin-
den. Wat ik mij afvraag is of er bij 
deze pretentieuze plannen van het 
GNR wel voldoende nagedacht is 
over de natuur die zich wel heeft 
ontwikkeld in de afgelopen 50 tot 
100 jaar. Wat te denken van de die-
ren die juist profiteren van deze ka-
rakteristieke bossen. Hierbij denk 
ik aan b.v. de das (dassenburch-
ten) maar ook nuttige mierenho-
pen en diverse vogelsoorten. Om 
maar enkele voorbeelden te noe-
men: verschillende mezensoorten 
waaronder de zwarte- en glanskop 
& matkop. Maar ook met name 
de raaf, zwarte specht en de havik 
worden juist daar regelmatig waar-
genomen. Soorten, die baat hebben 
bij de dichtheid en laten we zeg-
gen de geheimzinnigheid van deze 
oude, donkere naaldbossen. 

Verder ben ik voorlopig nog niet 
zo onder de indruk van de gebie-
den die wel zijn ‘opgeleverd’ (lees 
kaalgeslagen!) door het GNR in 
de afgelopen jaren. Het is er nog 
steeds een grote ecologische bende 

met diepe tractorsporen (de Zuid). 
Wat wellicht het meest in het oog 
springt zijn de afgezaagde bomen, 
de zogenaamde stobben. Deze wor-
den niet uitgefreesd waardoor je de 

komende decennia de open gebie-
den meer ervaart als een soort van 
‘bomen kerkhof’ (de kuil).

Ook ben ik bang dat het unieke ka-
rakter van ons dorp dusdanig wordt 
aangetast dat we over enkele jaren 
niet meer spreken over ‘het dorp 
in het bos’ maar ‘het dorp op de 
hei’. Tot slot, de dichte bebossing 
om ons dorp vormt een uitstekende 
geluidsabsorptie voor alles waar we 
in de 21ste eeuw mee te maken heb-
ben. Hierbij denk ik met name aan 
de snelweglussen waar de enorme 
kaalslag staat te gebeuren. Laten we 
wat dat betreft juist wel profiteren 
van de natuur zoals die zich heeft 
ontwikkeld in de afgelopen 100 
jaar. We kunnen de natuur gefor-
ceerd 100 jaar in de tijd terug willen 
brengen maar de wereld waarin wij 
nu leven is ingrijpend veranderd en 
daar is onze natuurlijke omgeving 
in mee gegaan, gelukkig. 
Uitgekiend natuurbeleid en beheer-
op-maat moet; maar kortzichtige en 
rigoureuze kaalslag, nee bedankt! 

Norbert Boekhout - Hollandsche 
Rading

Deze schets tekende ik naar 
aanleiding van een observatie in 
het desbetreffende gebied, de Zuid. 
De zwarte specht is de grootste in 
zijn soort en heeft de neiging je 
te bespieden en je te volgen. Een 
één op één-confrontatie met deze 
geheimzinnige vogel is bijzondere 
ervaring.

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Speciaal voor de Fairtrade Week: 

ontbijtpakket 
t.w.v. € 30,- nu voor € 15,-
op=op

advertentie
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Voordeel

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

100

599 299

249

Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 mei 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Wij wensen u een � jn pinksteren.

Let op u kan uw loungeset nog t/m zaterdag 14 mei bestellen.

Varkenshaas 
culinair
500 gram

Roche Mazet 
Rose
per � es
van

€ 3,99

Asperges
500 gram

Yoki 
drink
per pak

met gratis loungesetzegel
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Minicursus tekenen en schilderen 
in Westbroek

door Walter Eijndhoven

Komende weken organiseert Westbroek Tekent een minicursus tekenen en schilderen onder 
leiding van Westbroeker Henk van der Feest. Gedurende drie lessen en één les op locatie zal 

aandacht worden geschonken aan de beginselen van tekenen en schilderen. Wie kan schrijven, 
kan ook leren tekenen, zo is het motto.

Eén van de sociale activiteiten bin-
nen ‘Westbroek Doet’, is ‘West-
broek Tekent’. Henk van der Feest 
vertelt: ‘Ik woon nu zo’n twintig 
jaar in Westbroek en voel mij he-
lemaal Westbroeker. Jaja, ik weet 
het, ik ben en blijf natuurlijk im-
port. Maar zo voel ik mij niet hoor. 
Toen ik hier net kwam wonen, heb 
ik direct zoveel mogelijk contacten 
gelegd binnen de dorpsgemeen-
schap. Ik vind het leuk met men-
sen om te gaan en iets te betekenen 
voor het dorp. Dat groeide al snel 
uit tot vele activiteiten. Omdat ik 
best wel handig ben met de pc heb 
ik onder andere het logo gemaakt 
voor DOS, verzorg ik de Dorpska-
lender en website en houd ik ook 
nog de website van het Dorpsbe-
raad bij. En voor het zevende jaar 
op rij verzorg ik het weekboekje 
voor de Oranjefeesten. Oh ja, ik 
heb ook nog geholpen met de ver-
bouwing van het Dorpshuis. 

Baasje
Daarnaast bestaat het plan voor be-
bording bij de korfbalclub’. Kort-
om, Henk van der Feest is een druk 
baasje binnen het Westbroekse. Hij 
vervolgt zijn verhaal: ‘Om terug te 
komen op de tekencursus, via een 
mini-brainstormsessie, met onder 
andere Peter van Dijk en anderen 
binnen Westbroek Doet, kwamen 

wij op het idee een tekencursus te 
geven. Omdat tekenen een grote 
liefhebberij van mij is, werd aan 
mij de vraag gesteld of ik de te-
kencursus zou willen geven en wie 
ben ik om dat te weigeren? Wel 
had ik één eis: minimaal moeten 
zich drie deelnemers aanmelden’. 

Eindopdracht
Van der feest gaat uit van het prin-
cipe ‘wie kan schrijven, kan ook 
leren tekenen’. Via bepaalde han-
dige trucjes kan iedere cursist zich 
zo de beginselen eigen maken. Van 
der Feest: ‘Tijdens de cursus pro-
beer ik de cursist te laten tekenen 
wat hij ziet. Eerst oefenen wij drie 

avonden, de laatste les gaan wij 
met z’n allen naar buiten, met als 
eindopdracht iets te tekenen of te 
schilderen binnen het dorp, zo-
als de molen, een boerderij of de 
kerk. Een landschap mag natuur-
lijk ook’. 

Data
De cursus wordt gegeven op vrij-
dagavond 20 mei, woensdagavond 
1 juni, en vrijdagavond 17 juni in 
het Dorpshuis. De extra praktijk-
dag volgt dan op zaterdag 18 juni, 
op locatie in het dorp. Wie belang-
stelling heeft voor de cursus kan 
zich aanmelden vóór 14 mei via 
info@vanderfeest.nl. 

Henk van der Feest geeft tekenlessen in het Westbroekse Dorpshuis.

Maatregelen tegen sluipverkeer 
Westbroek 

De gemeenteraad heeft bij motie in november 2015 gevraagd om de inzet van politie en 
buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa’s) te intensiveren teneinde het sluipverkeer 

in Westbroek op een effectieve manier tegen te gaan.
 

Bij de behandeling van de motie 
heeft het College toegezegd om de 
actuele mogelijkheden van handha-
ving nader te onderzoeken. Dit na-
der onderzoek is inmiddels verricht 
en verwoord in een memo: ‘Naast 
een korte weergave van de voorge-
schiedenis en de in kwestie relevan-
te cijfers en feiten, zijn in de memo 
de omstandigheden genoemd die de 
handhaving van de voor het weren 
van sluipverkeer genomen maatre-
gelen bemoeilijken en het effect van 
de geslotenverklaring van de Kors-
sesteeg ondergraven. In de memo is 
op basis van de eerder weergegeven 
cijfers geconcludeerd dat de inzet 
van de boa’s effect heeft gesorteerd. 
Dit volgt met name uit de structureel 
forse daling van het aantal weg-
gebruikers op de Korssesteeg. Op 
basis daarvan kan de noodzaak van 
het intensiveren van de handhaving 
van de geslotenverklaring ter discus-
sie worden gesteld, nog daargelaten 
de vraag hoe handhaving van de ge-
slotenverklaring vanwege de in de 
memo beschreven omstandigheden 
nu moet worden vormgegeven’. 

Afbreuk
De memo bevat tevens de bijko-
mende conclusie, dat het zeer aan-

zienlijke aantal verstrekte ontheffin-
gen afbreuk doet aan de werking en 
handhaafbaarheid van de gesloten-
verklaring. Naast een uiteenzetting 
van de mogelijke oplossingen voor 
de geschetste problematiek, biedt 
de memo inzicht in het vervolg: Het 
College zal de raad op de hoogte 
stellen van de beslissing van de of-
ficier van justitie over het door de 
boa’s doen handhaven van de geslo-
tenverklaring. In het geval het Col-
lege uiterlijk in het derde kwartaal 
van 2016 nog geen beslissing van de 
officier van justitie heeft ontvangen 
zal de raad hierover bij wijze van 
tussenbericht worden geïnformeerd. 
Uiteraard is het College bereid om de 

inhoud van de memo te bespreken. 
 
Dorpsberaad
Recent heeft het College de in de 
memo beschreven omstandigheden 
en oplossingen besproken met een 
afvaardiging van het Dorpsberaad 
Westbroek. De afvaardiging heeft 
begrip uitgesproken voor deze om-
standigheden en tegelijk kenbaar 
gemaakt te zullen blijven aandringen 
op een structurele oplossing voor de 
overlast van het sluipverkeer, liefst 
via fysieke maatregelen. Tevens is 
het Dorpsberaad bereid om onder 
voorwaarden een inperking van het 
aantal ontheffingen te ondersteunen.
[HvdB] 

Van maandag t/m vrijdag mag tussen 6.00 en 9.00 uur niet zonder 
ontheffing naar Westbroek worden afgereisd via de Korssesteeg.

Nieuwe redactie voor 
St. Maerten 

Na een redactie-loze periode is het bestuur van de Historische Vereni-
ging Maartensdijk er in geslaagd weer een reguliere groep redactie-
leden rond haar verenigingsperiodiek St. Maerten te verzamelen. De 
vernieuwde redactiecommissie bestaat uit: Geert Boorsma, Piet Haring, 
Frank Klok, Henric de Jong Schouwenburg en Baldine van den Boseh-
Egter van Wissekerke (als contactpersoon van het bestuur). In dit num-
mer het eerste artikel van de hand van Frank Klok: ‘Een onverwachte 
Groenekanse connectie’. Met het tweede artikel ontrukt Geert Boors-
ma, aan de hand van de Utrechtse oudheidkundige Arnoldus Buchelius, 
een aantal met de reformatie verdwenen gebrandschilderde ramen en 
(graf-)zerken uit de kerken van 
Westbroek en Maartensdijk aan 
de vergetelheid. 

Voor geïnteresseerde niet-leden 
van de Historische Vereniging 
zijn losse nummers van dit tijd-
schrift te koop bij kapper Hans 
Stevens aan het Maertensplein 
in Maartensdijk, Super van der 
Neut aan de Groenekanseweg 
5 te Groenekan, de Bilthovense 
Boekhandel aan de Julianalaan 
1 in Bilthoven en bij Bouwman 
Boeken aan de Hessenweg 168 
in De Bilt. [HvdB]

Hulp voor Nepal 
blijft nodig

Op 25 april 2015 schudde Nepal op haar grondvesten. 
Het land werd getroffen door een zeer zware aardbeving 

van 7,8 op de schaal van Richter. Deze en de vele 
daaropvolgende naschokken zorgden voor enorme 

verwoestingen: bijna 9.000 Nepalezen die overleden, meer 
dan 14.000 gewonden, ruim 500.000 vernietigde woningen 

en meer dan 3 miljoen daklozen.

