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Biltse Organisaties 
blij met Advies op Maat

door Henk van de Bunt

Veel culturele vrijwilligersorganisaties worstelen met vragen op het gebied van communicatie en pr. 
Het werven van nieuwe leden en het vinden van sponsoren blijft een bron van zorg. De provincie 

Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben samen met anderen opnieuw de handen ineen 
geslagen om verenigingen te helpen. Niet met geld, maar met kennis. Zij bieden in 2015 advies aan 

tweeëntwintig culturele stichtingen en verenigingen onder de naam ‘Advies op Maat’.

Tijdens een bijeenkomst in het 
provinciehuis op woensdag 8 april 
werden de adviescheques uitgereikt 
aan tweeëntwintig verenigingen. 
Dat gebeurde door commissaris 
Willibrord van Beek, vanuit zijn 
functie voorzitter van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Utrecht en 
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde 
Cultuur voor de provincie Utrecht. 

In de gemeente De Bilt werden 
Theater in het Groen (Groenekan), 
de Stichting Kunst en Cultuur en 
Zang Veredelt uitgekozen om te 
worden ‘geadviseerd’. 

Advies
22 organisaties uit de provincie 
hebben van het prins Bernhard cul-
tuurfonds een cheque gekregen in 

het kader van Advies op Maat. Vrij-
willigers van deze organisatie kon-
den inschrijven op verschillende 
soorten advies, zoals fundraising, 
ondersteuning bij bestuurlijke en 
vrijwilligers taken etc. Inge Fuijck-
schot is voorzitter van de Stichting 
Kunst en Cultuur in De Bilt: ‘De 
Stichting Kunst en Cultuur zal de 
Advies op Maat- cheque gebruiken 

voor een workshop met betrekking 
tot fundraising. Afspraken zijn ge-
maakt met de SESAM adviseur. De 
bedoeling is fondsen en sponsoren 
te werven voor een festival in 2016 
in De Bilt’.

Coaching
Timon Blok van Theater in het 
Groen: ‘Vanzelfsprekend zijn we er 
erg blij mee. Theater in het Groen 
wil het coachingstraject gebruiken 
om zich verder te ontwikkelen op 
het vinden van nieuwe financie-
ringsbronnen. Een voorstelling 
van Theater in het Groen kost al 
gauw 60 tot 70 duizend euro. Wij 
zien - in het hele culturele veld - 
dat het steeds lastiger word om dit 
soort grote projecten te financieren. 
Daardoor is het noodzakelijk dat 
we als TIHG minder afhankelijk 
worden van diverse fondsen en op 
zoek gaan naar particulieren en 
bedrijven, die bereid zijn TIHG te 
ondersteunen. Tegelijkertijd wil je 
als organisatie niet gaan bedelen: 
als particulieren en bedrijven ons 
willen steunen verwachten ze er 
terecht iets zinnigs voor terug. Je 
moet elkaar dus als gelijkwaardige, 
zelfbewuste partijen tegemoet tre-
den. De vraag ‘Hoe willen we ons 
als Theater in het Groen profileren, 
en hoe kunnen we ons van daar-
uit interessant maken voor nieuwe 
geldbronnen’ is de inzet van het 
coachingstraject. We zijn cultuur-
ambtenaar Ernest Schuler van de 
gemeente De Bilt erg dankbaar dat 
hij ons dit traject heeft gewezen’.

Gesprekken
De uitreiking zelf was vooral inte-
ressant omdat in de nagesprekken 
wel bleek dat het financieringspro-
bleem eigenlijk voor bijna elke or-
ganisatie die was geselecteerd, wel 
actueel was. Elk koor, elk museum, 

elke culturele instelling heeft moei-
te om financieel rond te komen. Er 
bleek na afloop ook veel behoefte te 
zijn om samen te werken en te kijken 
hoe men gezamenlijk dit soort pro-
blemen te lijf kan worden gegaan. 
Blok: ‘We hebben dan ook weer een 
aantal interessante nieuwe partijen 
leren kennen en ik verheug me op de 
mooie dingen die vanuit zo’n samen-
werking kunnen ontstaan.

Sesam
Culturele stichtingen of vereni-
gingen werd (opnieuw) een mooie 
kans geboden in aanmerking te ko-
men voor een adviescheque, waar-
mee tot maximaal vijf dagdelen ad-
vies ontvangen kan worden van een 
adviseur van de SESAM Academie. 
Deze adviseur begeleidt de organi-
satie met als doel de vereniging 
of stichting verder te ontwikkelen 
en een gezonde financiële basis te 
creëren. Adviseurs van de SESAM 
Academie zijn senioren van 55 jaar 
en ouder die hun kennis en manage-
mentervaring belangeloos inzetten 
om vrijwilligersorganisaties te on-
dersteunen in bestuurlijke en orga-
nisatorische vraagstukken. Ze heb-
ben een interne leergang gevolgd 
en zijn gecertificeerd.

Zang
De koninklijke Biltse Zangver-
eniging Zang Veredelt is er voor 
de muziek én de gezelligheid En 
verder wordt veel waarde gehecht 
aan het verenigingsleven. Jitte 
Roosendaal is voorzitter van Zang 
Veredelt: ‘De toekenning van de 
adviescheques is naar mijn me-
ning een goed initiatief. Juist in een 
tijd waarin subsidies teruglopen is 
het van belang dat je als culturele 
instelling de wegen kent om beno-
digde gelden binnen te halen. Het 
bestuur van Zang Veredelt heeft 
daarom ook ingetekend voor advies 
op het vlak van fondsenwerving’.

Samenwerking toezicht 
en handhaving

De gemeente De Bilt werkt vanaf nu samen met de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest 
voor het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet. Woensdag 8 april 

ondertekenden de burgemeesters hiervoor een samenwerkingsconvenant.

Het convenant houdt onder andere 
in dat de buitengewoon opspo-
ringsambtenaren van de genoemde 
gemeenten op elkaars grondgebied 
mogen werken en daarbij een gelij-
ke werkwijze zullen hanteren. Een 
belangrijke reden voor samenwer-
king is een efficiënte inzet van de 
beschikbare middelen voor toezicht 
en handhaving. Burgemeester Ar-
jen Gerritsen juicht de samenwer-
king toe: ‘Voor de gezondheid van 
onze jeugd is het echt van belang 
dat kinderen onder de 18 jaar niet 
in contact komen met alcohol in ca-
fés en kantines en het ook niet in 
de winkel kunnen kopen. Door de 
krachten te bundelen kunnen we 
vanaf nu die leeftijdscontrole veel 
beter uitvoeren.’ Het convenant is 
direct van kracht en is aangegaan 
voor onbepaalde tijd. 

De burgemeesters van Baarn (Mark Röell), Soest (Rob Metz), De Bilt 
(Arjen Gerritsen) en Bunschoten (Melis van der Groep) ondertekenen het 
convenant. [foto: Henk van de Bunt]

Timon Blok rekent op een mooie 
samenwerking met nieuwe partijen.

Maertensplein 33  0346 21 37 11
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

19/4 • 10.30u - Ds. P. Handriks

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/4 • 9.30u - Prop. J. van Eijsden
19/4 • 18.30u - Ds. G. H. Kruijmer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/4 • 10.30u - Prof. dr. A.

van der Meijden

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/4 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
19/4 • 10.30u - Mevr. J. Noten en

Dhr. M. Meijer

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

19/4 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
19/4 • 17.00u - Ds. P. Boonstra

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

19/4 • 10.00u - Ds. Z. de Graaf
19/4 • 19.00u - Ds. B. E. Weerd 

(aangepaste dienst)

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/4 • 10.00u - Ds. G. M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/4 • 10.00u - mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
19/4 • 10.00u - Pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
19/4 • 10.00u - Dhr. B. Niehof

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
19/4 • 10.30u - Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel 
19/4 • 10.00u - Proponent

G.A. van Ginkel 
19/4 • 18.30u - Ds. J. C. de Groot

Herst. Herv. Kerk
19/4 • 10.30 en 18.00u -

Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk Blauwkapel
19/4 • 10.30u - Prof. Dr. J. Visser

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/4 • 11.00u – Mevr. ds.
M. C. E. Oskamp

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/4 • 10.00u - Ds. J. H. Gijsbertsen
19/4 • 18.30u - Ds. R. W. de Koeijer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

19/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
19/4 • 9.30u - Ds. E. Versloot

St. Maartenskerk
18/4 • 19.00u - Pastor J. Houben

19/4 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
19/4 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan

19/4 • 18.30u - Ds. P. H. van Trigt
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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

& 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 

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

ALV Woonspraak

Rectificatie: De Woonspraak 
Algemene Ledenvergade-
ring vindt plaats op woensdag 
15 april, aanvang 19.30 uur, in 
gebouw WVT, Talinglaan 10 te 
Bilthoven.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 17 april kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 kunt 
u een lot kopen.

Praktisch Verkeersexamen
op de fiets

Veilig Verkeer Nederland Afde-
ling De Bilt verzorgt het prak-
tisch verkeersexamen 2015 
vrijdag 17 april in Maartensdijk 
vanaf de School met de Bijbel, 
Pr. Beatrixlaan. Hier doen zes 
scholen mee. Maandag 20 t/m 
woensdag 22 april in Bilthoven-
De Bilt vanaf het Gemeentehuis 
in Bilthoven. Hier komen de leer-
lingen van in totaal twaalf scho-
len aan de start. In totaal doen 
op beide locaties ca. 620 leerlin-
gen, van alle scholen binnen de 
gemeente, praktisch verkeersexa-
men. Een leerling mag alleen aan 
het Praktisch Verkeersexamen 
deelnemen met een fiets die aan 
de wettelijke eisen voldoet. Bij 
de start van het examen worden 
alle fietsen dan ook nog aan een 
keuring onderworpen.

Bingo in Maartensdijk

Op vrijdag 17 april om 14.15 
uur kunt u in het Servicecen-
trum Maartensdijk een rondje 
bingo spelen. In de pauze kunt 
u gezellig even bijpraten en een 
kopje koffie of thee drinken. De 
kosten zijn € 3,50 voor 5 speel-
rondes. Meer informatie: tel: 
0346-214161 of maartensdijk@
mensdebilt.nl

Weeksluiting Dijckstate

De Hervormde Gemeente te 
Westbroek e.o. organiseert op 
vrijdag 17 april in Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maartens-
dijk een weeksluiting. Ds. M. 
van der Zwan uit Westbroek zal 
de bijeenkomst leiden. Aanvang 
19.30 uur. Na afloop is er gele-
genheid voor ontmoeting onder 
het genot van koffie of thee. Voor 
eventueel vervoer kan contact 
worden opgenomen met 0346 - 
213592.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 18 april is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Aangepaste dienst Dorpskerk

Op zondag 19 april vindt in de 
Dorpskerk te De Bilt een aan-
gepaste kerkdienst plaats voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Medewerking wordt 
verleend door de muziekgroep 
‘De Tornado’s’ o.l.v. Rina Kruis. 
De dienst begint om 19.00 uur. 
Na afloop is er koffie/thee/limo-
nade in De Voorhof naast de 
kerk. 
 
Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefi-meester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 19 april 
van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Preventie in
Brandweerkazerne

In de PvdA overdagbijeenkomst 
is deze maand de brandweer aan 
het woord. Een medewerker van 
die dienst van vrijwilligers leidt 
de bijeenkomst in met het thema 
‘Preventie voor ouderen’. De 
overdagbijeenkomst is op dins-
dag 21 april, 9.45 uur in de 
Brandweerkazerne aan de Leijen-
seweg Bilthoven (achteringang). 
Ook brengt fractievoorzitter Kri-
schan Hagedoorn nieuws uit de 
Gemeenteraad. Niet-leden zijn 
uiteraard ook van harte welkom. 
Informatie: tel.: 030 2286903, 
030 2282813, 030 2201295.

Filmgroep Centrum

Op dinsdag 21 april is de bijeen-
komst van de Filmgroep Cen-
trum gericht op het monteren 
van videofilms. De zeer ervaren 
filmer Han Baartmans zal een 
inleiding verzorgen over diverse 
aspecten van het monteren. Zijn 
tips en trucs zijn er op gericht het 
werk te vergemakkelijken en het 
resultaat te verbeteren. Een waar-
devolle avond voor zowel de 
ervaren als de beginnende filmer. 
De Filmgroep Centrum is een 
vereniging van video-amateurs. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in De Schakel, Soestdijkseweg 
Zuid 49A in De Bilt en begint 
om 20.00 uur. Zie ook www.
filmgroepcentrum.nl

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 26 april verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Biltho-
ven een universele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl)

Het Reumafonds bedankt 

Het Reumafonds bedankt alle 
collectanten, comitéleden en 
bewoners in Maartensdijk en 
Westbroek voor hun grote inzet 
en bijdrage aan de landelijke col-
lecteweek. Tijdens de collecte 
van 16 t/m 21 maart 2015 is in 
Maartensdijk € 1.425,05 en in 
Westbroek € 949,52 opgehaald. 
Hiermee leveren beide kernen 
een belangrijke bijdrage aan de 
reumabestrijding in Nederland.

Seizoensopening Reisclub 

Het seizoen van de Maartens-
dijkse Reisclub voor Senioren is 
weer geopend. Ook nu kan weer 
worden gekozen uit een scala van 
mini-vakanties en dagtochten. 
Op 28 april staat er een mooie 
dagtocht met koffie, gebak en 
lunch/diner de nieuwe polders en 
prachtige bloembollenvelden op 
het programma. De opstapplaat-
sen (voor de bus) zijn om 9.15 
uur bij Vink Westbroek, om 9.30 
uur Dijckstate Maartensdijk en 
om 10.15 uur bij Weltevreden in 
De Bilt. De geplande terugkomst 
is om 16.30 uur. Inlichtingen c.q. 
tel. aanmelding kan via 0346 
212288 of 06 53853557.

‘900 dagen’ in het Filmhuis

Het Filmhuis in het Lichtruim 
vertoont op woensdag 15 april 
a.s. ‘900 dagen’ (2012) van Jes-
sica Gorter in het kader van de 
aanstaande herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog. Deze 
aangrijpende documentaire van 
Jessica Gorter werd op het Inter-
national Documentary Filmfesti-
val Amsterdam (IDFA) in 2012 
bekroond met de prijs voor de 
Beste Nederlandse Documentai-
re. Jessica zal zelf bij de voor-
stelling aanwezig zijn. Aanvang 
20.00 u. Toegang vanaf 19.00 u. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
Lichtruim, Planetenplein 2, Bilt-
hoven va. een uur voor aanvang 
van de voorstelling.
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Boekpresentatie over de oorlog in 
Bilthoven en De Bilt

door Guus Geebel

Op dinsdag 7 april overhandigde Bernard Schut in de Bilthovense Boekhandel aan 
burgemeester Arjen Gerritsen het eerste exemplaar van zijn boek Verhalen hoe de oorlog is 

verdwenen, Bilthoven en De Bilt tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Auteur Bernard Schut zou het pro-
gramma rond de presentatie zelf 
presenteren, maar door familieom-
standigheden was hij daartoe niet 
in staat. Daarom had Karel Beese-
mer dat op zich genomen. Achter-
eenvolgens spraken burgemeester 
Gerritsen, Bob Janssen en profes-
sor Hermann von der Dunk. Het 
programma werd afgesloten met 
een optreden van solo-actrice Nel 
Kars als Wilhelmina uit haar laatste 
toneelstuk. 

Microniveau
De Burgemeester aarzelde geen 
moment toen Bernard Schut hem 
vroeg of hij hem het eerste exem-
plaar mocht overhandigen. ‘Uit het 
gesprek dat daarop volgde bleek 
dat de burgemeester zich interes-
seert voor de geschiedenis. Een 
gemeente mag zich gelukkig prij-
zen met een burgemeester die zich 

interesseert voor haar geschiede-
nis.’ De burgemeester noemt in 
zijn toespraak de geschiedenis van 
betekenis voor het hier en nu. ‘Ge-
schiedenis gaat ook over onze dor-
pen en het leven van alledag. Het 
inzoomen door dit boek op De Bilt 
en Bilthoven doet recht aan het feit 
dat geschiedenis over veel meer 
gaat dan landen en volken.’ Gerrit-
sen noemt een aantal feiten die il-
lustreren dat de bezetting in De Bilt 
heel zichtbaar was. Hij vindt het 
een verdienste van Bernard Schut 
dat hij het microniveau in dit boek 
heeft weten te vatten.

Ontberingen
Bob Janssen was veertien toen de 
oorlog uitbrak. Hij gaat in op drie 
episoden uit de oorlog waar hij 
intensief bij betrokken was. Dat 
waren een bombardement, de Hon-
gerwinter en onderduikperiode, en 

de positieve chaos na de bevrijding. 
Bij het bombardement in de zomer 
van 1944 bevond hij zich bij het 
station. Toen hij vliegtuigen zag 
komen veronderstelde hij dat ze 
het station wilden bombarderen. 
Hij ging hij snel richting de Ensah 
villa waar hij zich in een schutters-
put verschool. De villa werd plat-
gebombardeerd maar hij had geen 
schrammetje. Toen de toewijzing 
via distributiebonnen steeds minder 
werd begonnen de hongertochten. 
Met een vriend fietste hij naar de 
Wieringermeerpolder. Ze kwamen 
ieder met twintig kilo tarwekorrels 
thuis. De bevrijding bleef uit en 
later stortte de infrastructuur hele-
maal in. Er was geen aanvoer meer 
van voedsel. Hij dook thuis onder 
en had een schuilplaats in de kruip-
ruimte. Janssen vertelt uitvoerig 
over de ontberingen die hij moest 
doorstaan. Hij ruilde meubelen 
voor een zak aardappels. Uitvoerig 
vertelt hij over de positieve chaos 
na de bevrijding. Hij kreeg bij Ko-
ninklijk Besluit zijn eindexamen 
cadeau en kon in Utrecht genees-
kunde gaan studeren. Via een uitge-
strooid krantje vernam hij dat zijn 
vader in Zuid-Afrika woonde. Er 
kwam contact en hij bezocht hem.

Niet verdwenen
Historicus professor von der Dunk 
vertelt in zijn verhaal hoe men met 
de oorlog is omgegaan. Over de 
dichtregels van Leo Vroman: ‘Kom 
vanavond met verhalen hoe de 
oorlog is verdwenen’ zegt hij: ‘De 
oorlog is juist helemaal niet ver-
dwenen. Het interessante is hoe de 
oorlog is teruggekomen. Direct na 
de oorlog was het geen gespreks-
thema. Je richtte je op de wederop-

bouw en de toekomst.’ Hij noemt 
dat een internationaal fenomeen. 
‘Langzamerhand kwam die oorlog 
in toenemende mate terug. De eer-
ste jaren stond alles wat werd ge-
publiceerd in het teken van de he-
roïsering, het verzet. De overgrote 
meerderheid van de bevolking was 
anti-Duits geweest maar zat niet in 
het verzet. De nieuwe naoorlogse 
generatie was opgegroeid met ver-
halen over de oorlog. Die wilde 
weten hoe het echt zat. Eind jaren 
zestig kwam die generatie in verzet 
met Provo, Dolle Mina, studenten-
rebellie. Na de fase van de heroïse-
ring kwam de fase van de inquisitie. 
Vanaf de jaren zestig kwam de oor-
log in het bewustzijn terug.’ 

Kees Boeke
Von der Dunk nuanceert dat de 
meeste Nederlanders grijs waren. 
‘De werkelijkheid had veel meer 
kanten dan de beeldvorming. Kees 
Boeke heeft veel mensen teleurge-
steld die van hem verwacht had-
den dat hij in het verzet zou gaan. 
Iemand die verantwoordelijkheid 
heeft voor een groter aantal men-
sen wordt vaak gedwongen andere 
beslissingen te nemen dan iemand 

die voor zichzelf een beslissing 
kan nemen. Daar kwam Kees Boe-
ke voor te staan toen in 1941 alle 
joodse leerlingen van school moes-
ten. Boeke vond dat wanneer hij de 
school zou sluiten niemand meer 
les zou krijgen. Als de school open-
bleef kon hij ondershands joodse 
leerlingen helpen en dat is gebeurd. 
Boeke heeft tal van joodse kinderen 
en onderduikers onder valse naam 
in zijn huis gehad.’ Karel Beesemer 
was een van de kinderen die bij 
Kees en Betty Boeke in huis kwam 
en mede dank zij hen bleef hij in le-
ven. ‘Ik mocht erbij zijn toen Kees 
en Betty Boeke de hoogste Israëli-
sche onderscheiding voor een niet-
Jood van Yad Vashem ontvingen.’

Wilhelmina
Het programma werd afgesloten 
met een optreden van Nel Kars. 
Het is 1951 en Wilhelmina be-
vindt zich in het deels door brand 
verwoeste paleis Noordeinde. Zij 
blikt terug op de turbulente jaren 
na de achttiende verjaardag van 
haar dochter Juliana. Voorafgaand 
aan de het optreden van Nel Kars 
klinken geluiden van gebeurtenis-
sen uit die tijd.

Bernard Schut overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek aan 
burgemeester Gerritsen.

Nel Kars in haar solovoorstelling als Wilhelmina. 

Vrijwilligers gezocht voor Bij de Tijd 
door Walter Eijndhoven

Bij de Tijd in De Bilt is meer dan een restaurant, het is een ontmoetingsplek voor de wijk. 
Wijkbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten tijdens diverse activiteiten, maar ook 

voor koffie, een lunch of diner. Natuurlijk komen ook bewoners van 
Woon- en Zorgcentrum Weltevreden hier goed aan hun trekken.

Het restaurant Bij de Tijd, aan de 
Prof.Dr. Kamerlingh Onnesweg 

14 in De Bilt is een gezellige omt-
moetingsplaats voor jong en oud. 

Het restaurant wordt voor een groot 
deel gerund door vrijwilligers. 
Lotte Nagengast, medewerkster bij 
Mens De Bilt en coördinator Vrij-
willigers vertelt hierover: ‘Bij ons 
draait alles om vrijwilligers. Zon-
der hen zou Wijkrestaurant Bij de 
Tijd geen schijn van kans hebben. 
Een aantal van hen heeft een grote 
afstand tot de reguliere arbeids-
markt. Op deze manier proberen 
wij die opstap naar betaald werk 
voor hen te verkleinen’. In het res-
taurant werken niet alleen vrijwil-
ligers, twee koks werken hier in 
vaste dienst en de vrijwilligers zor-
gen verder dat het de gast aan niets 
ontbreekt. Nagengast: Iedereen kan 
vanaf 10.00 uur bij ons terecht voor 
een kop koffie, een cappucino of 
thee. Na 12.00 uur bieden wij een 
lunch aan en vanaf 17.00 uur kan 
men bij ons genieten van een diner, 
met de keuze uit twee verschillende 

dagmenu’s. Het à la carte menu 
biedt een keuze uit verschillende 
voorgerechten, hoofdgerechten en 
desserts’. Kortom, voor elk wat 
wils. Toch is restaurant Bij de Tijd 
nog steeds op zoek naar vrijwil-
ligers. ‘Wij zoeken vooral mensen 
voor in de middaguren, medewer-
kers die goede koffie kunnen zetten, 
een lekkere lunch kunnen bereiden 
en die niet bang zijn om de handen 
uit de mouwen te steken’.