Persoonlijk werden Lea Koelemeijer en Martijn Hessels uit Bilthoven 
zeer geraakt door deze aardbeving. Zij zagen in het nieuws hoe de 
stad Bhaktapur (een UNESCO wereld-erfgoedplek vanwege de his-
torische tempelcomplexen) volledig in puin lag en hun herinneringen 
aan een eerdere reis in 2001 naar deze bijzondere plek kwamen naar 
boven. Op dat moment maakten zij een fotodocumentaire over het 
jaarlijkse Gai Jatra - festival, waarbij de bewoners van deze stad hun 
overleden familieleden van het afgelopen jaar herdenken. 

Website
Na de aardbeving besloten zij een website te bouwen die een plat-
form biedt voor lokale Nepalese hulporganisaties, die al jarenlang ter 
plekke goed werk doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opvangen 
van dakloze kinderen, het bestrijden van kinderarbeid, het bouwen 
van scholen en projecten in de gezondheidszorg. Via hun website 
hopen zij hun inspanningen onder de aandacht te kunnen brengen. 
Zij richten zich hierbij op organisaties die goed zijn ingebed in de 
samenleving, die de wegen kennen en die met weinig middelen op 
een efficiënte manier hulp weten te bieden: www.supportnepal.nl. 
Als initiatiefnemers achter de website hebben zij zelf geen enkel di-
rect belang bij de vermelde lokale hulporganisaties. Het doel van de 
website is enkel om achtergrondinformatie te geven, zodat een betere 
afweging gemaakt kan worden. Ook bijna een jaar na de aardbeving 
blijft dit hard nodig. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Burgers let goed op. Een vooraankondiging van het Gooisch Natuur-
reservaat: Na de zomer worden uw longen (bossen) weggehaald. Een 
ingrijpende operatie, die heel lang duurt en veel overlast geeft, het 
landschapsbeeld en de beleving verstoort.

We zijn vroegtijdig ingelicht, om aan de gedachte te wennen dat er  
een grote leegte overblijft. Wij als burgers moeten alles netjes aanvra-
gen om een boom te mogen kappen. Het lijkt er een beetje op dat de 
financiële bodem in zicht is en daarom deze oplossing bedacht. Hout 
is duur; dus dan maar deze financiële opkikker. Onbegrijpelijk dat 
zoiets mag.

C. Lam te Achttienhoven
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MENS is ook…
‘Meedoen en Samen’ óók in de zomer!
Ook dit jaar willen wij een Zomerprogramma in-
plannen voor zowel Maartensdijk als De Bilt. Wij 
zijn op zoek naar mensen die een leuk idee hebben 
voor een workshop of activiteit voor jong tot oud. 
Een workshop/activiteit mag maximaal € 5,- pp 
kosten (bijv.  voor materiaalkosten). Het gebruik 
van onze ruimtes is in juli en augustus gratis. Heeft 
u nog ideeën? Neem contact op met Wilma van 
Poelgeest (De Bilt), w.vanpoelgeest@mensdebilt.
nl,  030 7440595 of Mirjam Valkenburg (Maartens-
dijk) m.valkenburg@mensdebilt.nl, 0346-214161.

MENS De Bilt Beachvolleybal toernooi
Vorige jaar organiseerde wij voor het eerst met succes 
een Beachvolleybal toernooi bij Irene Beach. MENS De Bilt 
organiseert ook dit jaar weer dit toernooi bij Irene Beach 
(naast de Action en Hoogvliet). Het evenement zal plaats 
vinden op zaterdag 28 mei van 13.00 – 17.00 uur. Vindt u 
het leuk om heerlijk van de zon te genieten en tegelijker-
tijd te volleyballen? Geef u snel op met vrienden, familie 
en/of collega’s! Met z’n vieren heeft u al een team! Op-
geven bij Maikel Rijdes via m.rijdes@mensdebilt.nl.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 of Ser-
vicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96, 346-214161

Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl
De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ITALIAANSE ENTRECOTE

Met o.a. entrecote, zontomaat, Parmezaanse kaas & 

pesto marinade. Iets aparts voor Pinksteren.
100 gram 2,35

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

Varkenshaas in een krokant jasje.

ca. 20 min in de oven op 175°C
100 gram 1,95

VARKENSHAAS TRIO SPIES

Gemarineerde varkenshaas omwikkeld met katenspek.

Voor in de pan of op de barbecue
100 gram 2,15

COTE DE BOEUFF

Iets aparts voor de kenners. Voor op de barbecue of in 

de oven
100 gram 1,95

GOURMET EXCLUSIEF

Met o.a. biefstuk kipfilet, kalfsbiefstuk, tartaar, 

varkenshaas, runderfrites & cordon bleu
p.p. circa 6,25

FRENCHED RACKS

Een delicatesse voor in de oven of op de barbecue

100 gram 3,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

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

Een gratis kop koffi e of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
467 recensies

Kom op 
vrijdag 13 mei

tussen 10.00 en 
16.00 naar de

Solidus info dag!

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

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Gratis attentie
bij aankoop

Al 5 jaar op
nummer 1

Al 5 jaar op

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Pijnlijke voeten?
Tijdens de Solidus infodag kunt u Prophylaxe schoenen proberen. Deze extra zachte 
schoenen maken dat u vaak met minder pijn kan lopen. Deze schoenen zijn extra zacht 
gevoerd, volledig naadloos en voorzien van een verend drukvrij voetbed. Deze schoenen-
lijn is goedgekeurd voor de reumatische en diabetische voet, maar er zijn veel meer voeten 
die erg gevoelig zijn en hier veel baat bij hebben. Andere unieke kernpunten van
Solidusschoenen zijn een verhoogde schachtrand en verlengde hielpartij, die uitslippen 
van uw voet voorkomen. Alle modellen, schoenen én sandalen, hebben een uitneembaar
voetbed van een goed dempend en comfortabel materiaal. Zeker voor mensen die kampen 
met een supergevoelige en/of diabetische voet, is het raadzaam Solidus zelf te komen
proberen want voor hen is er deze speciale Solicare-Soft lijn. Omdat het oog ook wat wil, 
zult u tijdens de infodag diverse modieuze designs zien. Verrassende kleur- en textuur
combinaties, dierentextuur, trendy zolen of metallic finishes.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Out� ts Boots Accessories

13 & 14 mei broekendag!

20%
korting
op alle broeken

o.a. Mos Mosh,
Alchemist, Riani,
en Sylver

Alle broeken
in het outlet

50%
Blessed by
Comfort

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

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

Administratiekantoor P. van der Horst,     Leijenseweg 113 A7 
Bilthoven, 030-2286282 / 06-54323666 p.horst@admihorst.nl
Een goede financiële administratie is belangrijk voor een 
goede bedrijfsvoering. Wij helpen daarbij vanuit ons kantoor 
of op locatie. [lees meer]

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact
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Tuinderij Eyckenstein 
viert 10-jarig bestaan

door Walter Eijndhoven

Dit jaar bestaat de Maartensdijkse Tuinderij Eyckenstein tien jaar. En dat zal de bezoeker weten ook. 
Niet alleen zal er getoost worden op dit heuglijk feit, maar ook zal het Utrechtse orkest Tutti Saxi het 

evenement opvrolijken met swingende muziek. Daarnaast zijn diverse kramen aanwezig in de Tuinderij. 

Tien jaar geleden is Luuk Schouten, 
tuinder bij Eyckenstein, begonnen 
met zijn tuin in Maartensdijk. Na 
15 jaar te hebben gewerkt bij een 
adviesbureau ‘in het milieu’, zoals 
hij dat noemt, kwam een mooie 
kans voorbij om bij Eyckenstein te 
gaan werken. Tot eind 2005 was een 
gedeelte van de moestuin nog in ge-
bruik bij de eigenaar van landgoed 
Eyckenstein. Begin 2006 is Luuk 
Schouten op deze historische plek 
gestart met Tuinderij Eyckenstein. 
Opslag, struiken en bramen zijn 
verwijderd, de hekken hersteld, de 
waterleiding is aangelegd. De kwa-
liteit van de grond wordt (verder) 
verbeterd met compost, biologische 
mest en groenbemester. Er wordt 

gezaaid, geplant en geoogst en na-
tuurlijk gegeten. Schouten kreeg 
direct een grote verantwoording 
over het stuk land van, toen, 4.000 
m2. Er was lange tijd niets gedaan 
aan de tuin en veel moest worden 
hersteld op het land. Schouten: ‘Wij 
begonnen met het project ‘Histori-
sche Moestuin’. De grote vraag 
was wat wij met de tuin wilden. In 
2006/2007 ben ik met een groep 
vrijwilligers begonnen met herstel-
werkzaamheden en hebben wij per-
zikbomen tegen de muur geplant. 
Omdat het zoveel werk is, kunnen 
wij niet elk jaar iets nieuws aanpak-
ken, dus in 2011 werd de oranjerie 
gerestaureerd en vorig jaar zijn de 
kassen aangepakt’. 

Vrienden
Om voldoende fondsen binnen 
te krijgen is voor de tuinderij een 
stichting opgericht, waarbij onder 
andere de familie van Boetzelaer 
en Luuk Schouten in het bestuur 
zitting hebben. Voor de Vrienden 
van de Stichting komt een paar keer 
per jaar een nieuwsbrief uit, zodat 
iedereen van het reilen en zeilen op 
de hoogte is. Schouten: ‘Íedereen 
die aangeeft de nieuwsbrief te wil-
len ontvangen, wordt door de stich-
ting als vriend beschouwd. Aan hen 
vragen wij dan ook als eerste een 
donatie te doen, mocht daar een 
reden voor zijn. Verdere inkomsten 
verkrijgen wij door verkoop van 
allerlei soorten groenten, vers uit 

de tuin, zoals radijsjes, raapstelen, 
paksoi, knoflook, courgettes, acht 
soorten aardappelen, bieten en bo-
nen. Elke zaterdag tot half oktober 
vindt verkoop plaats van deze bio-
logische producten’. 

Eerste oogst
Op zaterdag 14 mei vindt verkoop 
plaats van de eerste oogst van 2016. 
Schouten: ‘Het belooft zaterdag een 
topdag te worden. Behalve muziek, 
tussen 12.00 en 14.00 uur, is Pau-
line Schouten aanwezig met een 

kraam met gebruikskeramiek en 
VELT (Vereniging Ecologisch Le-
ven en Tuinieren) is aanwezig met 
een kraam met boeken over ecolo-
gisch tuinieren’. Ook is er koffie en 
thee te verkrijgen en zelfgemaakte 
rabarbertaart en rabarberjam. Yvon-
ne en Sanne (vrijwilligers) zorgen 
voor twee verschillende voorjaars-
soepen. Ook Agnes Kruiden is na-
tuurlijk aanwezig met haar produc-
ten. Bezoekers zijn van 10.00 tot 
16.00 uur hartelijk welkoom aan de 
Dorpsweg 264 in Maartensdijk.

Luuk Schouten viert zaterdag 14 mei het tienjarig bestaan van zijn tuin. 

Tuinkas voor Thomashuis
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 7 mei is de nieuwe tuinkas bij het Thomashuis officieel geopend. Vanaf heden
 kunnen de bewoners hun eigen groenten en fruit kweken.

‘Het idee om eigen groenten en 
fruit te kweken is vorig jaar ont-
staan’. Aan het woord is Hans den 
Hartog, bestuurslid van de ‘Stich-
ting Vrienden Bewoners Vrede-
stein Maartensdijk’ (SVBVM). 
Hij vervolgt: ‘De bewoners wil-
len graag gezond en bewust eten, 
en wat is dan beter om je eigen 

groenten en fruit te kweken?’ Na-
tuurlijk is zo’n tuinkas niet één, 
twee, drie gerealiseerd. Vragen 
als ‘waar kan de tuinkas staan?’, 
‘hoe groot moet ie zijn?’, of ‘wat 
gaan wij kweken in de kas?’, en 
ook de vraag ‘wat gaat het kos-
ten?’ kwamen al snel om de hoek 
kijken. Daarnaast moest de hoogte 

van de bakken worden uitgekiend. 
Sommige bewoners zitten immers 
in een rolstoel, of kunnen moeilijk 
staan. Den Hartog: ‘Wij zijn al 
meer dan een jaar bezig om dit pro-
ject te realiseren. Gelukkig staan 
vele sponsors achter dit idee. Tiny 
de Groot en Rob Karstens, beide 
uit Maartensdijk, fietsten vorig 

jaar naar Santiago de Compostella 
en haalden zo 2.282 euro op. Een 
flink bedrag, waar wij erg blij mee 
zijn. Ook anderen waren ons goed 
gezind. De Stichting Pieter van 
Geel uit Boxtel sponsort ons ook. 
Dankzij een artikel in de regionale 
pers kwamen zij erachter dat wij 
met een kas bezig waren. Hun bod 
was dan ook geweldig: zij spon-
soren het resterende bedrag, zo’n 
3.500 euro dus’. 