Van alles wat
In het Wijkcentrum kunt u niet alleen 
lekker eten, maar er is ook genoeg 
ander vertier voor de gasten. Iedere 
ochtend is het ‘koffie-ochtend’, voor 
iedereen die gewoon binnenvalt en 
elke dinsdag wordt een gezellige 
lunch georganiseerd voor ieder die 
daar behoefte aan heeft. Nagengast: 
‘Er wordt door ons nog veel meer 

gedaan, bijvoorbeeld elke tweede 
vrijdag van de maand vindt het Kind 
en Koffie Café plaats in het Wijkres-
taurant. Op deze ochtend zijn ouders 
en kinderen uit de gemeente De Bilt 
van harte welkom om koffie of thee 
te komen drinken. Ook met vragen 
omtrent opvoeding kunt u hier te-
recht. Elke eerste maandagochtend 
van de maand vindt een ‘in between 
café’ plaats, voor hen die op zoek 
zijn naar werk of ervaring willen 
uitwisselen’.

Om al deze activiteiten doorgang te 
laten vinden, zijn nog meer vrijwil-
ligers nodig, vooral in de middag-
uren. Als u het leuk vindt om iets te 
doen voor uw medemens, schroom 
dan niet en neem contact op met 
Lotte Nagengast, coördinator Vrij-
willigers bij Mens De Bilt, tel.nr. 
030-2209615.Lotte Nagengast voor de ingang van Bij de Tijd.

Zelfs de schapen lopen te blaten
dat ze de dierenwei zo willen laten
Maartensdijk dringt dus aan
dat de wei blijft bestaan
en wil klaarheid en niet alleen praten

Guus Geebel Limerick



4

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Lamshaasjes 
of lamsfilet

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

Biefstuk spiesjes
Varkenshaas saté
Kipsaté

500
gram 4.98

100
gram 3.25

4 Schnitzels 6.-
6 Tartaartjes 6.-
6 Oranjeburgers 6.-

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

HEERLIJKE COMTE 
(ZWITSERSE BERG KAAS) 

4.98250
gram

2.50100
gram

5.25500
gram

2.75100
gram

HUISMIX

WALNOOTSALAMI

6 halen / 
   5 betalen

Ham-aspergesalade 
Bieslook paté
Filet americain 3 x 100

gram 4.50

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

Beenham
Kiprollade
Entrecôte 3 x 100

gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 april
t/m woensdag 22 april

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

6.98
1 Kg.

SHOARMA
Extra donderdag voordeel:

Lekker voor de bbq!

op=op

RIBEYE ROLLETJES 
(GEVULD MET PITTIGE 
MARINADE, SERRANO HAM 
EN HARICOT VERTS)

Special van week:

2.50100
gram

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
WITLOFSCHOTEL
_________________________100 GRAM 0,99
FETTUCCINI
MET ASPERGES, ZALM EN SPINAZIE

________________________ 100 GRAM 1,49
MAALTIJD
MET KABELJAUW, SPINAZIE EN PUREE

___________________________ PORTIE 8,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK

Hollandse

Trostomaten
500 GRAM

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

ALLEEN MAANDAG 20, DINSDAG 21
EN WOENSDAG 22 APRIL

0,99 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Scherpe dagprijzen!
Volop Hollandse

Aardbeien en Asperges!
Gratis geschild

VERS GEWASSEN

Spinazie
____________________300 GRAM 0,99
HANDPEREN

Conference
____________________HÉÉL KILO 0,99
Asperge - Lasagne
____________________100 GRAM 1,25

HEERLIJKE

Frambozen   OP = OP
___________________ PER BAKJE 0,99

Smaak!!
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advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Mens organiseert recreatief 
Beachvolleybaltoernooi 

door Wessel van Leeuwen

Op 6 juni organiseert Mens De Bilt voor het eerst een beachvolleybaltoernooi. Het toernooi is 
een project van Mens De Bilt en onderdeel van Kevin de Haas zijn stageopdracht. Kevin zal dit 
project samen met Maikel Rijdes organiseren, collega buurtsportcoach van Sebastiaan. Kevin 

hoopt dat veel teams zich aanmelden en er uit uiteindelijk meer dan 24 teams meedoen. 

In de zon met een drankje, een mu-
ziekje op de achtergrond en met 
je voeten in het zand, dat klinkt 
als vakantie. Je hoeft er helemaal 
niet voor op vakantie of ver voor 

te rijden want achter zwembad 
Brandenburg liggen maar liefst zes 
beachvolleybalvelden. Hier vindt 
het toernooi plaats. Het toernooi 
wordt georganiseerd in samenwer-

king met beachvolleybalvereniging 
Irene beach. 

18 jaar en ouder
Het idee is ontstaan naar aanleiding 
van cijfers van de gemeente. Uit 
deze cijfers blijkt dat het aantal lid-
maatschappen bij sportverenigin-
gen in de groep van 18 tot 54 jaar 
het kleinst is. “Na de middelbare 
school is er een flinke daling als het 
gaat om lidmaatschappen bij sport-
verenigingen. Wij als Mens De 
Bilt willen die daling tegengaan. 
Dit toernooi is daar een onderdeel 
van”, aldus Sebastiaan Klok. Hij is 
buurtsportcoach bij Mens De Bilt 
en hoopt dat er zoveel mogelijk 
soorten doelgroepen meedoen aan 
dit toernooi. Lerarenteams, bestu-
ren van sportverenigingen, vrien-
dengroepen, wijkteams of bedrij-
venteams, iedereen is welkom.  De 
minimale leeftijd om aan het toer-
nooi mee te doen is achttien jaar en 
er wordt met vier personen tegelijk 

gespeeld. Mens De Bilt hoopt zo 
deze doelgroep te stimuleren om 
mee te doen.

Stageproject
Sebastiaan bracht Kevin op het idee 
om dit te gaan organiseren als sta-
geproject. Kevin is geen onbekende 
in de Biltse sportwereld. Hij voet-
balt in het eerste elftal van FC De 
Bilt, hij tennist bij T.V FAK en hij 

volleybalt recreatief op maandag-
avond in het H.F. Witte Centrum. 
Kevin wil iedereen de bewuste 
dag zoveel mogelijk laten bewe-
gen. “Elk team speelt minimaal vijf 
wedstrijden, dat wordt dus lekker 
bewegen de hele dag!”, aldus Ke-
vin. De inschrijving per team kost 
20 euro. Je kan je als team inschrij-
ven door een e-mail te sturen naar 
m.rijdes@mensdebilt.nl.Biltse koren laten zich horen

Zaterdag 25 april is de vijfde editie van het korenfestival in De Bilt. Vanaf 13.00 uur treden zeven 
koren uit onze gemeente op in het H.F. Wittecentrum aan het Henri Dunantplein in De Bilt. 

Wie houdt van het Nederlandse lied 
moet beslist gaan luisteren naar 
het koor Valsch en Gemeen. Ludi 
Cantare, een vrouwenkoor, zingt 
prachtige Roemeens-Hongaarse en 
Spaanse muziek. Het oudste koor, 
de Koninklijke ‘Zang Veredelt’ 
heeft een heel divers repertoire, va-
riërend van klassiek tot het moderne 
Only Time van Enya. En voor wie 
graag de zakdoeken uit de handtas 
wil halen raden treedt het mannen-
koor ‘Sterk Spul’ op met hun prach-
tige smartlappen en levensliedjes. 
Het octet Von Bilthoven brengt met 
haar sferische harmonieën op een 
andere manier het publiek tot ont-
roering. Mannenkoor Noot aan de 
Man vertoeft met hun liederen in 
de jaren zestig en zeventig. En het 
Kamerkoor De Bilt heeft als altijd 
een afwisselend klassiek repertoire.

Optreden
Elk koor zal twintig minuten optre-
den, al dan niet met begeleiding van 

een pianist. Wynanda Zeevaarder, 
zangeres en docente aan de Muziek-
school, zal de middag presenteren 
en doet dat op haar eigen bijzondere 
wijze. In de zaal zal een jury de ko-
ren beluisteren, ze zal letten op sa-
menklank, communicatie tussen de 
dirigent en het koor, de uitspraak, 
de presentatie etc. Ze zal haar des-
kundig commentaar later in een rap-
port met complimenten en aanbeve-
lingen aan de koren meegeven. 

Jury
De jury wordt gevormd door Bert 
Kamminga, oud-wethouder, groot 
muziekliefhebber en met een diplo-
ma koordirectie op zak een goede 
voorzitter van de jury. Liesbeth Van-
derhalle, zangeres en vocal coach, 
heeft talloze rollen gezongen in het 
oratorium repertoire en in opera’s. 
Zong bij het Groot Omroepkoor en 
het Koor van de Nederlandse Opera 
en vormt met Ineke Geleijns het duo 
Cantaloupe. Kees van der Burg heeft 

als vaste dirigent bij amateurkoren 
in Utrecht gewerkt, regisseert sinds 
1998 opera’s en muziektheaterstuk-
ken en hij was van 2006 tot 2011 
dirigent van de zeven Leerkorkesten 
in de Bijlmer. Daarnaast is hij do-
cent AMV en muziek & beweging 
en heeft een lespraktijk directie. 

Programma
De wens om te genieten van de lie-
deren staat voorop, gekoppeld aan 
het streven om de koren in onze ge-
meente nog hoger op de kwaliteits-
ladder te zetten. Wethouder van o.a. 
kunst- cultuur- en monumentenbe-
leid Hans Mieras, zal de middag om 
kwart voor één openen. De toegang 
voor het publiek is gratis, maar in 
de zaal zal een bus staan waarin 
men kan doneren, zodat de begro-
ting hopelijk helemaal sluitend 
wordt. Op de website van de SKC, 
www.stichtingkunstencultuur-de-
bilt.nl staat het laatste nieuws en 
het programma.    (Tonneke Stamps)

‘Ik ben Kevin de Haas en ik ben 22 jaar oud. Op dit moment loop ik 
twee dagen in de week stage bijMens De Bilt, de overige drie dagen 
ga ik naar school. Naast  school en sporten ben ik werkzaam met mijn 
eigen bedrijf KDWebdesign. Dat is een innovatief internetbureau waar 
we samen met de klant werken aan een perfect eindresultaat. Ik stu-
deer op dit moment aan de Hogeschool van Amsterdam en volg daar 
de opleiding Sport, Management en Ondernemen. Na het behalen van 
mijn diploma zou ik onder andere aan de slag kunnen als: sportmana-
ger, eventmanager, zelfstandig ondernemer in de sport of bijvoorbeeld 
buurtsportcoach. Door het lopen van stages hoop ik voor mijzelf een 
beeld te krijgen wat voor baan ik later wil beoefenen.’

Sebastiaan (links ) en Kevin (rechts) hopen dat veel teams zich aanmelden.