Bouwcommissie
Afgelopen najaar kon de kas wor-
den besteld. Al snel werd een bouw-
commissie ingesteld, bestaande uit 
Huub van Keeken, Dick van Oeve-
ren en Hans den Hartog. Natuurlijk 
moest tussendoor heel wat worden 
afgestemd met Dennis en Natha-
lie, de leiding van het Thomashuis, 
voor een optimaal resultaat en pas-
send bij hun wensen. Den Hartog: 
‘Tijdens NLDoet hebben wij met 
elkaar de grond bouwrijp gemaakt. 
Wij moesten onder andere hagen en 
dergelijke verplaatsen en de grond 

afgraven. Kortom, heel veel werk. 
Uiteindelijk werd de kas geleverd 
door de leverancier en is er nog een 
extra wateraansluiting gemaakt, 
aan de achterkant van het Thomas-
huis, is er verlichting in de kas aan-
gebracht en de vloer betegeld’. 

Genieten
Deze zomer kunnen de bewoners 
genieten van hun nieuwe tuinkas. 
Hoewel de meesten het fijn vinden 
aan de slag te kunnen in hun kas, 
heeft toch een enkeling toch meer 
met dieren dan met het kweken van 
groenten en fruit. Shannah, één van 
de bewoonsters van het Thomas-
huis: ‘Ik heb niet zoveel met groen-
ten en fruit. Geef mij maar dieren. 
Zelf rijd ik twee maal in de week 
paard, die kan ik vezorgen en tegen 
praten. Dat is toch heel wat leuker 
dan een krop sla’. 
In het najaar zal weer worden na-
gedacht over een volgend project. 
Den Hartog: ‘Er is voor de Stich-
ting altijd wel iets te doen voor het 
Thomashuis’. 

Onder toeziend oog van vele genodigden wordt de kas geopend.

Verhalend glas
In Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42 in De Bilt is van 20 mei tot en 
met 11 juni een nieuwe expositie ‘Verhalend Glas’. Op basis van de 
identiteit van plekken en organisaties maken Sascha Hacska en Hans 
Kars glaskunst. Daarbij richt Hans zich vooral op het onderzoeken van 
de identiteit en betekenis van plekken en organisatie en Sascha zich 
op het maken van de glasobjecten. Op deze expositie zullen Sascha en 
Hans veel van hun werk en van de diversiteit daarvan laten zien.

De (officiële) opening is op 21 mei om 17.00 uur (met hapje en drank-
je). De openingstijden van de expositie zijn donderdags van 14.00 tot 
18.00u, vrijdags van 11.00 tot 18.00u en zaterdags van 11.00 tot 17.00u. 
In het openingsweekend van deze expositie ook op zondag van 12.00 
tot 17.00u. 

Nieuwe expositie in ruimte voor kunst.

Het gedoe rond de tuin van Jits Bakker
schudt de bevolking goed wakker
want De Bilt kiest bewust
voor deze oase van rust
in deze hectische tijd van gejakker

Guus Geebel Limerick
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 22 op 23 mei op het 
traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de buurt 
van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het 
slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

Kunstroute
21 en 22 mei    12-17 uur

www.kunstkringbeekk.nl

GROOT ASSORTIMENT
TASSEN & KOFFERS 

• Damestassen
• Werktassen
• Hoeden
• Broekriemen
• Portemonnees

Parkeren voor de deur
Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 

dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  
zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

De sprankelende LENTE-

en ZOMERCOLLECTIE

is binnen!

Trendy Accessoires

Boodschappentrolleys

06 - 51447828
www.mevision.info

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD of USB

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

WEEK 4Elke week wat aan de hand t/m dinsdag 17 mei

GERANIUMSSIX PACKS BUNGELPLANTEN
Maar dan wel van de echte, 
super Vaarderhoogt 
kwaliteit. Potmaat 10,5 cm.

Per stuk .....

Attentie: 1e Pinksterdag 15 mei zijn 
wij gesloten. 2e Pinksterdag 16 mei
zijn we open van 10.00 tot 17.00 uur

Vroeger hadden we kruidenvrouwtje Klazien uit 
Zalk en weerman Piet Pelleboer voor dit soort 
spreuken. Deze hebben we zelf bedacht.
Deze week namelijk zijn de heren Mamertus 
(11 mei), Pancratius (12mei), Servatius (13 mei) 
en Bonifatius (14 mei) jarig. Tezamen vormden 
zij het vroegere meteorologisch instituut KNMI, 
toen nog IJSHEILIGEN geheten. Zij hebben be-
paald, dat na hun verjaardagen de vorst voorbij 
is en iedereen veilig de tuin in kan. Nou vooruit 
dan maar; onze zegen heeft u!!

Petunia’s, Vlijtig Liesje, 
Lobelia’s, Gypsophila’s, 
Gazania’s,Verbena’s, Begonia’s, 
Tabaksplantjes, Salvia’s, 
Anjers enz. enz. (zes in 
één draagverpakking,
potmaat 9 cm)

Kies maar uit: Surfi nia,     
Bacopa, Lobelia, Scaevola,    
Bidens, Calibrachoa (million 
bells) en nog véél meer. 
Potmaat 10,5 cm
Per stuk 
..............

1,19

0,99

ZIJN DE IJSHEILIGEN 
VOORBIJ

DAN TUINIER JE 
VEILIG EN VRIJ

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

3,50
nu voor

1,95

Naast raadsleden van de fractie van VVD De Bilt 
zal ook wethouder Jolanda van Hulst aanwezig 
zijn. De veiligheid wordt besproken met cijfers uit 
Veiligheidsbeeld 2015 en de actuele ontwikkelin-
gen. De voortgang van de ondertunneling en ande-
re recente ontwikkelingen in De Leijen komen aan 
bod. De kernbijeenkomst wordt gehouden in de 
Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 te 
Bilthoven. Aanvang 20.00 uur.

Kijk op Rusland

Het Filmhuis vertoont op 18 mei Leviathan (Rus-
land, 2014) van Andrei Zvyagintsev. De film heeft 
een meedogenloos eerlijke kijk op Rusland: de 
prachtige landschappen, de sterke vrouwen maar 
ook de drank, de corruptie. Aanvang voorstelling 
20.00 uur in Het Lichtruim, Kaarten zijn vooraf 
verkrijgbaar via www.kunstenhuis.nl en aan de 
kassa vanaf een uur voor aanvang.

Kernbijeenkomst De Leijen 

VVD De Bilt nodigt inwoners van De Leijen uit 
voor een kernbijeenkomst op woensdag 18 mei. 
Doel is om te uit te wisselen over wat er leeft op 
het gebied van o.a. veiligheid, onderwijs, wonen 
en verkeer. 
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Meezingavond Vierstee 2.0
Aan de meezingavond op vrijdagavond 20 mei, die plaatsvindt om 20.00 uur in De Vierstee, 

doen alle vooraanstaande koren en orkesten mee en andere bekende en minder bekende musici. 
De avond wordt georganiseerd in het kader van de actie Vierstee 2.0 om geld in te zamelen voor 

de (ver-)nieuwde Vierstee. 

Bijna alle dorpen zijn in Maartens-
dijk voor deze zangavond vertegen-
woordigd zoals het grote koor AZM 
uit Maartensdijk met o.a. de liederen 
Joshua en Vluchten kan niet meer. 
Het orkest Kunst & Genoegen treedt 
op met als zangeressen Joyce en 
Marie-Louise Geurtsen van Joolen-
tertainment met een lied als I follow 
you. Cabaret- en toneelvereniging 
Sojater laat zich van haar muzikale 
kant zien met ‘Rijk in Maartensdijk’. 

Virtuoos
Het gospelkoor Sparks of Joy uit 
Westbroek zingt drie liederen waar-
onder You raise me. Het mannen-
koor Sterk Spul smeert niet met 
alcohol de kelen maar met een le-
venslied als Café in de haven. Ver-
der doen mee individuele musici 
zoals Hester Visser met The Rose, 
onder begeleiding van de pianovir-
tuoos Ignaas de Jong. De laatste be-
geleidt ook Anneke Iseger, die drie 
liederen zingt zoals Het Dorp. Ebbe 
Rost van Tonningen uit Hollandsche 
Rading speelt op zijn accordeon een 
vierklankkleurige canon toegespitst 
op Maartensdijk. 

Bilthoven en De Bilt
Ook Bilthoven en De Bilt zijn ver-
tegenwoordigd door voordrachts-
kunstenaar Bart van Gerwen met 
liederen van Toon Hermans en di-
rigent Peter Schlamilch met doch-
ter Emma en Jette Muijsson met 
o.a. My way. Dit zijn slechts enke-

le voorbeelden van totaal zo’n der-
tig liederen. De presentatie wordt 
verzorgd door Rolaf van Leeuwen 
en Ebbe Rost van Tonningen. De 
laatste werd geinspireerd tot een 
meezingavond tijdens zijn accor-
deonmiddagen in verzorgings- en 
verpleeghuizen in onze gemeente. 
Ebbe: ‘’Muziek brengt samen en 
versterkt het groepsgevoel, vooral 
als mensen zelf meezingen. Voor 
en door de mensen, wat is mooier 
dan dat?’. Doordat alle teksten in 
het programmaboekje staan kan 
iedereen de tekst meezingen. Het 
is de bedoeling om van deze mu-
ziekuitvoering een video-opname 
te maken.

Kaartverkoop
Kaartverkoop via: Primera Maar-
tensdijk, De Vierklank in Groe-
nekan en tuincentrum Karel Hen-
driksen in Hollandsche Rading. 
In Bilthoven bij de Bilthovense 
Boekhandel en in De Bilt bij 
Bouwman Boeken. Toegangs-
prijs € 7,50. Info. E-mail: evt@
ebbevantonningen.com of tel. 06 
53225908.

Hester Visser is een van de solisten 
op de meezingavond.

Sojater zet de avond luister bij.

De doop van een bijzondere boot
Zaterdag 30 april reed ik al vroeg naar de haven van Huizen (NH) om aanwezig en getuige 
te zijn bij de doop van een bijzondere boot. Ik had een dergelijke ‘plechtigheid’ niet eerder 

meegemaakt; laat staan bij de doop van een boot, vernoemd naar een onlangs overleden 
vriendin en dorpsgenote.

De boot is nl. van een stichting, die 
Irene Wentink naar ons land heeft 
gehaald. ‘Sailability’ (ontstaan in 
Australie) is de naam van de stich-
ting die ervoor zorgt dat mensen met 
een soms hele zware lichamelijke 
beperking toch de vrijheid van het 
water kunnen ervaren; zittend in een 
kleine zeilboot, naast een vrijwil-
liger. Sailability is in 2002 gestart 
in ons land met éen bootje. Nu 14 

jaar later hebben ze 36 boten en 300 
vrijwilligers. En per jaar worden er 
heel veel zeiluren met lichamelijk 
beperkten gemaakt. 

Feline
De familie en vrienden, waaronder 
heel veel zeilvrienden, stonden bij 
een klein blauwwit bootje, waar 
een vlag de naam van de boot nog 
afdekte. Feline (van bijna 3 jaar) 

de kleindochter van Irene mocht de 
boot dopen .Maar eerst werd er nog 
door enkele mensen wat gezegd. 
Over Irene die hier zo graag bij had 
willen zijn en over wat zij tot stand 
heeft gebracht in de vorm van de 
stichting. Irene overleed in maart jl. 
aan de gevolgen van kanker en zat al 
jaren in een rolstoel, doordat ze een 
dwarslaesie opliep. De zeilwereld 
bleef haar wereld waar ze heel veel 
tijd en energie in stak. Het voelde 
maar vreemd dat zij er die mooie 
lentedag niet bij kon zijn.

Vlag
Na alle toespraken trok Feline samen 
met haar vader Frans de vlag weg en 
daar stond het : ‘Irene, de rijdende 
rechter’. Er werd champagne in de 
glazen geschonken en rondgedeeld.
En daarna gingen de vrijwilligers 
enkele mensen met een tillift de 
diverse bootjes in helpen. Er werd 
gezeild want het zeilseizoen was 
zojuist geopend met de doop van 
de boot. Ondertussen werd de boot 
’Irene de rijdende rechter’, te water 
gelaten en nadat de passagiers in de 
boot waren voer hij weg.

Naam
De naam had Irene zelf gekozen, 
want zij was ook jurylid tijdens de 
vele zeilwedstrijden. En iedereen 
in haar zeilwereld wist wie er be-
doeld werd met ‘rijdende rechter’: 
de vrouw die vaak het laatste beslis-
sende oordeel tijdens de jurering had 
en in de rolstoel zat. Voor meer info 
over Irene’ s stichting: zie http://
www.sailability.nl.  (Letty Berk- de 
Jong)

De 35ste boot van Sailability draagt de naam van de onlangs overleden 
Irene Wentink.

Come and Eat 
wint prijs

De Biltse Stichting Eet mee! is met haar project Come and 
Eat genomineerd voor de Tolerantieprijs Utrecht 2015. 

Come and Eat was een van de drie genomineerden. 
De prijs wordt toegekend aan initiatieven die 

verdraagzaamheid, respect en begrip in de  
Utrechtse samenleving bevorderen,  

onder het motto ‘Utrecht zijn we samen’. 

De nominatieaanvraag voor Come and Eat is ingediend door de Sy-
rische vluchteling Rami Ramou, die vier maanden in de noodopvang 
in de wijk Kanaleneiland in Utrecht verbleef. Hij is werkzaam is als 
vrijwilliger bij Come and Eat, een logisch vervolg op het vrijwilligers-
werk dat hij in Syrië verrichtte. ‘Ik wil graag mensen helpen, overal 
en altijd.’ De vrijwillige inzet van vluchtelingen in de noodopvang is 
volgens alle betrokkenen onmisbaar. ‘Come and Eat is een goed initia-
tief. Het brengt mensen van verschillende culturen samen en het helpt 
mensen vooruit. Maar zonder de hulp van mensen uit de noodopvang 
was dit nooit gelukt.’ 

Eet mee
Come and Eat wordt in Utrecht georganiseerd door Stichting Eet mee! 
in samenwerking met Present Utrecht. Als inwoner van Utrecht kun je 
vluchtelingen uitnodigen om bij jou thuis te eten. Voor vluchtelingen 
is dit een gelegenheid om even uit de drukte van de opvang te komen 
en in een huiselijke sfeer Utrechters te ontmoeten. En voor Utrechters 
is het een leuke manier om in contact te komen met vluchtelingen, hen 
welkom te heten en thuis te laten voelen. Sinds de start in september 
2015 heeft Come and Eat acht keer plaatsgevonden en zijn er meer dan 
3500 mensen met elkaar in contact gebracht. Utrechters en vluchtelin-
gen hebben elkaar over en weer leren kennen en er zijn veel langdurige 
contacten uit voorgekomen. Op donderdag 5 mei, tijdens de viering van 
71 jaar bevrijding op het Bevrijdingsfestival, werden alle drie genomi-
neerden tot winnaar uitgeroepen. Zij ontvingen allen een bedrag van 
2.500 euro dat moet worden besteed aan het hun initiatief.  

(Frank Jansen)

Rode pluim in 
Bilthoven

Mevrouw Van de Akker-de Beer uit Bilthoven heeft met het meedoen 
aan de landelijke lege batterijen campagne een pluim ontvangen. Door 
lege batterijen in te leveren, maakt men elke maand kans op prijzen. De 
prijzen die verloot worden zijn honderd Rode Pluimen van tenminste 
25 euro, twee reischeques van 500 euro en een reischeque ter waarde 
van maar liefst 1000 euro. 

Meedoen is eenvoudig. Doe tien lege batterijen in een zakje samen met 
uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, lever deze in bij één 
van de ruim 24.000 inleverpunten van Stibat. Deze zijn te vinden bij 
onder andere supermarkten, doe-het-zelfzaken en speelgoed-, elektro-
nica- en fotowinkels. Inleveren kan ook bij het gemeentedepot of de 
chemokar. Elke maand is er een trekking uit de door Stibat opgehaalde 
zakjes met batterijen. 
Kijk voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de 
prijswinnaars op www.legebatterijen.nl.
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Kennisgeving 
A27/A12 Ring Utrecht
Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport 

Doel
De aanpak van de A27 en de A12 zorgt voor een betere en veiligere doorstroming van het  
verkeer rondom Utrecht. Daarbij is ook gezocht naar oplossingen om de leefkwaliteit in de 
omgeving niet verder te belasten en deze, waar mogelijk, te verbeteren.

Ontwerptracébesluit 
In het ontwerptracébesluit staan de voorstellen voor de wijzigingen aan de A27 en de A12 en 
het eerste deel van de A28 bij Utrecht gedetailleerd beschreven. Het gaat om de uitwerking 
van de voorkeursvariant van de Ring Utrecht die in 2014 is gekozen. Om ervoor te zorgen dat 
het verkeer vlot en veilig kan doorstromen, wordt de capaciteit van de A27 en de A12 vergroot 
door het toevoegen van extra rijstroken. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen  
de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project. 

Milieueffectrapport
Naast het ontwerptracébesluit ligt ook de milieueffectrapportage ter visie. Het doel van  
de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen in de besluitvorming. 
Om die reden zijn diverse varianten op hun effecten beoordeeld voordat de voorkeursvariant 
van de Ring Utrecht is bepaald. De milieueffectrapportage die deel uitmaakt van de m.e.r.-
procedure, geeft een beschrijving van deze milieueffecten. Deze rapportage bestaat uit twee 
fasen, te weten de eerste fase waarbij het voorkeursalternatief is bepaald, en een tweede fase 
waarbij een aantal varianten binnen het voorkeursalternatief is beoordeeld. Onderdeel van 
die tweede fase is het Meest Milieuvriendelijk Alternatief. De onafhankelijke commissie voor 
de milieueffectrapportage heeft al advies uitgebracht over de eerste fase en zal nog advies  
uitbrengen over de tweede fase.

Publieksparticipatie
Verschillende belangenorganisaties, belanghebbenden en omwonenden zijn in de afgelopen 
jaren bij de voorbereidingen voor het aanpassen van de Ring Utrecht betrokken. Uitgebreid 
onderzoek, overleg tussen betrokken partijen, adviezen van onafhankelijk deskundigen en mee-
denkbijeenkomsten met omwonenden en belangengroeperingen hebben uiteindelijk geleid 
tot de voorkeursvariant die in het ontwerptracébesluit is uitgewerkt. Ook de betrokken bestuurs-
organen zijn geraadpleegd. De verkregen informatie is samengebracht in het ontwerp tracébesluit 
en het milieueffectrapport. 

Inzien 
Het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht liggen met de andere 
relevante documenten ter inzage. Dit is een formeel participatiemoment dat de procedure 
volgt zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf 10 mei 2016 kunt u de docu-
menten downloaden op de website van de directie Participatie: www.platformparticipatie.nl. 
Bovendien liggen de documenten vanaf die datum gedurende zes weken ter inzage op  
de volgende locaties:
-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag;
-  het provinciehuis van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht;
-  het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2 in Utrecht; 
-  het Stadskantoor van de gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 in Utrecht;
-  het gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1 in Odijk;
-  het gemeentehuis van Houten, Onderdoor 25 in Houten;
-  het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten;

-  het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1 in Zeist;
-  het gemeentehuis van Nieuwegein, Stadsplein 1 in Nieuwegein;
-  het gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Uw mening geven
Iedereen kan van 10 mei tot en met 20 juni 2016 (zes weken) een zienswijze kenbaar maken. 
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerptracébesluit en het milieu-
effectrapport. Dat kunt u doen aan de hand van de volgende vragen:
-  Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerptracébesluit of de andere documenten? 

Wilt u ook aangeven waarom u dat vindt, en hoe dat verbeterd zou moeten worden?
-  Zijn er naar uw oordeel belangen over het hoofd gezien, en zo ja, welke?
-  Wordt u geraakt in uw belang, en zo ja, op welke wijze?

We ontvangen uw gemotiveerde zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via het zienswijze-
formulier op www.platformparticipatie.nl. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u 
daarvan een bevestiging. U kunt uw mening ook op schrift zetten. In dat geval stuurt u uw 
brief, met vermelding van ‘zienswijze project A27/A12 Ring Utrecht’, naar de directie 
Participatie, Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag. Zodra de schriftelijk ingediende zienswijze is 
ontvangen, verstuurt de directie Participatie een ontvangstbevestiging. U kunt uw mening ook 
mondeling doorgeven. Dit kan tijdens een van de informatiebijeenkomsten of door tijdens 
kantooruren te bellen naar telefoonnummer 070 456 89 99.

Informatiebijeenkomsten
We organiseren tijdens de periode van de tervisielegging een aantal informatiebijeenkomsten 
waarvoor u zich niet vooraf hoeft aan te melden. Deze informatiebijeenkomsten zijn bedoeld 
voor belangstellenden en belanghebbenden en vinden in de regio plaats.  
De bijeenkomsten zijn steeds van 16.30 uur tot 20.30 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen. 
U krijgt informatie aan de hand van onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. 
Deskundigen geven antwoord op al uw vragen. 

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties: 

Datum Locatie Adres

Dinsdag 17 mei 2016 Aristo Accommodaties  Brennerbaan 150, Utrecht

Woensdag 18 mei 2016 Gemeentehuis Houten  Onderdoor 25, Houten

Maandag 23 mei 2016 NBC Congrescentrum  Blokhoeve 1, Nieuwegein

Woensdag 25 mei 2016 Provinciehuis Utrecht  Archimedeslaan 6, Utrecht

Maandag 30 mei 2016 HF Wittecentrum  Henri Dunantplein 4, De Bilt

Dinsdag 7 juni 2016 Restaurant ’t Oude Tolhuys  Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht

Tijdens deze bijeenkomsten komt u meer te weten over het project en de procedure en is er 
gelegenheid om vragen te stellen.

Bovenwettelijke maatregelen voor geluid
In het ontwerptracébesluit zijn geluidmaatregelen opgenomen die nodig zijn om aan de wette-
lijke eisen voor geluid te voldoen. De minister heeft daarnaast 15 miljoen euro ter beschikking 
gesteld voor extra leefbaarheidsmaatregelen in het projectgebied van Ring Utrecht: de ‘boven-
wettelijke’ maatregelen. De provincie Utrecht, de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat  
hebben samen onderzocht hoe deze 15 miljoen euro zo effectief mogelijk ingezet kan worden. 
Het doel is om (extra) maatregelen te treffen voor woningen met een hoge geluidbelasting.

De uitkomst is een voorlopig maatregelenpakket met op een aantal locaties extra en/of hogere 
geluidsschermen dan de wettelijk verplichte geluidsschermen. Tijdens de informatieavonden 
kunt u zien hoe dit voorlopige pakket van extra maatregelen eruit ziet. 

U kunt op de informatieavonden of via www.provincie-utrecht.nl/bwmringutrecht uw mening 
hierover geven in de periode van 10 mei tot en met 20 juni 2016. Pas daarna wordt er een  
definitief besluit genomen over de bovenwettelijke maatregelen. Meer informatie vindt u op:  
www.provincie-utrecht.nl.

De bovenwettelijke maatregelen maken geen deel uit van het ontwerptracébesluit. 