Kleine collectanten
FC De Bilt heeft als één team achter de collecte voor het gehandicap-
tenfonds gestaan en is trots dat zij een bijdrage (€ 716,13) heeft mogen 
leveren aan deze actie. De bijdrage werd o.a. gegenereerd uit de op-
brengst van zelf gebakken en gesponsorde taarten De totale opbrengst 
was 3900 euro. 

Ook deze twee (jongste) leden van FC De Bilt (Bart Kroon en Bilal el 
Mesbahi) uit de Champions League hebben geholpen met collecteren 
voor Fonds GehandicaptenSport.

Ludi Cantare is een van de deelnemende koren.
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■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

ELKE DAG WEER EEN 
BEGROETING DOOR 
HONDERDEN 
BLOEMEN

HOU U VAST !!!!..  
EN LEES VERDER:

Dat bloeit en bloeit en bloeit alsof 
het een lieve lust is, de hele zomer 
door. Wij hebben de aller-aller-
mooiste soorten winterharde, vaste  
TUINGERANIUMS voor u klaar 
staan. Nu als   
SUPERZONDAGAANBIEDING

Zondag 19 april van
12.00 tot 17.00 uur:

Zelf zijn we enigszins duizelig als we ons assortiment 
vaste planten tellen en sorteren. Geen beginnen aan. 
We zijn gestopt en doen ze gewoon AL-LE-MAAL in 
de aanbieding. Neem maar extra veel laadruimte mee.

Tot en met dinsdag 21 april op alle vaste planten in 
vierkante potmaten 9 x 9 cm 
en 11 x 11 cm een
kassakorting van ............................

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

ÓÓK ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

HALVE PRIJS
Geldt niet voor de
1-jarige geraniums

25%

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Opruiming voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 
persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-
fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en
banken. Kom proberen wat goed zit-
comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 
winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

6

Nu al leverbaar vanaf € 215,-

Ga niet voor standaard, met 
onze lattenbodem systemen 
slaapt u op maat!

Maisbrood
400 gram
nu € 1,30

De lekkerste
tompoucen:

Dubbeldekkers
Nu € 1,50

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

‘t Knipperijtje
Kapsalon

Spechtlaan 29  • 3738 GA • Maartensdijk  

Woensdag 22 april hebben 
we weer kinder knip middag! 
Met een filmpje, limonade, 

wat lekkers en een volle grabbelton! 

Het is van 13:00 uur tot 17:00 uur.
Bel snel voor een afspraak: 0346-212908

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Like us on Facebook

Nieuwe collectie
SANDWICH_
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Larenstein: interessant stukje grond
door Koos Kolenbrander

Wie over de Biltse Rading richting Groenekanseweg rijdt kan over de weg heen kijkend de 
plaats zien waar vroeger boerderij Larenstein heeft gestaan. In 1854 werd daarvan de eerste 
steen gelegd door C.T. baron van Boetzelaer, een zoon van C.W.T. baron van Boetzelaer en 

Elisabeth Both Hendriksen, wonende op Santwijck. In 1968 is de boerderij gesloopt.

Fien Hamstra - van der Grift 
woonde 27 jaar op boerderij Laren-
stein: ‘In de vorige eeuw zijn na de 
Tweede Wereldoorlog de meeste 
boerderijen in ons dorp verdwenen. 
De woonhuizen kregen een andere 
bestemming of werden afgebro-
ken. De grond van akkers en groe-

ne weilanden werd bestemd voor 
woningbouw. Zo verging het ook 
‘onze’ boerderij Larenstein’. 

Sportterrein
Bij die naam denken we ook aan 
het (vroegere) sportpark Larenstein 
ten westen van de Kometenlaan 
(tegenwoordig Nova en ingang aan 
Tweelingen). Hans van Breukelen 
vertelde daar ooit over: ‘Ik maakte 
de overstap mee naar sportpark La-
renstein, dat in de bossen lag’. En 
over het huidige bedrijventerrein 

lezen we: ‘Het plangebied van het 
industrieterrein betreft globaal de 
gronden van het voormalige MOB-
complex en het voormalige sport-
park Larenstein en is gesitueerd ten 
noorden van de Groenekanseweg, 
ten westen van de bebouwing aan 
de Kometenlaan. ‘Fien: ‘Wie weet 

nog dat er op het groene veldje 
ten noorden van de bocht waar de 
Biltse Rading overgaat in de Groe-
nekanseweg een boerenhofstede 
stond? De Biltse Rading was er 
trouwens nog niet toen de boerderij 
in 1968 afgebroken werd. Vroeger 
was er een grasberm tussen weiland 
en akker, waar je ‘s zomers boter-
bloemen en klaprozen kon plukken. 

Over weilanden en akkers keken 
wij uit op de stad Utrecht met als 
blikvanger de Dom’.

Biltse Grift
In een artikel in de Biltse Grift in 
2003 vertelde Fien Hamstra uitge-
breid over de naam ‘Larenstein’ 
en in een interview op de website 
van de Historische Kring ‘dOude 
School gaat ze daar nog wat per-
soonlijk op in: ‘Larenstein was van 

het type hallenhuis en was bedekt 
met een rieten dak. Bij de bouw 
waren oudere materialen gebruikt, 
mogelijk afkomstig van boerderij 
Landlust, direct naast Larenstein 
gelegen aan de Groenekanseweg 
(in april 1856 gesloopt) of van de 
daggelderswoning die ter plaatse 
van Larenstein had gestaan. 

Larenstein was oorspronkelijk een 
akkerbouwbedrijf op de zandgrond, 
maar is later een gemengd bedrijf 
geworden. 

School
Fien volgde lager onderwijs op de 
Rehobothschool aan de Hessen-
weg, die de Hessenwegschool werd 
genoemd. De school stond op de 
plek van het huidige Hessenhof. Na 
de lagere school ging Fien naar de 
huishoudschool aan de Tuinstraat. 
Dat was een tweejarige opleiding. 
Fien: ‘Toen ik daarna al een tijdje 
thuis werkte, ging ik naar de avond-
mulo in Urecht. Daarna wilde ik 
graag doorleren om in het onder-
wijs te kunnen gaan werken. Maar 
in 1958, 14 dagen voor mijn eind-
examen, overleed mijn vader. Toen 
heb ik samen met mijn moeder en 
een broer die ook nog thuis was een 
maatschap gevormd en hebben we 
de boerderij nog een tijdje voortge-
zet. 

Vaaltjutten
‘Vanaf mijn kindertijd heb ik veel in 
De Bilt zien veranderen. Naast onze 
boerderij was nog een stukje bos, 
waarop thans het huidige bedrij-
venterrein Larenstein is gekomen. 
Er was een stukje eikenhakhout, 
waarop ook de vuilstortplaats van 
de gemeente lag. Van het huishou-
delijk afval werd compost gemaakt. 
We mochten daar geen voedsel 
voor de menselijke consumptie op 
verbouwen: alleen diervoeder was 
toegestaan. Mijn broers gingen wel 
eens op de vuilstort ‘vaaltjutten’. 
Dit was in de familie zo bekend, 
dat als we thuis iets nieuws hadden 
gekocht, er altijd meteen werd ge-
vraagd: ‘komt dat van de vaalt?’ In 
1955 heeft Defensie het vaaltterrein 
gekocht om er een MOB-complex 

te vestigen (mobilisatiecomplex, 
speelde een rol in de Koude oor-
log, redactie). Later is hier het be-
drijventerrein Larenstein gestart. 
De huidige Milieustraat werd aan 
de laan Weltevreden gevestigd. In 

1952 hadden we al bericht gekregen 
dat ons land gebruikt zou worden 
voor de nieuwbouw van De Bilt en 
dat de boerderij weg moest. De flats 
rukten op en achter Weltevreden 
begonnen ze ook al te meten. Door 
de nieuwbouw hielden we steeds 
minder land over. In 1968 is Laren-
stein tijdens de sloop afgebrand. In 
juli 1963 ben ik met Sietse Hamstra 
getrouwd. Hij werkte als dierenarts 
bij de Buitenpraktijk van de facul-
teit Diergeneeskunde. Ik besef dat 
ik op een interessant stukje grond 
ben geboren en opgegroeid, want 
je woont hier op de grens van oor-
spronkelijke heidegrond en moe-
rasgebied’.

Larenstein in 1967 met op de achtergrond de bouw aan de Tempellaan en 
Planetenbaan (uit de verzameling van Rienk Miedema).

Fien Hamstra: ‘Ik ben op een 
interessant stukje grond geboren’.

Fien Hamstra heeft ook een tijdje zelf op de boerderij gewerkt (uit haar verzameling).

Op sportpark Larenstein (‘dat tussen de bossen lag’) werd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de wedstrijd 
B.V.C. – Amstelland gespeeld. B.V.C. maakt hier het derde doelpunt. (uit een privéverzameling). 

Alzheimer Café
Op dinsdag 21 april a.s. om 20.00 uur vindt er een Alzheimer Café 
plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek in Bilthoven.

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is ‘Ik 
raak je kwijt’; doordat gedrag en karakter veranderen en de communi-
catie steeds moeilijker wordt, verliest men het contact. Jeanette Ver-
woert, geestelijk verzorger De Bilthuysen, zal over dit thema komen 
praten. Ook is er gelegenheid om met haar in gesprek te gaan en vragen 
te stellen. De toegang is gratis.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden, u bent van harte welkom. Pro-
blemen met vervoer? Neemt u in dit geval contact op met het inlichtin-
gennummer, dan wordt een oplossing geboden. Voor meer informatie 
over het Alzheimer Café kan contact worden opgenomen met Alida 
Melkert, tel.nr. 030-6562977 of met Bea van Doeland, 030-2219022. 
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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

Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 april 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

199750

069

27 - 04 open

van 08.00 tot 13.00

Waterval
witte wijn bag
in box 2250 ml
van

€9,99

Jumbo
Slasaus
per � es
van

€0,91

Krop sla + 
Komkommer

Jumbo
Houtskool
zak 2,5 kilo 
van

€2,99
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Hugo van Usen is de nieuwe 
voorzitter Samen Verder

door Marijke Drieenhuizen

Hugo van Usen is de nieuwe voorzitter van Sportstichting Samen Verder De Bilt-Bilthoven. Hij 
volgt Antje Naaktgeboren op die vele jaren deze taak vervulde. Antje zou aan het eind van dit 
seizoen stoppen, maar de opvolging is door omstandigheden per direct ingevuld.Hugo is een 

bekende binnen de club: hij zwemt al 10 jaar mee als vrijwilliger en kent de vereniging dus goed. 

Samen Verder is de enige vereni-
ging in de gemeente De Bilt die 
activiteiten aanbiedt voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Zij organiseert het zwemmen in 
zwembad Brandenburg en de zaal-
sport in Het Lichtruim in Bilthoven 
en zorgt daarbij voor een aangepast 
programma, specifieke begelei-
ding en het tempo dat past bij de 
deelnemers. Vijfenveertig mensen 
sporten wekelijks en zij worden 
ondersteund door 27 vrijwilligers, 
inclusief het bestuur dat veelal ook 
vrijwilliger is bij het zwemmen of 
de zaalsport. Naast sporten worden 
ook speciale feestjes georganiseerd 
zoals de jaarlijkse bingo en het 
dagje uit. Een deel van de deelne-
mers loopt ook jaarlijks mee met de 
avondvierdaagse.