Vervolg
Op basis van de ingediende zienswijzen en adviezen wordt het tracébesluit voorbereid.  
De minister stelt vervolgens het definitieve tracébesluit vast met daarbij een Nota van Antwoord 
waarin de reactie staat op alle ingediende zienswijzen. Ook het tracébesluit wordt weer zes weken 
ter inzage gelegd. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracé-
besluit kunnen in beroep gaan tegen het tracébesluit. 

Meer informatie
Op www.platformparticipatie.nl staat alle actuele informatie over het project;  
op www.ikgaverder.nl/documenten vindt u alle relevante documentatie van het project. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de informatielijn 
van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (gratis) of mailen naar: ring.utrecht@rws.nl. 
Meer informatie over de procedure vindt u op www.platformparticipatie.nl. Met vragen hierover 
kunt u bellen naar telefoonnummer 070 456 89 99.

Ter inzage van 10 mei tot en met 20 juni 2016

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Veel mensen maken dagelijks gebruik van de weg om hun bestemming te bereiken. 
De afgelopen jaren hebben daarom meerdere wegen rondom Utrecht al extra capaciteit gekregen. De A12 aan de zuidkant en de A27 ten oosten van Utrecht 
zijn nog niet aangepakt. Hier staan dan ook nog elke dag files. 

Rijksoverheid



 De Vierklank 15 11 mei 2016

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Na zes maanden zeilen 
weten wie je bent

door Walter Eijndhoven

Van een vreemde heeft zij het niet, altijd bezig zijn met watersport. Het werd haar immers met de 
paplepel ingegoten. Haar vader heeft zijn hele leven wedstrijden gezeild en is ook nu nog veel op 

en rond het water te vinden. Voor de Bilthovense Ellemijn Bulthuis was het dan ook heel normaal 
om voor een half jaar uit varen te gaan op een zeilschip, om zichzelf beter te leren kennen.

In oktober vorig jaar koos Ellemijn 
(16) het ruime sop, richting Cari-
bisch gebied. Lekker in de zon zitten 
en alleen maar genieten van het zei-
len en de wind door je haar voelen, 
was er echter niet bij. Gezwoegd 
moest er worden, niet alleen om het 
48 meter lange tallship, de Regio 
Maris, schoon te houden, dekken 
te schrobben en in het benauwde 
vooronder aardappelen te schillen 
voor 40 man, maar ook moest ze 
voldoen aan de Nederlandse leer-
plicht, die in dat verre landje aan 
de Noordzee geldt: schoollessen 
volgen, toetsen maken en contact 
onderhouden met de docenten op 
Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. 
Ellemijn: ‘Nou, zo erg was het nu 
ook weer niet hoor. Inderdaad had 
ik drie schooldagen per week aan 
boord, moest ik tweemaal per week 
wachtlopen en moest de hele groep 
het schip schoonhouden, maar ik 
heb een fantastische tijd gehad op 
het schip. Het liefst zou ik zo weer 
teruggaan’. 

Toekomst
Zo’n reis van een half jaar heeft El-
lemijn’s kijk op het leven wel ver-
anderd, is zij erachter gekomen over 

welke vaardigheden zij beschikt en 
wat zij wil in de toekomst.’Omdat 
wij met 34 leerlingen en nog wat 
bemanning op een schip vertoefden 
kom je jezelf soms best tegen. Het 
is een kleine wereld op zo’n zeil-
schip. In dat half jaar ben ik veel 
zelfstandiger geworden en volwas-
sener. Je moet in een groep ook 
voor jezelf opkomen, zodat ik nu 
veel zelfverzekerder ben, maar ook 
socialer. Voor de bootreis ging ik 
bijvoorbeeld altijd mijn eigen gang, 
ook al waarschuwden leeftijdgeno-
ten mij om iets niet te doen. Dat in-
teresseerde mij niets. Dankzij deze 
reis ben ik nu ook bereid om meer 
naar kritiek van leeftijdgenoten te 
luisteren en kan ik daar iets mee. 
En wat ik helemaal cool vind, is 
dat ik nu weet wat ik wil gaan doen 
in de toekomst, namelijk maritiem 
officier worden bij de marine. Hoe 
vet is dat! Wat ik echter ook weet, 
is dat ik niet op een onderzeeër wil, 
als er dan iets gebeurt...’

Potvissen
Ellemijn kijkt terug op een gewel-
dige tijd. Zij vertelt: ‘Wij hebben 
veel gezien en meegemaakt met 
elkaar. Toen wij langs de Azoren 

zeilden, zagen wij potvissen, mid-
denop zee. Dat is toch super. Ook 
dolfijnen vergezelden ons vaak 
tijdens de reis. De eerste keer dat 
wij deze zeezoogdieren zagen was 
iedereen onder de indruk, maar 
na een half jaar werd het zien van 
dolfijnen wel erg gewoon. Dan riep 
iemand: ‘Daar, dolfijnen’, maar het 
enthousiasme bij ons was toch wel 
wat verdwenen, sommigen kwa-
men niet eens meer kijken. Maar 
het was niet altijd lol tijdens het 
zeilen. Veel leerlingen zijn zee-
ziek geweest, af en toe moest je 
heel hard rennen om bij de reling 
te komen. Tijdens mijn verjaardag, 
die ik op de boot vierde, was bijna 
iedereen zeeziek. Heel vervelend. 
Gelukkig ben ikzelf maar eenmaal 
ziek geweest’.

Thuis
Inmiddels is de zeilster alweer een 
paar weken thuis. Nog steeds wen-
nend aan het drukke  bestaan in Ne-
derland. Ellemijn: ‘Ja, druk is het 
hier zeker. Je moet hier ook weer 
van alles. Een totaal andere wereld 
dan op de boot. Ik moet trouwens 
nog even flink wat doen aan mijn 
toetsen. Ondanks schooldagen aan 

boord, heb ik toch wel wat achter-
stand opgelopen in dit halfjaar. Ge-
lukkig heb ik nog een paar maan-
den de tijd om dat goed te maken’. 
Inderdaad heeft ze veel zelfvertrou-
wen gekregen, tijdens de reis.

Het zeilen gaat inmiddels gewoon 
door. In haar vrije tijd is zij, als 
altijd, bezig met haar zeilboot in 
Loosdrecht, een ‘Splash’, of ‘num-
mer 2497’, zoals zij haar boot lief-
kozend noemt.

Ellemijn was 6 maanden op zee.

Kinder-Natuur-Activiteiten 
 

Utrechts landschap organiseert in 
samenwerking met het IVN De 
Bilt een leuke en leerzame middag 
voor kinderen van 6 tot en met 10 
jaar op woensdag 18 mei van 14.30 
tot 16.30 uur. Tijdens deze middag 
staan de spechten centraal. er wordt 

gestart met een theorierondje waar-
na het bos ingegaan wordt. De oude 
vogels zijn heel voorzichtig en laten 
zich niet zo gauw zien bij onraad. 
Maar die jongen kunnen hun mond 
niet houden. Die willen maar één 
ding en dat is voedsel. Maximaal 

10 kinderen per middag. Bij minder 
dan 4 aanmeldingen gaat de middag 
niet door. Aanmelden kan alleen per 
email tot en met 15 mei via Kin-
derNatuurActiviteiten@gmail.com. 
Locatie: Paviljoen Beerschoten, De 
Holle Bilt 6 in De Bilt.

Geslaagde BSO-sportdag

Alle BSO kinderen van Kinderop-
vang De Bilt konden tijdens een 
sportdag kennis maken met verschil-
lende sporten. Dit jaar stond onder 

meer Rugby op het programma en 
de clinics werden geheel verzorgd 
door de Stichtse Rugby Football 
Club (SRFC). Naast Rugby hebben 

de kinderen ook genoten van andere 
Sportclinics zoals: Zelfverdediging, 
Atletiek, Dans, Panna en Klimmen/
Bootcamp.      (Nicole Quadakkers)

De buurtsportcoach geeft het ritme aan. (foto Aart Advocaat)

Kleding- en 
speelgoedmarkt 

Op zaterdag 25 juni is er weer van 
10.00 tot 12.00 uur de jaarlijkse 
kleding- en speelgoedmarkt op 
peutergroep ’t Kompas in West-
broek. Daarvoor wordt nog kin-
derkleding en speelgoed gezocht, 
dat graag vooraf kan worden aan-
geleverd.     (Ingrid Stekelenburg)

Zomerleesgroep 
Deze zomer kan men meedoen aan een kortdurende leesgroep 

in De Bilt/Bilthoven over het thema ‘Dochters over hun Vader´. 
Men leest dan in de maanden juli en augustus drie boeken over 
dit thema en bespreekt deze boeken in een groep die hiervoor 

speciaal wordt opgericht. 

Een landelijke organisatie van leesgroepen levert bij elk van de boe-
ken een uitgebreide leeswijzer met discussievragen. Daardoor krijgt de 
bespreking van de boeken diepgang. Het gaat om de literaire romans 
Malva van Hagar Peeters, Handel in veren van Rascha Peper en de au-
tobiografie Vader en dochter, het verhaal van een opvoeding van Hen-
drickje Spoor. 

Er zijn al belangstellenden voor een zomerleesgroep in De Bilt/Biltho-
ven en met nog enkele reacties erbij kan de leesgroep deze zomer van 
start gaan. Voor meer informatie en aanmelding www.senia.nl/zomer.

Nieuwe bordsponsor 
korfbalvereniging DOS

Westbroeker Arjan de Jong, al jarenlang lid van DOS, is vorig jaar zijn 
eigen bedrijf gestart; Timmerbedrijf A. de Jong. De sponsorcommissie 
van korfbalvereniging DOS had snel contact gelegd en Arjan gaf direct 
aan graag sponsor te willen worden. Inmiddels hangt er een mooi 
reclamebord langs het korfbalveld in Westbroek
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Acties zijn geldig van woensdag 11 t/m dinsdag 17 mei 2016

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn met Pinksteren geopend! Kijk voor onze actuele 
openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. * U krijgt 50% korting op de 
totaalprijs.  Artikelen vindt u in de diepvries. Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Stoney Creek 
Australische wijn.
Alle soorten
Doos met 6 fl essen van 0.75 liter
van: 32.94
voor: 16.47

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Magnum   
2 pakken met 4 stuks
van: 4.98 - 6.18
voor: 2.49 - 3.09

 Hollandse aardbeien 
Doos 400 gram

  Hoogvliet
wenst u fijne 

pinksterdagen!

  Hoogvliet

50%
korting

Per liter 3.66

RUIM 16 EURO
KORTING!

1+1
GRATIS*

2.29229
400 gram

Per kilo 5.73

Bostheater in Lage 
Vuursche 

Op beide pinksterdagen, 15 en 16 mei, is het bos rond Dagrecreatie 
Drakenstein tot de boomtoppen gevuld met theater. Theaterfestival 
Vuurol brengt zeventien voorstellingen en vijftien korte acts van 
13.00 uur tot 18.00 uur. Beeldende kunst en theatrale installaties zijn 
te bewonderen langs de wandelpaden. Iedereen is er klaar voor om 
het publiek iets heel speciaals te laten beleven. Er is volop variatie in 
het programma om te kunnen vinden wat jou aanspreekt. Het is een 
zeer uitgebreid programma dat, als je alles wil zien, 2 dagen beslaat. 
Sowieso wordt het een prachtig bosfeest in ontspannen sfeer. Kaarten 
zijn te verkrijgen via www.vuurol.nl. 

Lezersactie; Voor de Vierklanklezers is er een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om 
hiervoor in aanmerking te komen.

Jaarlijkse verkoping 
Zaterdag 21 mei organiseert de Gereformeerde Gemeente aan 

Planetenbaan 635 in Bilthoven een verkoping, waarvan de 
opbrengst dit jaar voor de renovatie van de kerk bestemd is. 
Van 10.00 tot 14.30 uur zijn jong en oud van harte welkom. 

Naast het standaard assortiment is er dit jaar o.a. een imkerij aanwezig 
met een breed assortiment van producten, geproduceerd door de bij. Puur 
natuur, niets eraf, niets erbij. Er zal ook een educatieve bijdrage worden 
verzorgd over het reilen en zeilen van en om de bij. De dameskrans ver-
koopt de door hun gezamenlijk gemaakte creatieve dingen, zoals; hand-
werk, ondergoed, nachtkleding, sokken, kaarten en speelgoed. Voor de 
jeugd, maar ook zeker voor de ouderen, zijn spellen aanwezig. Een ijskar 
met heerlijk, ambachtelijk boerenijs ontbreekt uiteraard niet. Daarnaast 
zijn allerhanden producten te koop, van A-kwaliteit zomergoed tot le-
vensmiddelen. Ook kan de auto een wasbeurt krijgen.

Expositie Galerie Mi
In Galerie Mi is van 15 mei tot en met 2 juli alweer de derde expositie in 
2016. Er zijn uitgebrande en ingelegde puzzelobjecten van Mart de Brou-
wer. Liesbet Milort is een veelzijdige kunstenaar met realistische portret-
ten van Hollandse vogels en dieren. Tineke Thielemans gebruikt menselij-
ke aspecten die ze met behulp van dieren en humor vertaalt in een bronzen 
beeld. Priscilla Teoh-Stoute heeft zich volledig toegelegd op de beeldende 
kunsten. Wilma Huysman van Quebella is aanwezig met prachtige siera-
den met zilver- of gouddraad gehaakte edelstenen. De vernissage is zon-
dag 15 mei van 14.00 uur tot 17.30 uur. Toegang is gratis. De expositie is 
te bezichtigen in Galerie Mi tot en met zaterdag 2 juli. De openingstijden 
zijn donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.30 uur en natuurlijk 
op afspraak. www.galeriemi.nl, Beethovenlaan 13 in Bilthoven.

Jumelageactiviteiten
In 2016 organiseert het jumelagecomité De Bilt-Coesfeld samen met 
het comité in Coesfeld, weer bus- en fietstochten waarvoor u zich nu 
kunt aanmelden. Aan beide fietstochten kunnen maximaal 15 personen 
per jumelagepartner deelnemen. Voor de bustocht naar Coesfeld zijn 50 
plaatsen beschikbaar.
Op zaterdag 4 juni is er een fietstocht in Coesfeld. Zaterdag 27 augus-
tus is er een fietstocht in De Bilt en op zaterdag 24 september is er een 
Bustocht naar Coesfeld. Kijk voor meer info op www.jumelage-debilt-
coesfeld.nl of neem contact op met Tine Rigter, tel. 030 2292787 of met 
Dick Verburg, tel. 030 2292573. Aanmelden bij voorkeur via e-mail: 
info@jumelage-debilt-coesfeld.nl



 De Vierklank 17 11 mei 2016

Sponsoractie bij Fysio 
Fitness Visscher 

door Kees Diepeveen

Op 2 juni vindt het jaarlijkse fietsevenement naar de beroemde Franse berg Alpe d’Huez plaats. 
Twee vaste bezoekers van Fysio Visscher in Groenekan nemen deel aan dit evenement. Anne 

Hans Visscher stond direct open voor hun verzoek om een sponsoractie op te zetten om zoveel 
mogelijk geld bijeen te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan onderzoek naar kanker. 

Eigenaar Anne Hans Visscher hoef-
de zich geen moment te bedenken 
en was direct enthousiast om een 
sponsoractie op te zetten zodat de 
Biltenaren Raymond Jansen en 
Kees van Soest een mooi bedrag 
aan het KWF kunnen schenken. 
Al het geld dat zo wordt opgehaald 
gaat naar onderzoekprojecten tegen 
de ziekte kanker. Zowel Jansen als 
Van Soest hebben beiden dierbaren 
verloren aan deze vreselijke ziekte. 
Anne Hans: ‘Ik heb ook dierbaren 
verloren en in onze praktijk zien we 
regelmatig dat oudere deelnemers 
wegvallen, die door deze ziekte 
worden getroffen. Dat is mijn drijf-
veer om deze mannen en het KWF 
te ondersteunen’. 

Groepslesmarathon
Op 28 mei wordt een groepslesma-
rathon georganiseerd, die bestaat 
uit een uur Spinning en/of een uur 
Bootcamp. Beide onderdelen kun-
nen na elkaar of met tussenposen 

worden gedaan. De groepslessen 
worden door drie ervaren instruc-
teurs van Fysio Fitness Visscher ge-
geven en begeleid. Indien de weers-
omstandigheden het toelaten zal het 
gehele evenement buiten plaatsvin-
den. De groepslessen zijn om 10.00 
uur, daarna om 11.00 en 12.15 uur. 
Om 13.15 uur start de laatste les.

Spinning
Spinning vindt plaats op een Spin-
fiets. Dat is een hometrainer met 
een vast vliegwiel van 20 kg. Zon-
der weerstand is een hoog traptem-
po haalbaar. Remblokken vertragen 
het vliegwiel en moet er harder ge-
trapt worden. Bij Spinning gaat het 
om uithoudingsvermogen en (duur)
kracht en bootst na wat wielrenners 
kunnen tegenkomen, van vlak tot 
stevige stijgingspercentages. De 
training kent een rustige opbouw.

Bootcamp
Dit is een circuittraining, die bui-

ten plaatsvindt en is gericht op al-
gehele conditie. Na een uitleg door 
de instructeur wordt een gezamen-
lijke warming up afgewerkt door de 
deelnemers. Daarna worden 10 cir-
cuits doorlopen. Elk onderdeel van 
het circuit duurt 40 seconden direct 
gevolgd door 15 seconden wissel-
tijd naar een ander onderdeel. In 
totaal wordt het circuit drie tot vier 
keer doorlopen door de deelnemers. 

Organisatie
De sponsoractie vindt plaats op 
28 mei in de praktijk van Fysio 
Fitness Visscher aan de Ruigen-
hoeksedijk 21 te Groenekan. Er 
kunnen 20 deelnemers tegelijk 
aan de onderdelen mee doen. Voor 
hapjes en drankjes wordt gezorgd. 
Familie en vrienden zijn van harte 
welkom om aan te moedigen. Er 
is een bar en een terras aanwezig 
om de tijd tussen de onderdelen te 
overbruggen. Er worden ook pan-
nenkoeken gebakken in lunchtijd. 

Ook deze opbrengst wordt bij de 
sponsorgelden gevoegd. Inschrij-
ven kan telefonisch via nummer: 
0346 212412 of via de website 
www.ffvisscher.nl. Hierop staan 

ook de openingstijden. Deelname 
kost € 7,50 per gevolgd lesuur. 
Alle inschrijfgeld gaat naar de 
KWF. Betaling vindt plaats na af-
loop van het evenement. 

Een foto van 2015 genomen boven op de Alpe dHuez. Links Raymond 
Jansen en rechts met bril Kees van Soest. (foto Kees Jansen)

SVM verliest ook van VOP 
Na de teleurstellende thuiswedstrijd van vorige week toonde SVM nu wel de wil en inzet om 
er een leuke wedstrijd van te maken. Met de weer herstelde Björn Engel in de basis kwamen 
er direct al wat kleine kansjes. VOP loerde op de counter met snelle buitenspelers en een zeer 
balvaste spits en kwam al snel door onoplettendheid bij de gastheer op de 0-1. SVM herstelde 

zich enigszins en werd gevaarlijker. 

Het probleem zit bij de geel-blau-
wen niet in het creëren van kansen 
maar in het benutten ervan. Een aan-
tal goede reddingen van B1-keeper 
Boris van ‘t Land voorkwam, dat 
VOP snel uitliep naar de 0-2. Björn 
Engel tekende voor de gelijkmaker 
1-1. SVM ging op jacht naar de 
voorsprong, maar VOP strafte on-
genadig verdedigingsfouten af en 
liep uit naar een 1-3 voorsprong. 
Door het uitvallen van Djoey Engel 
werd er een plaats ingeruimd voor 
Marco Willemse. 

Na de theepauze probeerde SVM 
het wel, maar speelde zonder over-
tuiging. Goede schoten van Marcel 
Melissen gingen er net niet in, Die-
derik Hafkemeyer lukte het niet en 
Erno Steenbrink scoorde niet. SVM 

ging steeds slordiger voetballen en 
VOP kreeg veel ruimte en voerde 
de score op naar 1-5. Marco Wil-
lemse maakte nog wel fraai de 2-5 

maar VOP bepaalde de uitslag op 
2-6. A.s. zaterdag speelt SVM 1 
de laatste wedstrijd uit in en tegen 
Hoevelaken.

Keeper Boris van ‘t Land houdt de bal uit het doel.

Biltse Duinen viert 
6de lustrum

In juni bestaan Golfpark B.V. en Golf & Country Club De Biltse 
Duinen 30 jaar. Dit wordt uitbundig gevierd in de week van 5 
t/m 11 juni met een gevarieerd wedstrijd- en feestprogramma 
met o.a. een reünisten-dag op 8 juni en een receptie op 9 juni. 

Golfpark en Golfclub mogen zich de laatste jaren verheugen in een 
uitstekende samenwerking en een toenemend aantal leden. Een actieve 
jeugdcommissie weet steeds meer jongeren te enthousiasmeren voor 
de golfsport. De pacht van de gemeente is onlangs verlengd met een 
termijn van 30 jaar zodat weer voor lange tijd sportief kan worden ge-
noten van een stukje fraaie natuur dicht bij de kern van Bilthoven.

Welkom
Iedereen die belangstelling heeft voor de golfsport is van harte welkom 
op de baan om kennis te maken en de sfeer te proeven of om informatie 
in te winnen bij de golfprofessional over de mogelijkheden om te leren 
golfen.

Reflex heeft 
tafeltennistrainer

De combivereniging badminton en tafeltennis Reflex heeft nu voor alle-
bei de sporten een trainer. Op de maandagavond komen de twee trainers 
afwisselend, zodat de leden die zowel tafeltennissen en badmintonnen 
aan allebei de trainingen kunnen deelnemen. 
Bij de eerste training van tafeltennis waren op alle 3 de tafels trainin-
gen. Daardoor kon de nieuwe trainer al zijn kennis delen. Het enthou-
siasme was dan ook van de gezichten van de sporters goed af te lezen.
Zeker voor de beginnende tafeltennissers was deze eerste training wel-
kom om de basis beter onder de knie te krijgen. Het is geweldig om te 
zien hoeveel het spel met korte training vooruit gaat. Voor wie het ook 
een wil proberen ga gerust op maandagavond naar De Vierstee. Reflex 
heeft batjes en rackets klaar liggen. 

DOS 2 weer kampioen
DOS 2 maakt een geweldig seizoen 
door. Het team onder leiding van 
trainer/coach Daan van der Klis, 
heeft de dubbel te pakken. Tegen-
stander Reeuwijk werd zaterdag 
ruim met 21-8 verslagen en na de 
zaaltitel is nu ook het kampioen-
schap op het veld behaald.

Bleef het in de zaalcompetitie tot de 
laatste minuut spannend, in het veld 
was DOS heer en meester. Twee 
wedstrijden voor het einde van de 
competitie was de titel dan ook al 
binnen, na een ongeslagen reeks 
wedstrijden. Het verschil met de 
nummer twee bedraagt zes punten 
op de ranglijst. DOS in de bloemen.

Nova wint van 
Woudenberg

Afgelopen zaterdag mocht Nova 1 voor de zesde en laatste 
keer dit jaar tegen Woudenberg 1 aantreden. Helaas lieten 

de goals bij beide ploegen toch op zich wachten. Na een 
kwartier spelen was het Nova dat langzamerhand op schot 

kwam en een goede voorsprong wist te pakken. 

Na een klein dipje aan het begin van de tweede helft wist Woudenberg 
het verschil naar 4 doelpunten te krijgen. Gelukkig kon Nova zich 
ondanks de hitte toch nog goed herpakken. Uiteindelijk werd deze pot 
gemakkelijk uitgespeeld en kon er een eindstand van 19 – 12 op het 
scorebord worden gezet. 