‘Het is leuk’
Hugo van Usen heeft een nicht die 
al jaren meezwemt. Toch is hij niet 
via haar maar via een vriend betrok-
ken geraakt bij Samen Verder. ‘Toen 
ze een keer omhoog zaten met het 
aantal vrijwilligers bij het zwem-
men ben ik ingevallen. Ik vond het 
leuk en ben het blijven doen. Alleen 
zo hou je vrijwilligerswerk vol. Je 
moet het zelf leuk vinden’. Hij kent 
natuurlijk alle zwemmers bij naam. 
‘Sommige vinden het fijn als je er 
bent of als je een bal naar ze gooit of 
gewoon gezellig een praatje met ze 

maakt’. Hugo is getrouwd en heeft 
twee kinderen. ‘De oudste zit inmid-
dels op voetbal en daar wil ik ook af 
en toe kijken dus kan ik minder bij 
het zwemmen aanwezig zijn. Toen 
ze dan ook om nieuwe bestuursle-
den vroegen heb ik mij aangemeld. 
Op die manier kan ik mij blijven in-
zetten. Maar als het uitkomt blijf ik 
ook meezwemmen’.

‘Vrijwillig is niet vrijblijvend’
Hugo van Usen: ‘Besturen doe je op 
de achtergrond. Wat dat betreft wil 
ik het op dezelfde manier doen als 

het vorige bestuur. Je zag ze niet, be-
halve als het nodig was of als er iets 
bijzonders was. Met zwemmen bij-
voorbeeld moeten wij elk jaar weer 
de proeve van bekwaamheid afleg-
gen. Aan het eind komt dan het be-
stuur met een bloemetje: altijd weer. 

Zo voel je je gewaardeerd en dat is 
fijn. Zo moet je met vrijwilligers 
omgaan. Je moet ze koesteren’. Het 
is allemaal vrijwilligerswerk. ‘Vrij-
willig maar niet vrijblijvend. Als je 
hier ja tegen zegt moet je er ook zijn. 
Er wordt tenslotte op je gerekend’. 

Hugo van Usen combineert het voorzitterschap met voetbal en zwemmen.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Complot?

Eind april komen mijn echtgenote en ik, na een half jaar overwinte-
ring op Tenerife, naar huis. Post voor ons hebben we niet gelezen want 
daarvoor deed een familielid een voorselectie en alleen belangrijke post 
werd doorgestuurd, dat is er echter niet geweest. Via mailberichten sij-
pelden er echter wel nieuws door dat een aanslag lijkt te betekenen op 
ons leefgenot.

Wij hebben het gevoel dat onze gehuurde flatwoning stiekem een on-
derdeel is geworden van een van de landelijke ‘ Open Penitentiaire In-
richtingen’  in Nederland en met name van de gemeente De Bilt. In 
deze inrichtingen wonen, op enkele uitzonderingen na, veelal alleen 
kostenposten voor de maatschappij, zoals: AOW-ers; uitkeringstrek-
kers; chronisch zorgbehoevenden; hulp in de huishouding-behoeven-
den; enz. enz. Sinds de verkiezingen van 18 maart jl. heeft een van de 
ministers het woord ‘ complottheorie’  gebruikt.

Wij hebben het gevoel dat met name vanuit die partij een complot ge-
smeed is om de laatste restjes levensvreugde van die ‘ profiteurs’  lan-
delijk weg te nemen. Zij kosten n.l. bakken met geld en dat is toch 
zonde. Ontmoedigen die hap en wellicht ziet een aantal van hen het niet 
meer zitten en worden ze op deze manier tot wanhoop gedreven. Terug 
naar de gemeente De Bilt waar onze huurflat gehuurd wordt van de 
woningbouwvereniging SSW. Indien de geruchten waar zijn betekenen 
die letters SSW nu voor ons:

Stichting Sociale Waakhond en zijn de medewerk(st) buiten hun mede-
weten om cipier geworden. Die kostenpost is een financiële brandhaard 
die geblust moet worden, daar is de brandweer bij nodig.

Op onze balkons aan de achterkant van het gebouw konden we sinds 
vorig jaar niet meer zitten door geluidsoverlast overdag van joelende 
schoolkinderen en ’s-avonds door hangjongeren. Gelukkig konden we 
voor het negende jaar nog wel genieten van onze galerijmeubels, de zon 
en onze planten op de galerij aan de voorkant. Een van de geruchten 
is dat met ingang van 5 april, op last van de brandweer, geen zitjes, 
planten enz. op de galerij geplaatst mogen worden. Als ze nu gekozen 
hadden voor 1 april was het een mooie 1 aprilmop geweest en had ik dit 
niet hoeven schrijven.

Als wij thuiskomen gaan we ons eerst nestelen op ons plekje, zetten 
onze stoelen met tafel op de galerij en nemen daarna alleen onze be-
langrijke post door.

Echtpaar Griffioen, Bilthoven.

Koninklijke Onderscheiding 
Burgemeester Arjen Gerritsen reikte 
dinsdag 7 april de versierselen die 
horen bij de Koninklijke onder-
scheiding Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau uit aan de heer Van 
Nimwegen. De uitreiking vond 
plaats in besloten kring. 
De heer Van Nimwegen ontving 
de onderscheiding voor zijn rol in 
de wereldwijde gezondheidszorg 
als het gaat om kennisoverdracht 

voor het mondiale kindervaccina-
tie programma (polio). Deze ken-
nisoverdracht betreft niet alleen 
het verschaffen van apparatuur en 
receptuur, maar ook training en pro-
ductie van vaccins en de kwaliteits-
controle daarvan. 
En het is dit laatste waarin hij zijn 
bijdrage heeft geleverd: ontwikke-
ling van, standaardisering van en 
training in kwaliteitscontrole testen 

voor vaccinproductie. Deze trainin-
gen zijn mede opgezet door de heer 
Van Nimwegen en werden ter plek-
ke of in Bilthoven gegeven. Eén en 
ander is in een later stadium door de 
WHO overgenomen en de heer Van 
Nimwegen geldt in WHO kringen 
en op dit vakgebied als een internati-
onaal erkend specialist en zijn naam 
is in landen als Indonesie, China, In-
dia en Vietnam een begrip.

Kamerkoor zingt Vergezichten

Op zondag 19 april om 15.00 uur in de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49 a te De Bilt. Een concert 
van Kamerkoor De Bilt met Tsjechisch/Slowaaks repertoire, Duitstalig werk uit de Romantiek en moderne 
Amerikaanse werken. Muziek van o.a. Béla Bartók, Johannes Brahms, Gustav Jenner e.a. 
Het Kamerkoor De Bilt neemt ook deel aan het Korenfestival in het H.F. Witte centrum op 25 april. [HvdB]

Westbroek Ontmoet 
Westbroek Ontmoet is een initiatief van enkele 

Westbroekers om via bijeenkomsten (extra) aandacht te 
schenken aan bepaalde zaken of mensen, vaak gerelateerd 

aan lokale thema’s. 

In de laatste bijeenkomst van dit seizoen stond het 125-jarig jubileum 
van de Westbroekse Brandweer geagendeerd. Burgemeester Arjen Ger-
ritsen wees tijdens de introductie nog eens op de waardering die er bij 
het gemeentebestuur is voor lokale initiatieven en vrijwillige (brand-
weer-)activiteiten. [HvdB] 

Postcommandant Martin Groot ‘verhaalde’ in een overvolle zaal van 
het Dorpshuis in Westbroek voor zo’n 60 personen over het wel en wee 
van deze lokale vrijwilligersorganisatie.



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

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

Zaterdag staan we op het NK Jachtpaarden in Soest!

Blessed by
Comfort

Hobart hoed
voor 60 euro

Out� ts Boots Accessories
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LAMSSPIESJES
Voor in de oven, barbecue of in de grill. Lamsbiefstuk lekker
gemarineerd met ietsje kno� ook. Kort rosé te bakken. 100 gram 2,45

BLACK ANGUS RIBLAPJES
Superkwaliteit: grof van draad en iets doorregen. 120 dagen
graan gevoerd. Ca 1 tot 1½ uur stoven. 500 gram 7,50

LAMSBOUTSCHIJVEN
Voor de lamsliefhebbers. Met een klein beentje.
Lekker gemarineerd, rosé te bakken. 500 gram 8,25

PROCUREURLAPJES
Van ons bekende varkensvlees. Word niet droog; lekker om
saté van te maken. Kort bakken of lang sudderen. 500 gram 5,50

NOISETTES
Uit de specialiteitenhoek: met o.a. gemarineerde varkensbiefstuk
& kruidige notenkaas. Ca 15 tot 20 min. braden 100 gram 1,50

SCHOUDERFILETROLLADE
Traditioneel handgeknoopt, gekruid & gezouten. Braadtijd totaal
ca. 90 min. Ook warm of koud lekker op brood. 500 gram 5,50

TIP:
GEHAKT STAAFJES

Uit onze panklaarhoek: simpel maar lekker. 3 stuks 3,30 
GEPANEERDE SCHNITSELS

Lekker gepaneerd & gekruid. Wie kent ze niet! 4 stuks 6,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 13 t/m zaterdag 18 april 2015. Zetfouten voorbehouden.

De energieambassadeurs komen 
graag bij u thuis

“Klimaatverandering zie ik als 
een groot probleem voor de toe-
komst van deze wereld. Maar 
waar ik vooral zelf wat kan be-
tekenen, is in mijn eigen omge-
ving.” Aan het woord is Joanne 
Penning, een van de Energie-
ambassadeurs van BENG! Het 
mooie, aldus Joanne, is dat ie-
dereen daarbij zijn of haar talen-
ten kan inzetten. De een weet al-
les van techniek en het inregelen 
van cv-installaties, de ander is 
goed in het activeren van men-
sen en het samen met anderen 
uitvoeren van een woningisola-
tieproject .

Een aantal van de Energieam-
bassadeurs heeft inmiddels in 
hun eigen wijk, samen met an-

dere bewoners, een collectief 
isolatieproject opgezet: “ Zo leer 
je je buren weer eens op een an-
der manier kennen en door een 
gezamenlijke aanpak kan flink 
bespaard worden op de kosten 
van bijvoorbeeld spouwmuur-
isolatie. Het resultaat: niet alleen 
een lagere rekening maar ook 
een verbetering van het woon-
comfort.”

De Energieambassadeurs hou-
den niet van veel vergaderen, 
maar komen graag op bezoek 
bij mensen met vragen op het 
gebied van energiebesparing of 
het opwekken van duurzame 
energie. Mensen die onlangs een 
energielabel voor hun woning 
hebben ontvangen en zich afvra-

gen hoe ze dat kunnen verbete-
ren, kunnen op hen een beroep 
doen. En als je er op een dag 
achter komt dat je in vergelij-
king met de buren wel een heel 
hoog gas- of stroomverbruik 
hebt, kun je een van de Energie-
ambassadeurs vragen eens langs 
te komen om te kijken waar dat 
aan ligt. Soms leidt dat tot ver-
rassende ontdekkingen, zoals het 
verhaal van het fraaie koelkastje 
voor de biertjes in de huiskamer 
die per jaar € 500 stroom bleek 
te verbruiken.

Wilt u meer weten of misschien 
zelf Energieambassadeur wor-
den? Kijk dan op de website: 
www.beng2030.nl of stuur een 
email aan: info@beng2030.nl.

Energieambassadeurs komen graag 
op bezoek om vragen op het gebied 
van energiebesparing of het opwek-
ken van duurzame energie te beant-
woorden.