De volgende wedstrijd voor Nova 1 staat gepland op 21 mei om 15.30 
uur. De tegenstander zal de nummer 5 uit de poule Viking 1 zijn. Hier 
is in september met één punt verschil van gewonnen. Het belooft dus 
een spannende wedstrijd te worden.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

Intex hoog LUCHTBED 
150x200 cm met inbouw 
elect. pomp. Betere kwali-
teit met velours bovenkant. 2 
weken oud € 65,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Fietstassen zwart € 10,-. Tel. 
0346-281134

Ca. 1,5 kub gestapeld droog 
haardhout. Wel zelf ophalen 
en opladen € 50,-. Tel. 0346-
212613

Uitklapbaar droogrek 
118x60x92 cm z.g.a.n. 
€ 10,-. Tel. 030-2258916

Nieuwe toiletverhoger, licht-
gewicht, wit, Cefindy € 25,-. 
Tel. 0346-212492

Flymo grasmaaier compact 
€ 40,-. Tel. 0346-212259

Wipstoeltje kleur blauw 
€ 7,50. Loopauto € 5,-. Tel. 
0346-212352

Zwarte dameslaars maat 
39½ met nieuwe zolen en 
hakken i.z.g.st. merk Gabor 
€ 30,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Boek: alles over doe-het-zelf 
onderhoud van auto en motor 
€ 6,50. Tel. 0346-243758

Zelf sleutelen aan uw Fiat 
600/D/E. Het boekje is uit de 
jaren ’70 € 6,50. Tel. 0346-
243758

Kinderboek: Winnie the 
Pooh. Collection engels boek 
€ 6,50. Tel. 0346-243758

Wit, kunststof tuin- ligbed 
€ 20,-. Tel. 06-53441095

1 keer gebruikt grote, 
oranjekleurige(niet fel), rug-
zak, voor trekkingstochten 
€ 10,-.
Tel. 06-53441095

Zwarte paardrijbroek euro-
star maat 164. Blauwe 
paardrijbroek harry's horse 
maat 164. € 10,- per stuk. 
Tel. 06-27348029 of 035-
6550995

Zwarte gevoerde laar-
zen maat 35. Zwarte leren 
Jodphurs maat 39. € 15,- per 
stuk. Tel. 06-27348029 of 
035-6550995

Activiteiten
20 Mei gratis les: 
FLAMENCO 19.30-20.30 
uur. Beginners en gevorder-
den. Gitaar: Kambiz Afshari. 
H Dunantplein 4 te de Bilt. 
www.flamenco-utrecht.nl

Personeel gevraagd
VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters 
in het grondwerk of in de 
groenvoorziening + Ervaren 
maaiboot machinist. Voor 
info: 06-47150210

Wij zoeken voor de perioden 
van 1 december 2016 t/m 
8 april 2017 een fijne plek 
voor onze liever Hollandse 
HERDER van 9 jaar oud, 
wegens verblijf in het bui-
tenland. Uiteraard tegen ver-
goeding. Tel. 06-30274432 
of 035-5772428

Enthousiaste en flexi-
bele SCHOONMAAK-
M E D E W E R K ( S T ) E R S 
gezocht! Voor een object in 
regio De Bilt zoeken wij per 
direct medewerk(st)ers voor 
3 ochtenden en 1 avond. 
Meer info of direct reageren: 
info@my-cleaningservice.nl

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

AMBACHTELIJKE schilder 
met 35 jaar ervaring, heeft 
nog tijd over voor al uw 
schilder- sauswerk/behan-
gen/dakrep. enz. Ingeschr. 
Kvk. Vrijbl. Prijsopg. 
06-39870829

H U I S H O U D E L I J K E 
hulp met ervaring. Tel. 
06-87026538

H U I S H O U D E L I J K E 
hulp met ervaring. Tel. 
06-84974713

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

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

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

Te huur  ruime 
G A R A G E B O X -
opslagruimte € 110,- p/m. 
Centrum Bilthoven informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

Te huur KANTOORPAND 
200m2 met airco aan de 
Industrieweg in Maartensdijk. 
Tel. 06-54623282

Te huur werkplekken en kan-
toorruimte in grafisch ver-
zamelgebouw te Groenekan. 
V.a. € 175,- p/mnd. Bel voor 
meer info 0346 213204.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

KOFFERS en nog eens 
koffers. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00- 
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

Door omstandigheden van part onze mooie geweldige 
auto schade vrij. 135.000 km met navigatie, nieuwprijs +/- 
€ 70.000,- Mercedes –M - klasse 280CDI nu € 16.500,-. Wil 
evt. kleine auto inruilen. Tel. 06-53531008 of 06-25046414

Cursussen/ trainingen 
Wil je je zorgen en gedachten (leren) loslaten en genieten 
van het hier en nu? Ga dan mee met de MINDFULNESS 
wandeling op 22 mei op Landgoed Beerschoten in de Bilt. 
Meer info en aanmelden www.simoneverlaancoaching.nl of 
bel 06-29577515

Zie pag. 10 voor de Mens De Bilt cursussen

B1 - Junioren SVM 
kampioen 

Zaterdag 23 april leverde SVM B1 uit Maartensdijk een 
geweldige prestatie. Nadat vorig jaar al de titel in de derde 

klasse werd behaald, ging dit seizoen ook het kampioenschap in 
de tweede klasse naar (vrijwel) dezelfde spelersgroep.

Tegen Kampong werd met een zwaar bevochten overwinning van 3 – 1 (doel-
punten van Job van Rossenberg en tweemaal Gijs Offringa) de titel veilig ge-
steld. Na een moeilijke start van de competitie werd het team steeds stabieler 
en sterker (dit zelfs ondanks enkele zware blessures van belangrijke spelers 
in de groep). Zo werd SVM uiteindelijk o.a. via een ongeslagen reeks van zes 
wedstrijden toch kampioen.

V.l.n.r. staand: Aanvoerder Jelle van der Tol (geblesseerd) , Nick Boshuis, 
Storm Bruns , Stan van Eldik, Frank Groot, uitblinker Quinten Marinus, Gijs 
Offringa, Jente Joppe van der Tol en trainer-coach Gert van der Tol. Zittend 
v.l.n.r. Mark Gaasenbeek, Lars Liersen, Boris van’ t Land, Job van Rossenberg, 
Jilles Verhey en Freek van den Boomen. (Tim Bosker, Robin Hetharia, Jordy 
Beckers en Jobbe van Balen ontbreken). (foto Nanne de Vries)

STOMERIJ
Voor stomen gaat u
naar de dorpsweg

Dekbedden 30% korting
Windjacks 30% korting
Mantels 30% korting

Geldig in april en mei 2016

Parkeren voor de deur

Naast de kerk

Kindermiddag in De Voorhof

Poppentheater Het Apenstaartje presenteert 
‘Schaap 507’ op woensdag 18 mei. Om 14.45 uur 
begint deze voorstelling voor kinderen in De Voor-
hof. De voorstelling zal ongeveer een uur duren. 
Tijdens de pauze krijgen de kinderen wat te drin-
ken en te eten. Kinderen vanaf vier jaar zijn van 
harte welkom om half drie en de toegang is gratis. 
De kindermiddag wordt (ieder jaar) georganiseerd 
door de Dorpskerk in De Bilt. De voorstelling is in 
De Voorhof, het gebouw tegenover de Dorpskerk, 
Burg. De Withstraat 29a, De Bilt.

Soenda Festival 

Op zaterdag 21 mei vindt van 12.00 tot 23.00 
uur Soenda Festival plaats op het recreatieterrein 
Ruigenhoek (Noorderpark). De opbouw van dit 
muziekfestival start op 12 mei 2016. Van 12 t/m 
24 mei zullen delen van het terrein gedeeltelijk 
of volledig onbereikbaar zijn. Tijdens deze peri-
ode staan de omleidingen aangegeven op de gele 
borden. Gedurende deze periode zullen winkels 
en bedrijven aan de Gageldijk bereikbaar blijven. 
Voor vragen en/of klachten tijdens de opbouw en 
na afloop van het evenement kunt u telefonisch 
contact opnemen met de organisator Elevation 
Events via het nummer 030-243 37 17 of mailen 
naar info@elevation-events.com. Mochten er tij-
dens het festival vragen of klachten zijn dan kunt 
u telefonisch contact opnemen via het nummer: 
088 0119566. Voor meer informatie zie www.
soenda.nl. 
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FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

AUTO 
LARENSTEIN

FC DE BILT
FC AALSMEER

zaterdag
14 mei

aanvang: 14.30 uur
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DOS wint van nummer drie
DOS (Westbroek) was er op gebrand om te winnen van Futura. De heenwedstrijd in Den Haag 

speelde DOS ondermaats en Futura verkeerde toen in goede vorm. Het werd tot nog toe de 
enige nederlaag voor DOS dit seizoen.

Futura had net als DOS de vier 
wedstrijden van het tweede deel 
van de veldcompetitie gewonnen. 
DOS had zich goed voorbereid 
en topschutter Cyril van Es werd 
strakker verdedigd dan in de vo-
rige ontmoeting. Hij kon dan ook 
niet zijn stempel drukken op dit 
duel. Dat lukte zijn tegenstander 
Jeroen Groot wel. Niet alleen door 
zijn verdedigende werk, maar ook 
door het mooiste doelpunt van de 
wedstrijd en misschien wel van het 
seizoen. Na een mooie actie pas-
seerde hij zijn tegenstander en in 
volle vaart richting korf ving hij 
in de lucht de bal met één hand en 
legde deze hierna ook met één hand 
in de korf. In deze periode van de 
wedstrijd was DOS de bovenlig-
gende partij en pakte vijf punten 
voorsprong. Deze voorsprong was 
bij de 13-8 ruststand nog in tact.

Rust
Na rust had DOS een mindere peri-
ode. De kansen waren er wel maar 
het scoren lukte niet waardoor Fu-
tura langzaam dichterbij kwam. 
Bij 14-12 werd het even spannend, 
maar een versnelling van DOS 
maakte snel een einde aan de illu-
sies van de Hagenezen. Binnen vijf 

minuten was de voorsprong weer 
vergroot naar 19-12 en de wed-
strijd beslist. Het laatste deel van 
de wedstrijd waren de krachten bij 
beide teams verdwenen. De tropi-
sche omstandigheden hadden haar 
tol geëist.

DOS eindigde met een verdiende 
19-13 overwinning. Nummer twee 

Noviomagum won ook. DOS houdt 
zodoende een voorsprong van twee 
punten met nog twee wedstrijden 
te gaan, waaronder het laatste duel 
tegen Noviomagum. Het komende 
weekend is DOS vrij. Zaterdag 21 
mei speelt DOS een uitwedstrijd 
in Leiden tegen middenmoter KZ 
Danaïden. De aanvang is om 15.30 
uur.

TZ wint van Sporting Delta
Na de overwinning op DeetosSnel vorige week had TZ weer de aansluiting gevonden met 

de andere ploegen, die tegen degradatie vechten. Onder andere tegenstander 
Sporting Delta stond 1 punt boven de Maartensdijkers. Niet alleen de punten tegen 

DeetosSnel en de aansluiting op de ranglijst, maar vooral ook de manier waarop 
deze overwinning tot stand kwam, gaf weer moed. 

Deze overwinning moest dus een 
goed vervolg krijgen in Dordrecht 
tegen Sporting Delta dat inmiddels 
na de zaalcompetitie twee keer had 
gewonnen. Vanaf het eerste fluitsig-
naal was duidelijk dat de belangen 
groot waren. De eerste aanval van 
Sporting Delta leverde niets op, 
waarna TZ gelijk scoorde via Li-
anne Meijers die met scherp schoot. 
De thuisploeg kon nog even volgen, 
maar TZ was veel effectiever. Via 
3 -6 en 4 – 8 liep men uit naar een 
ruime voorsprong van 5 – 14. Vlak 
voor rust kon deze voorsprong ver-
der uitgebreid worden, maar een 

strafworp werd gemist en Delta kon 
nog wat terug doen. Bij rust was het 
6 - 14 en TZ kon tevreden terug kij-
ken op een goede eerste helft.