Maar veel foto’s zijn vaak snapshots, vluchtige foto’s 
gemaakt met onze smartphone of  digitale camera. 
Voor veel doeleinden uitermate geschikt maar som-
mige momenten verdienen nu eenmaal meer aan-
dacht en kwaliteit. Kwaliteit en professionaliteit 
welke Mariël Merkus Fotografie u kan bieden.

Denk bijvoorbeeld aan uw bruiloft, een van de mooi-
ste en belangrijkste momenten in uw leven en waar 
u nog lang van wilt nagenieten. Of  die mooie gezins-
foto die u al zo lang wilt hebben of  een foto van uw 
(klein)kinderen om hen op een bepaalde leeftijd vast 
te leggen. Of  misschien een mooi portret van uw ou-
ders als blijvende herinnering en welke met de tijd 
alleen maar waardevoller wordt. Zulke mooie foto’s 
verdienen aandacht en een professionele aanpak 
want het eindresultaat moet een blijvende herin-
nering zijn. Beroepsfotograaf  Mariël Merkus is de 
ervaren vakfotograaf  bij uitstek om uw dierbare mo-
menten vast te leggen.

Mariël Merkus, gediplomeerd vakfotograaf, heeft 
haar eigen stijl en werkwijze. Haar creativiteit en oog 
voor detail is wat mensen aanspreekt in haar werk. 
“Ik vind het belangrijk dat mijn foto’s een gevoel 
weergeven wat passend is bij de persoon of  perso-
nen die ik fotografeer. Blijdschap, vreugde, trots… je 
moet het voelen als je mijn foto’s bekijkt. Dat maakt 
een herinnering juist zo bijzonder. Ik neem ook altijd 
uitgebreid de tijd om mijn klanten te leren kennen en 
te luisteren naar hun wensen en om de juiste setting 
te kiezen voor de fotosessie. Want de mooiste foto’s 
worden gemaakt op het juiste moment, de juiste lo-
catie en pas bij de juiste chemie tussen fotograaf  en 
gefotografeerde.”

U kunt bij Mariël Merkus Fotografie terecht voor het 
laten maken van Trouwreportages, Love-shoots, Fa-
milie- en Kinderportretten maar ook voor een pas-
send zakelijke foto voor bijvoorbeeld uw website, CV 
of  Social media. Bent u op zoek naar een mooie en 
blijvende herinnering? Neem dan contact op met 
Mariël Merkus Fotografie, 06-28260901 of  info@
marielmerkus.nl. Voor meer informatie en inspiratie 
www.marielmerkus.nl

Sommige momenten verdienen nu eenmaal
meer aandacht en kwaliteit!

Fotografie is niet meer weg te denken uit ons leven. Op Facebook en
Instagram delen we al onze foto’s van uiteenlopende gebeurtenissen,

talloze Selfies worden er gemaakt en op LinkedIn krijgen
we een gezicht bij ons zakelijke profiel.

Actie!
Boek nu een love-, familie- of kindershoot 
en ontvang 2 gratis afdrukken t.w.v. € 17,-.
De actie loopt tot en met 31 mei 2015. 
Overige voorwaarden zie:
www.marielmerkus.nl
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advertentie

Vlijtig Liesje
Impatiens New Guinea.
Diverse kleuren. Potmaat 
12 cm. Per stuk

VAN 2,49DVOOR 

1,49
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 16. Geldig van 16-04 t/m 22-04. OP=OP

Stomen op het Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

Stoomgoed laten reinigen kan vanaf heden weer op het Maertensplein. Alie Kuipers van de 
Primera is een Palthe Depot begonnen. Al jaren adviseert Primera
Nederland haar om daar mee te starten. ‘Nu is het juiste moment’.

Gelijk is er ook al een actie gedurende de maand april.

Primera Maartensdijk biedt al veel 
producten en diensten, maar wil het 
assortiment nu gaan uitbreiden. Alie 
vertelt het afgelopen jaar lange tijd 
ziek te zijn geweest, nu wil ze alleen 
nog maar vooruit kijken. ‘En ik heb 
er zin in. Ik ga een inhaalslag maken 
op z’n Alie’s. Dit stomen is de eerste 
nieuwe service. Maar er komt meer: 
ik ben met veel dingen tegelijk be-
zig. Als er mensen zijn in Maartens-
dijk die nog een dienst missen, kom 
even binnen en vertel het mij. Wel-
licht zijn er mogelijkheden.’

Palthe 
In 1873 kocht de familie Palthe een 
leegstaand fabrieksgebouw van de 
Almelosche Brood en Meelfabriek. 
Het was een met stoom aangedre-
ven maalderij en centrale broodfa-
briek. De fabriek werd vervolgens 
omgebouwd voor het productie-
proces met chemische kleurstoffen. 
Vijfentwintig jaar na de oprichting 
bestond Palthe uit maar liefst 720 
fabrieksmedewerkers en 80 mede-
werkers op kantoor. Het was het jaar 
dat voor het eerst elektriciteit als 
moderne licht- en krachtbron haar 
intrede deed in de fabriek. Het werd 
het jaar van de grote uitbreiding. 
Een grote strijkzaal en een nieuwe 
kledingververij werden gebouwd. 

Vervolgens kwamen er steeds klei-
nere aanpassingen. Sinds 1972 ope-
reren de winkels onder de naam 
Palthe Stomerijen. De winkels zijn 
sindsdien uitgerust met reinigings-
machines waardoor men ter plaatse 
kleding kon reinigen. Tegenwoordig 
opereert Palthe vanuit ruim vijfen-
twintig locaties met daarop aange-
sloten meer dan 100 inleverpunten. 
Palthe heeft een landelijke dekking, 
een grote naamsbekendheid en staat 
voor kwaliteit. 

Snelle service
Snelle service was één van de voor-
waarden die Alie stelde. ‘Om te 

beginnen wordt op elke dinsdag en 
donderdag het stoomgoed opge-
haald en teruggebracht. Als na een 
aanloopperiode blijk dat het nog 
sneller gewenst zou zijn dan gaan 
we op maandag, woensdag en vrij-
dag het stoomgoed laten ophalen en 
terugbrengen’. Het stoomgoed kan 
zes dagen per week afgegeven wor-
den: niet alleen bovenkleding maar 
ook tapijten, suède, leer, matrassen, 
dekzeilen etc. We werken samen 
met een goede locatie van Palthe: 
ze staan voor goede service, het 
voelt goed’. Naast het reinigen van 
stoomgoed verrichten ze, indien ge-
wenst, ook stoppages en reparaties. 

Voor stoomgoed kan men vanaf heden ook terecht op het Maertensplein: 
de Primera is een Palthe Depot begonnen. 

Open Dag Voedselbank
Op zaterdag 18 april organiseert 
de Voedselbank een Open Dag in 
haar pand aan de Molenkamp 48 in 
De Bilt. Iedereen die eens met ei-
gen ogen wil zien wat er allemaal 
gebeurt bij de Voedselbank is van 
harte welkom van 11.00 tot 15.00 
uur. Bezoekers worden ontvangen 
door de vrijwilligers van de voed-
selbank. Zij kunnen het uitgiftepunt 
en het magazijn bezichtigen, rond-
geleid worden en vragen stellen. 

Voor toegang tot de open dag kun-
nen bezoekers een symbolische 
bijdrage doen van een ‘houdbaar 
product’ zoals bijvoorbeeld een pak 
rijst, een pot pastasaus, blikgroente 
of houdbare melk. 

Maar ook andere levensmiddelen, 
die misschien al een tijdje onge-
bruikt in de voorraadkast liggen, 
mogen natuurlijk worden gedo-
neerd.

Financiële nood
De Voedselbank geeft in de ge-
meente De Bilt zo’n 68 voedselpak-
ketten uit aan gezinnen in financiële 
nood. De hulp bestaat uit het weke-
lijks verstrekken van een zo gevari-
eerd mogelijk voedselpakket. Naast 
de uitgifte van voedselpakketten 
aan mensen die onder de armoe-
degrens leven, wordt hiermee ook 
de verspilling van voedsel tegen 
gegaan. 

Taxatiedag erfstukken
PCB Uitvaartzorg kent vanuit de 
praktijk het belang van het juist be-
palen van de waarde van voorwer-
pen. Als dit goed gebeurt kan dit 
onduidelijkheid en soms conflicten 
voorkomen. Een eerlijke verdeling 
van een erfenis wordt dan mogelijk 
gemaakt. Dat is ook de reden dat 
PCB een taxatiedag organiseert.
Die kandelaar of dat zakhorloge op 
zolder, het ligt er vaak al jaren. Fa-
miliestukken die worden nagelaten 
of al zijn geschonken door een ou-
der, oom of tante kunnen op de taxa-
tiedag bekeken worden door Eric 
Branger van ‘Boedelmakelaar’. Hij 
beschikt over veel ervaring en ken-
nis van sieraden, schilderijen, an-
tiek en kunst. Regelmatig was hij te 
zien in het SBS-programma ‘Hoe-
veel ben je waard’.

Op 18 april kunt u zich laten infor-
meren over de achtergrond van een 
voorwerp of erfstuk, de tijd waarin 
het gemaakt is, uitleg over het ge-

bruikte materiaal. Voor de eigenaar 
van het aangeboden voorwerp zal 
de emotionele waarde vooral van 
belang zijn, maar ook de financiële 
waarde kan door Eric Branger be-
paald worden.

Zaterdag 18 april van 10.30 tot 
15.00 uur wordt de taxatiedag ge-
houden in ‘De Kapel’, Berg & 
Bosch, Prof.Bronkhorstlaan 10 in 
Bilthoven. De entree is vrij. Meer 
info: pcbuitvaartzorg.nl/agenda

Eric Branger (r) geeft inzicht in de waarde van erfstukken.

Nieuwe Koranvertaling
December 2014 rondde de Maartensdijkse theoloog dr. Eduard Ver-
hoef, na zeven jaar intensieve arbeid, zijn boek ‘De Koran, heilig boek 
van de islam’ af. Wat begon als een poging om de Koran te doorgronden 
resulteerde in een vertaling van de gehele Koran. Nu is er een leesbare 
Koranvertaling, die toch dicht bij de oorspronkelijke tekst blijft. Het 
boek is inmiddels verkrijgbaar in boekwinkels. 

Maartensdijker Eduard Verhoef is 
een theoloog met een christelijke 
achtergrond die tevens Semitische 
talen heeft gestudeerd. 

Op dinsdag 21 April (aanvang 
20.00 uur) verzorgt hij een inleiding 
over dit werk in de Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1 te 
Bilthoven. 

Graag vooraf aanmelden op
tel. 030 2281014 of
info@bilthovenseboekhandel.nl

Genieten bij Van Loo

Het was vlak voor Pasen erg druk bij Kwaliteitsslagerij van Loo in 
De Bilt. Dit kwam mede door de Green Egg demonstratie. Er werd 
uitgebreid uitgelegd hoe je nu echt moet barbecueën en ook werd een 
aantal vergeten soorten vlees bereid. ‘Het was niet voor te bakken’, 
aldus een glimlachende Bas van Loo (samen met Peter Bootsma op 
de foto). Van Loo vervolgt: ‘Ik ben bezig om een cursus te organiseren 
zodat we nog meer mogelijkheden creëren om De Bilt culinair te laten 
genieten van ons vlees van de barbecue’. [HvdB]



Tapijt
Vinyl
Marmoleum
Gordijnen
Vitrage
Lamellen
Jaloezieën
Zonwering
Horren
Laminaat
Plankenvloer
PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak
T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering
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Wiskunde Aan Huis biedt zowel individuele bijles als bijles in groepjes voor 
wiskunde op alle niveaus van de middelbare school bij de leerling thuis. 

Voordelen:
•  Geen vestiging waardoor de kosten en prijzen laag zijn.

•  Uw zoon of dochter hoeft niet de deur uit.

•  U kunt pro� teren van een sterk gereduceerd

tarief bij bijles met vrienden of vriendinnen.

•  Bij Wiskunde Aan Huis betaalt u geen inschrijfgeld.

Neem contact op voor een kosteloos en 

geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

info@wiskundeaanhuis.nl
www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Wiskunde Aan Huis

Wiskunde Aan Huis biedt zowel individuele bijles als bijles in groepjes voor 

Bilthoven, Bosch & Duin, De Bilt, Den Dolder, Groenekan, Hollandsche Rading, 
Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Kijk op
www.parelpromotie.nl

Wilt u ook een mooie
Website?

of misschien een nieuwe
Huisstijl?

Drukwerk?

KEUZE UIT
100 0  TASSEN 

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

Aanbiedenigen geldig van woensdag 15 april t/m dinsdag 
21 april 2015

van 44,95
voor

95€

ACTIE!ACTIE!
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H.F. Witte Centrum bestaat 40 jaar
Afgelopen zondag was het precies 40 jaar geleden dat het H.F. Witte Centrum werd geopend. 

Het centrum, dat in de Biltse volksmond ook wel ‘Het Dorpshuis’ wordt genoemd, 
is trots op dit jubileum en viert dit door het presenteren van de speciale 

‘Wist u dat..’ poster en de bedrijfsfilm. 

‘Veel mensen weten niet wat er 
zich allemaal afspeelt in ons cen-
trum. Dat is best gek als je de 
locatie ervan bekijkt, midden in 
De Bilt’, aldus Ronald van Leeu-
wen. Hij bekleedt sinds 6,5 jaar de 
functie van bedrijfsleider. ‘Toen 
ik vertrok bij ‘Restaurant De Wit-
te Zwaan’ en aan de slag ging bij 
het H.F. Witte Centrum kreeg ik 
in mijn directe omgeving vaak de 
vraag wat daar nou zo allemaal te 
doen is. Veel mensen denken bij 

ons centrum aan het verzamel-
punt van de Avondvierdaagse en 
het kerstzaalvoetbaltoernooi. De 
mensen weten niet dat er bij ons 
ook wordt gebridged, flamengo 
dansles wordt gegeven, cursussen 
worden gegeven, feesten, kinder-
disco’s en klassenfeesten worden 
georganiseerd, schaakwedstrijden 
worden gehouden en natuurlijk 
wordt er in de sporthal bijna elke 
sport beoefend die je maar kunt 
bedenken’. 

Gastvrij
‘Het H.F. Witte Centrum pakt het 
40-jarige jubileum aan om de in-
woners van De Bilt en omstreken 
te laten wat er nou zo allemaal te 
doen is. ‘Samen met alle medewer-
kers hebben we de ‘wist u dat…’ 
pagina ontwikkeld. De bedrijfsfilm 
heeft tevens een medewerker van 
ons gemaakt, deze is te bekijken 
op onze facebookpagina (www.
facebook.com/hfwitte.centrum). 
Onze medewerkers zijn erg be-

trokken bij het bedrijf. Een voor-
beeld hiervan is onze tosti van de 
maand. Elke maand komt er wel 
iemand met een nieuw idee voor 
een speciale tosti’, vertelt Ronald 
trots. Gastvrijheid staat hoog in het 
vaandel bij het H.F. Witte Centrum. 
Ronald vertelt dat gastvrijheid het 
beste product is wat ze te bieden 
hebben:  ‘Zoals op de poster ook 
staat: wij schrijven Gastvrijheid al 
40 jaar met de hoofdletter G. Wij 
hebben de laatste vijf á zes jaar 
veel veranderingen doorgevoerd 
om een professionelere horeca-
zaak te worden. Dat is goed gelukt 
vind ik, maar als de gastvrijheid 
dan nog niet goed is red je het als 
bedrijf alsnog niet. Mede daarom 
staat deze bij ons zo hoog in het 
vaandel’.

Inrichting
De inrichting van de foyer van het 
H.F. Witte Centrum, een nieuwe 
keuken, een vernieuwde bar en 
een kleuren-led-plafond zijn de 
grootste veranderingen die er heb-

ben plaatsgevonden de laatste ja-
ren. ‘Door de unieke verlichting 
die wij nu hebben in de feestzalen 
is het voor mensen veel aantrek-
kelijker om een feestje te orga-
niseren, het plafond kan in elke 
gewenste kleur worden veranderd. 
De vernieuwde keuken hebben wij 
nu een half jaar in gebruik, deze 
bevalt hartstikke goed! We kun-
nen nu elke gewenste catering 
verzorgen’, aldus Ronald. Hij wil 
daar nog aan toevoegen dat ieder-
een welkom is om het interieur 
van de foyer te bekijken. ‘Bij de 
afgelopen verkiezingen om het 
provincie bestuur kwamen er veel 
mensen over de vloer die nor-
maal nooit bij ons binnenkomen. 
Wat wij toen veel hoorden waren 
opmerkingen als ‘Wat ziet het er 
hier gezellig uit!’ en  ‘Wat is het 
hier veranderd!’. Daarom nodig ik 
iedereen uit om eens bij ons bin-
nen te lopen en met eigen ogen het 
interieur te bekijken. Onze mede-
werkers staan altijd voor u klaar”, 
besluit Ronald. 

Opties open voor de dierenweide
door Rob Klaassen

Tijdens het inloophalfuur van de raads-commissie-vergaderingen op 9 april jl. heeft Gert-Jan 
Weierink aan burgemeester Arjen Gerritsen de 800 handtekeningen overhandigd die in drie 
dagen spontaan waren ingezameld onder omwonenden van de Dierenweide in Maartensdijk. 

De omwonenden maken zich grote 
zorgen nu de gemeente via de afde-
ling Communicatie heeft meege-
deeld de kleine vergoeding aan de 
beheerder te gaan stoppen en de 
zorg voor de Dierenweide in han-
den te willen gaan geven aan een 
zorgboerderij. Dit alles terwijl de 
omwonenden juist bezig waren om 
voorstellen te maken om tot een 
duurzame oplossing te komen voor 
het beheer van de Dierenweide.

Vragen
In zijn toelichting vertelt Gert-Jan 
dat de bewoners veel vragen heb-
ben, met name over de hoogte van 
de kosten van het beheer van de 
Dierenweide. Volgens de bewo-
ners bedraagt dit voor Maartens-
dijk niet meer dan 10.000 euro per 
jaar alles inclusief. Gert-Jan: ‘Uit 
gesprekken met raadsleden gaan 
bedragen rond die wel het drie- of 
viervoudige hiervan zijn. Dus wij 
willen als initiatiefnemers namens 
de bewoners op korte termijn vol-
ledige openheid hierover. Ook bij 
een eventuele overgang naar een 
zorgboerderij moeten alle stukken 
op tafel komen. Het kan toch niet 
de bedoeling zijn dat het beheer van 
de Dierenweide gefinancierd gaat 
worden vanuit de AWBZ-gelden? 

Dus duidelijkheid is nu de eerste 
prioriteit’. 

Reactie
Dorpswethouder Madeleine Bakker 
licht toe, waarom niet zij, maar col-
lega Jolanda van Hulst bij de over-
handiging van de handtekeningen 
naast de burgemeester de gemeente 
vertegenwoordigt: ‘Omdat Jolanda 
als wethouder ‘Beheer Openbare 
Ruimte’ in haar portefeuille heeft, 
waartoe de kinderboerderijen be-
horen’. Jolanda van Hulst: ‘Niets 
is beslist over de Dierenweide. Alle 

opties staan nog volledig open. Ik 
zeg u toe dat we in goed overleg 
met elkaar gaan en samen tot oplos-
singen zullen proberen te komen’. 
Aan het eind van de bijeenkomst 
kwamen veel gemeenteraadsleden 
naar initiatiefnemers Hans Martens 
en Gert-Jan Weierink. Ze vertelden 
ook precies te willen weten hoe de 
90.000 euro, die de dierenweiden 
in De Bilt en Maartensdijk samen 
zouden kosten precies te verdelen 
zijn. Eerst wanneer dat duidelijk 
is kan er over de toekomst worden 
gesproken. 

Irene-dames degradeert
In de Kees Boekehal speelde op zaterdag 11 april Irene dames1 tegen 
VSTS DS1 uit Bodegraven, de nummer 3 van de competitie. Waar het 
voor Irene een minder spannende en belangrijke wedstrijd zou worden, 
lag de druk hoog bij VSTS. De dames van VSTS maken nog kans op 
promotie- en degradatiewedstrijden. Dat de meiden van VSTS de druk 
voelden was goed te merken. 

Irene won de eerste set met 25-22. De dames van VSTS herpakten zich 
en wonnen de tweede set met 20-25. De derde set spande het er weer 
om. Net op tijd trok VSTS het spel naar zich toe en won met 22-25. De 
laatste set wisselde men bij Irene de gehele jeugd in. Deze jonge speel-
sters zullen volgend jaar ook de basis zijn voor dames 1. De set begon 
goed voor Irene, maar wederom pakte VSTS de set met 22-25. 

Irene DS 1 is officieel gedegradeerd en speelt volgend jaar 
promotieklasse.                                                 (foto Bram van Aggelen).Gert-Jan Weierink overhandigt de 800 handtekeningen van de 

omwonenden van de Dierenweide in Maartensdijk.

Ronald samen met het bestuur en zijn collega Kees, die al 30 jaar bij het H.F. Witte Centrum werkt, voor de 
vernieuwde bar. 

Het Biltse Dorpshuis.
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H.F. WITTE CENTRUM 40 JAAR

Wist u dat...

Wij al 40 jaar Gastvrijheid met 

de hoofdletter G schrijven 

Wij zalen te huur hebben van 1 tot 

1000 personen

Wij culinair onderlegd zijn en ook aan 

catering kunnen en willen doen
catering kunnen en willen doen

U bij ons een kinderdisco kunt organiseren en wij 

daarvoor speciale dj’s in huis hebben
daarvoor speciale dj’s in huis hebben

Onze sporthal de oudste van Nederland is

Inwoners van Gemeente De Bilt 10% 

korting op de zaalhuur kijgenInwoners van Gemeente De Bilt 10% 
Inwoners van Gemeente De Bilt 10% 
Inwoners van Gemeente De Bilt 10% 
Inwoners van Gemeente De Bilt 10% 
Inwoners van Gemeente De Bilt 10% 

korting op de zaalhuur kijgen
korting op de zaalhuur kijgen
korting op de zaalhuur kijgen

U in onze foyer ook ‘zomaar’ iets kunt komen drinken
Onze sporthal de oudste van Nederland is

U in onze foyer ook ‘zomaar’ iets kunt komen drinken

U in onze foyer ook ‘zomaar’ iets kunt komen drinken

U in onze foyer ook ‘zomaar’ iets kunt komen drinken

U in onze foyer ook ‘zomaar’ iets kunt komen drinkenWij altijd open staan voor positieve kritiek

korting op de zaalhuur kijgen

Wij een officiële trouwlocatie zijn, dus zowel de  

ceremonie als het feest kan bij ons gehouden worden

ceremonie als het feest kan bij ons gehouden worden

ceremonie als het feest kan bij ons gehouden worden

ceremonie als het feest kan bij ons gehouden worden

U op ons ‘nieuwe’ terras een drankje kunt doen 

en zelfs kunt bbq’en

1000 personen

Wij altijd te bereiken zijn op 030-2203954 of 

info@hfwitte.nl

de hoofdletter G schrijven 

Wij culinair onderlegd zijn en ook aan 
Wij culinair onderlegd zijn en ook aan 

Wij de intentie hebben om nog 40 jaar het mid-

delpunt van de Biltse samenleving te zijn

Wij zalen te huur hebben van 1 tot 
Wij zalen te huur hebben van 1 tot 
Wij zalen te huur hebben van 1 tot 

1000 personen

en zelfs kunt bbq’en

1000 personen

Wij altijd te bereiken zijn op 030-2203954 of 

Wij altijd te bereiken zijn op 030-2203954 of 

Wij iedere maand een andere speciaal bier op de tap 

hebben
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Sponsorloop voor onderzoek 
stofwisselingsziekten 

door Guus Geebel

Vorig jaar hebben leerlingen van basisschool De Rietakker in De Bilt de Koningsspelen 
ingevuld met activiteiten die geld opbrachten voor onderzoek naar stofwisselingsziekten.