Niveau
Wat dat betreft was de tweede helft 
van veel minder niveau, Sporting 
Delta kon de aanvallen van TZ be-
ter ontregelen, mede doordat de 
verkeerde kansen werden genomen. 
Dit gebeurde met name in het eer-
ste aanvalsvak van TZ. Het andere 
vak scoorde op de belangrijke mo-
menten en was verdedigend ook 
nog eens ijzersterk. Zo kon Sporting 

Delta geen moment in de wedstrijd 
komen. Uiteindelijk werd er meer 
dan verdiend gewonnen met 15 - 21. 

KVS
TZ is Sporting Delta nu gepasseerd 
op de ranglijst en staat op gelijke 
hoogte met KVS en DeetosSnel. 
Volgende week is de tegenstander 
KVS. Wederom een wedstrijd waar 
er goede zaken gedaan kunnen wor-
den. Dit zal echter alleen maar luk-
ken, als men in staat is om wederom 
het niveau en spelopvatting van de 
wedstrijden tegen DeetosSnel en 
Sporting Delta op de mat te leggen.

FC De Bilt haakt af 
voor kampioenschap

Na de winst op Zevenhoven en het gelijkspel tussen de 
twee koplopers had FC De Bilt theoretisch de kans om 
toch nog kampioen te kunnen worden. Hiervoor moest 

dan wel op zaterdag 7 mei uit tegen Scherpenzeel worden 
gewonnen en moesten de koplopers nog wat punten laten 

liggen. Het pakte op die zonnige zaterdag anders uit.

Tot de eerste extra drinkpauze vanwege het warme weer, was het een 
gelijk opgaande wedstrijd. Na een half uur kreeg FC De Bilt twee dotten 
van kansen en het was wachten op de openingstreffer door een Biltse 
speler, maar in de 31e minuut scoorde Scherpenzeel de 1-0. Enkele mi-
nuten later kreeg Scherpenzeel een vrije bal op de eigen helft. De Biltse 
verdediging lette niet goed op: 2-0.
Scherpenzeel in vreugde, want zij hadden nog een enkel puntje nodig om 
zich op eigen kracht veilig te spelen en dat leek nu wel goed te zitten. 
Maar binnen een minuut nam Maties Heesbeen een schitterende corner, 
die door Tom Karst perfect werd ingekopt: 2-1. In de eerste minuut na 
rust kreeg Bart Kuypers op aangeven van Tom een mooie kans, maar zijn 
schot ging rakelings langs de kruising. In de 66e minuut kopte Tom op 
fraaie wijze de gelijkmaker achter de Scherpenzeelse goalie: 2-2 Enkele 
minuten later was het Vincent van Bueren die voor de 2-3 zorgde. In de 
75e minuut scoorde Scherpenzeel de gelijkmaker en in de 82e minuut 
scoorde zij zelfs de 4-3 (einduitslag). Zaterdag 14 mei komt één van de 
koplopers naar De Bilt. FC De Bilt zal uiteraard zijn sportieve plicht ver-
vullen en zich daarna gaan voorbereiden op de nacompetitie.

Salvoheren promoveren 
 
De heren van Salvo zijn gepro-
moveerd naar de 2e klasse. Vorig 
weekend kwam Salvo als winnaar 
uit de minicompetitie, die recht gaf 
op het innemen van een vrijgeko-
men plaats. Naast de kampioen uit 
de competitie is er ook voor Salvo 
plaats in de 2e klasse. Een prach-
tige prestatie van het team en de 
scheidende trainer/coach Sebasti-
aan Werner. 

v.l.n.r. zittend Teunis Aalberts, Bas 
van Tricht, Emile Tournier, Tara 
van Honschoten, staand Daan Duy-
vestijn, Maurice ter Horst, Antal 
Aalberts en Peter Hegeman. (Ar-
nout Verhaar en Sebastiaan Werner 
ontbreken op de foto).

Grootste beachvolleybal 
accommodatie

Sinds vrijdag 6 mei is de grootste beach-locatie van Nederland in 
de gemeente De Bilt een feit naast de korfbalvelden van NOVA. 
Dag en nacht is er gewerkt door het bestuur en de vrijwilligers 

van Irene Beach om de nieuwe locatie speelklaar te krijgen. 

Met 12 velden op sportpark Larenstein heeft Irene Beach een toplo-
catie voor Eredivisie, en andere divisietoernooien, uiteraard is er ook 
voldoende plek voor recreatief beachvolleybal. Op maandagavond is er 
de gebruikelijke inloopcompetitie waarbij alle leden onderling in wis-
selende samenstelling een balletje kunnen slaan. Dinsdag, woensdag en 
donderdag staan in het teken van de trainingen; hier wordt jong talent 
de mogelijkheid geboden om 3 avonden in de week te trainen om het 
topniveau te bereiken. De vrijdagen staan in het teken van de Utrechtse 
Beachcompetitie. Ruim 80 teams strijden de komende 10 weken om de 
eer in een laddercompetitie op Irene Beach en de volleybal velden in 
het Utrechtse Zuilen.  (Rocco Wammes)

De nieuwe beachlocatie. (foto Artisjak)
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Vogelexcursie in 
Van Boetzelaerpark 

Vogeldeskundige Wigle Braaksma verzorgde op 30 april een vogelexcursie in het 
Van Boetzelaerpark in De Bilt voor de Vrienden van het park. Om 5.30 verzamelden 9 vrienden 

zich om vogels te vinden, te observeren en te beluisteren en dat alles
vergezeld van een deskundige uitleg. 

 
Tijdens de eerder gehouden jaar-
vergadering van de Vrienden had 
Wigle verteld over de vogels die 
in het park te horen en te zien zijn. 
Als coördinator van vogelwacht 
Utrecht (afdeling De Bilt/Zeist), 
vrijwilliger bij Werkgroep Sand-
wijck, Sovon, Vogelbescherming 
en Nederlandse Ornithologische 
Unie is hij thuis in het vogelleven 
in de buurt van het park. Volgens 

Wigle maakten in de loop van de 
jaren meer dan 170 verschillende 
vogelsoorten voor kortere of lan-
gere tijd gebruik van het park of 
wonen en nestelen in het park of de 
nabijgelegen tuinen. 

Horen
Praten over vogels is één ding, ze 
horen en zien is nog weer veel leu-
ker. Vandaar dat aanwezigen tijdens 

de jaarvergadering vroegen of er 
een keer een excursie gegeven kon 
worden in het park. Wigle kwam 
graag tegemoet aan dat verzoek en 
leidde tot de excursie op 30 april. 
De vogels lieten zich goed horen 
en dat is wel zo fijn, want anders 
zijn de kleineren onder hen lastig 
te zien nu de bomen steeds meer in 
blad komen. Met de aanwijzingen 
van Wigle konden de vogelsoorten 

goed onderscheiden worden. Zo 
hoorde men merels, roodborstjes, 
pimpelmezen en koolmezen. Ver-
der lieten ook een Vlaamse gaai, 
een goudhaantje, boomkruiper 
en vink van zich horen. Duidelijk 
zichtbaar en soms hoorbaar waren 
ook de nijlganzen, grauwe ganzen, 
pekingeenden, zwarte kraaien en 
houtduiven. 

Rust
De grauwe ganzen genoten nog 
van de rust in het park en de af-
wezigheid van loslopende honden 
en waren volop aan het grazen in 

het gras. Later op de dag zijn ze 
vooral in en rond de vijver te vin-
den. Opeens was er enige paniek 
bij de houtduiven te bespeuren: een 
sperwer vloog over en dan moeten 
ze voorzichtig zijn. Bijzonder was 
ook dat een mannetjes-tjiftjaf de 
groep voortdurend volgde. Volgens 
Wigle had hij nog geen vrouwtje en 
blijkbaar kon hij wel wat aandacht 
gebruiken. 
Een indruk van de vogels in het 
Van Boetzelaerpark is te krijgen via 
de foto’s van natuurfotograaf van 
Driel op de site (www.vrienden-
boetzelaerpark.nl). (Ben Verwiel)

Bij het krieken van de dag (30 april) verzamelden 9 vrienden zich om 
vogels te vinden, te observeren en te beluisteren en dat alles vergezeld van 
een deskundige uitleg. 

Nationale Molendag
In het weekend van 14 en 15 mei organiseert vereniging De Hollandsche Molen in 

samenwerking met Het Gilde van Vrijwillig Molenaars de Nationale Molendag. Tijdens dit 
evenement gaan ruim 950 molens verspreid door heel Nederland open voor het publiek. In 

Provincie Utrecht doen 27 molens mee. 

Om deze dag nog aantrekkelijker te 
maken, organiseren vele molenaars 
extra activiteiten zoals molenmark-
ten, fietstochten, pannenkoeken 
eten en spelletjes. Voor de kinderen 
is op iedere molen een gratis Molen 
Doe-boekje beschikbaar. Dit boek-
je staat vol met molenweetjes, spel-
letjes en raadsels. Een leuke manier 
om de molen te ontdekken.En in het 
kader van haar 40-jarig bestaan, or-
ganiseert het Ambachtelijk Koren-
molenaars Gilde een bakwedstrijd. 
Meer informatie vind je op www.
molens.nl

In Utrecht zetten 27 molenaars de 
deuren van hun molen open. In 
deze gemeente zijn dat de Geesina, 
Ruigenhoeksedijk 32, te Groene-
kan en De Kraai, Westbroekse Mo-
lenweg 24 te Westbroek (alleen op 
zaterdag 14 mei). Molen Geesina zet de deuren open voor publiek tijdens de molendagen.

Pinksterwandeling
Op 16 mei - 2e Pinksterdag - organiseert Utrechts Landschap een wandelexcursie voor de helft 

over Landgoed Beerschoten en voor de helft over Landgoed Houdringe.

Landgoed Beerschoten in De Bilt 
behoort tot de mooiste landgoede-
ren van de Utrechtse Heuvelrug. 
In het gebied komen reeën, de das, 
de vos en vele vogels voor zoals de 
raaf. v
Houdringe bestaat voornamelijk 
uit bos en open grasland. Er staan 
dikke eiken en beuken met een 

doorsnede van meer dan een me-
ter. Deze bomen zijn ruim 225 haar 
oud. Huize Houdringe is in 1779 
gebouwd. Rondom het huis is de 
tuin deels in de Engelse landschap-
stijl en deels in de Franse barokstijl 
aangelegd. Tijdens deze wandeling 
vertelt de gids over de rijke historie 
van deze landgoederen. 

 

De wandeling start vanuit Pavil-
joen Beerschoten, gelegen aan de 
Holle Bilt 6 te De Bilt. Voorbij de 
parkeerplaats van de Biltsche Hoek 
linksaf. De wandeling duurt onge-
veer 1,5 uur.
Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig en deelname 
is gratis.

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

advertentie

Noodlanding
Woensdag 4 mei maakte een zweefvliegtuig een noodlanding in het 
weiland bij de Charles Weddepohllaan in Hollandsche Rading. Door 
het wegvallen van de thermiek daalde het vliegtuig te snel en miste de 
piloot het vliegveld. Hij kon het vliegtuig ongeschonden in het weiland 
aan de grond zetten waarna dorpsbewoners met vereende krachten hiel-
pen het vliegtuig op een trailer te plaatsen die het terugbracht naar de 
thuishaven.

Noodlanding op het weiland bij 
de Charles Weddepohllaan. (foto 
Gerrit van Gorp R.Hom) Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
11-05
Do.

12-05
Vr.

13-05

Big schnitzel met knoflooksaus
of

Gebakken schelvisfilet met een 
saus van rivierkreeftjes

of
Couscous met fetakaas, munt

en cherrytomaat

€ 10,-

Woe.
18-05
Do.

19-05
Vr.

20-05

Kalfsentrecote v.d. grill 
met tartaarsaus

of
Kabeljauwfilet op de huid gebakken 

met kappertjessaus
of

Tortilla met tomaat, rucola, pesto 
en mozzarella

€ 10,-

V.a. 1 mei nieuwe openingstijden!
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