Dit jaar gaan de kinderen van de Julianaschool dit doen. 

Op 24 april lopen leerlingen van 
de Julianaschool rondjes om de 
school voor de Axel Foundation. 
Er zijn ook groepen die met elkaar 
bedenken hoe ze op een andere 
manier geld voor dit doel kunnen 
inzamelen. Op 9 april was groep 7 
van De Rietakker met juf Margriet 
van den Beukel te gast bij groep 7b 
van juf Jacqueline van Doleweerd 
van de Julianaschool. De beide 

groepen hebben samen presentaties 
voorbereid voor alle kinderen van 
de Julianaschool. Aan de hand van 
een stripverhaal werd uitgelegd wat 
stofwisselingsziekten zijn. 

Behandeling
Jaarlijks krijgen achthonderd kin-
deren te horen dat ze een stofwis-
selingsziekte hebben. Er zijn zo’n 
zeshonderd van deze ziekten be-

kend. Daarvan worden er veertien 
opgespoord bij de hielprik die ba-
by’s krijgen. Die kinderen kunnen 
snel worden behandeld. Voor de 
meeste van deze ziekten is helaas 
nog geen behandeling. Stichting 
Stofwisselkracht zet zich met ou-
ders, patiënten, artsen, onderzoe-
kers en vrijwilligers in voor de 
strijd tegen stofwisselingziekten. 
De stichting wil meer bekendheid 
aan deze ziekten geven en geld in-
zamelen zodat genezing mogelijk 
wordt. Meer dan de helft van de pa-
tiënten overlijdt voor de achttiende 
verjaardag.

Axel Foundation
In De Bilt woont Axel met een stof-
wisselingsziekte. Bij Axel heeft dat 
tot gevolg dat hij multicomplex 
gehandicapt is en een onduidelijke 
levensverwachting heeft. Voor de 
ziekte van Axel zijn geen medi-
cijnen. Het is dus belangrijk dat 
er meer onderzoek komt. De Axel 
Foundation zet daar voor in, onder 
andere door geld in te zamelen. De 
Julianaschool hoopt dat veel men-
sen gaan zorgen voor een groot be-
drag. 

Groepen 7 van De Rietakker en de Julianaschool verzorgden samen een 
presentatie over stofwisselingsziekten.

Kinderfestival boordevol muziek 
Op 19 april kunnen alle kinderen die houden van muziek terecht bij TivoliVredenburg tijdens 
My First Festival. My F1rst Festival is er voor alle kinderen tussen 2 en 12 jaar, en natuurlijk 

hun ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en buren. 

Alle muziekfestivals komen op 19 
april in TivoliVredenburg tot le-
ven Van Oude Muziek tot de 3FM 
Awards en van de Radio4 Hart en 
Ziel dag tot Nieuwe Muziek. 

De zalen worden omgetoverd tot 
een speeltuin voor alle leeftijden, 
waar muziek in alle hoeken en ga-
ten van het gebouw zal klinken. 

Veel klassieke muziek, maar net 
zo vanzelfsprekend pop, mariachi, 
gipsy, nederbeat, reggae, kinder-
liedjes, en nog veel meer. Alles 
draait om muziek, verhalen, avon-
turen, luisteren en meedoen.

Breed programma 
Het begint in de Grote Zaal met 
groot orkest - Moessorgski, het 
Utrechtse ensemble Insomnio 
speelt in Hertz een Russische Win-
nie de Poeh (in het Nederlands met 
stemmen van Hadewych Minis en 
Thomas van Luijn). Frank Groot-
hof zal er zijn met zijn Jazz Babar, 
een pianist brengt tekeningen van 
kinderen ‘tot klinken’ en The Kik 
speelt wat zachter dan normaal 
maar knalt alle kneiters van hits 
eruit. En als klap op de vuurpijl: 
voor deze speciale dag mag ieder-
een met de grootste lift van Utrecht 
naar de hoogste zaal van Utrecht.

Workshops en knutselhoekjes
Tussendoor zijn er workshops, 
knutselhoekjes, en zijn er bars 
open en kun je er lunchen met bo-
terhammen en gezonde snacks. 

Tijdens de workshops kun je leren 
DJ-en, of je verkleden als een ar-
tiest. Het festival duurt van 11.00 
tot 15.00 uur en speelt zich af in 
Pandora, Hertz, Cloud Nine de 
Grote Zaal en op de pleinen van 
TivoliVredenburg.

Kijk voor het volledige program-
ma en alle overige activiteiten op 
de website van TivoliVredenburg.

Salvo geeft volleybal-les 
op basisscholen

In de periode 20 april t/m 1 mei bezoeken de trainers van volleybalver-
eniging Salvo’67  basisscholen voor het geven van volleyballes. Dit ge-
beurt in de reguliere gymlessen van de scholen en is i.s.m. de Stichting 
Mens De Bilt georganiseerd. Alle scholen in Maartensdijk, Hollandse 
Rading en Westbroek doen hier aan mee. De lessen worden gegeven 
vanaf groep 3 tot en met groep 8. De leerlingen maken kennis met de 
sport volleybal op hun eigen leeftijdsniveau. Hiervoor heeft de Ne-
derlandse volleybalbond op leeftijden gerichte programma’s gemaakt. 
Voor de jongste leeftijdsgroepen worden veel balspelletjes gedaan. Met 
als doel om balgevoel te ontwikkelen en de motoriek te stimuleren. Dit 
allemaal in spelvorm. Voor de hogere groepen zal de aandacht meer lig-
gen op het spel zelf en met name ook op het smashen. Na afloop krijgt 
de jeugd verenigingsinformatie mee. 

Open trainingen
Op dinsdag 21 april vindt een open training plaats. Vanaf 18.30 tot 
20.00 uur worden de kinderen die op 20 en 21 april al een volleyballes 
gehad hebben uitgenodigd om een volleybaltraining in de sporthal te 
volgen. Deze avond is ook andere belangstellende jeugd van harte wel-
kom om een training  mee te maken. Op 12 en 19 mei zijn er ook open 
trainingen voor de jeugd in de Vierstee. Dit voor kinderen die latere 
data volleyballes gekregen hebben. Tijdens de open trainingen worden 
volleyballen verloot onder de deelnemers en gadgets uitgedeeld.

Rommelmarkt scouting
Een paar flinke plensbuien mochten de pret niet drukken tijdens de laat-
ste editie van de jaarlijkse rommelmarkt van Scouting Ben Labre afge-
lopen zaterdag. ’s Morgens was de lucht al dreigend maar toch stonden 
er al een 60 mensen ruim voor de opening voor het hek. Eén mevrouw 
stond er al vanaf 9.00 uur: ‘Ik dacht dat het om negen uur begon’. Nee, 
de rommelmarkt begint al sinds vele jaren exact om 10.00 uur. Direct 
na het traditionele aftellen van 10 naar nul stormden de vele bezoekers 
naar binnen om vooral toch maar vooraan te staan bij de talloze koopjes 
die er elk jaar weer wachten. Zoals altijd gingen de pannen het hardst. 
Binnen 30 minuten was er geen enkele meer over. Ook boeken doen het 
altijd goed. De afdeling curiosa was bijzonder in trek. ‘Ik vind het altijd 
geweldig om te zien dat de meest vreemde dingen weer een tweede le-
ven beginnen. Wat te denken van een elektrische pepermolen met LED-
verlichting?’, aldus Fred die al heel lang deze afdeling beheert. 

Met een netto opbrengst van € 4300,- mag de scouting niet klagen. ‘Het 
is geen record maar genoeg om de clubkas gezond te houden. We kun-
nen weer een heel jaar scouten’, aldus een natte maar tevreden coördi-
nator Jurriën de Jong 
na afloop. Vermoeid, 
licht verkleumd 
maar voldaan sloten 
de vrijwilligers na 
het opruimen met 
een gezamenlijke 
maaltijd de dag af.

(Bert Roozendaal)

De rommelmarkt bij 
Scouting Ben Labre 
kent een vaste kern 
bezoekers.

Maak een 

GRATIS afspraak 

met onze ontwerper 

tijdens onze tuin-

inspiratiemaand!

Speciale aanbieding voor uw tuinonderhoud:
Pakket 1: € 200,- (4 uur), Pakket 2: € 375,- (8 uur), Pakket 3: € 725,- (16 uur).

      Kan uw tuin ook 
een frisse wind gebruiken?

ERKEND VHG-LID
ERKEND ERFGOEDHOVENIER

Kijk voor meer informatie op www.hoefakker.com

Tuinen zijn onze passie. Groot of klein, wij zorgen voor tuinen 
die u betoveren. De maand april is onze Tuin Inspiratie Maand. 
Onze tuinontwerper geeft u deze maand kosteloos tuinadvies.

Blaas uw tuin nieuw leven in. 
Maak direct een afspraak voor gratis advies! 
Bel 030 – 22 01 021 of mail naar: 
info@hoefakker.com t.a.v. Tuin Inspiratie Maand.
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Lenterit

De BMV organiseert zondag 19 
april de lenterit. De motorrijders 
verzamelen om 10.00 uur bij café 
Qwibus, Hessenweg 169 te De 
Bilt en vertrekken rond 10.30 uur 
in 2 verschillende groepen onder 
begeleiding van een voorrijder. 
Houdt bij slecht weer de website 
in de gaten. Voor meer info zie 
website www.bmvmotor.nl

Opbrengst kledingbeurs

Voor het derde achtereenvolgen-
de jaar organiseerde Lionsclub 
Bilthoven 2000 een kledingbeurs 
voor het goede doel. Op zaterdag 
21 maart werd samen met de 
Van Dijckschool dames- en kin-
derkleding van goede kwaliteit 
verkocht. De gehele opbrengst 
gaat naar goede doelen. De ruim 
€ 1400,- voor de dameskleding 
gaat naar het in aanbouw zijnde 
Maxima Oncologisch Centrum, 
naast het Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis. De kinderkleding bracht 
ruim € 500,- op en die worden 
besteed aan de Khanysia School 
in Zuid Afrika. Met hen onder-
houdt de van Dijckschool via 
‘vliegende’ ouders nauw contact 
zodat het geld er precies op de 
juiste plek komt. 

Info-avond zonnepanelen

Op woensdag 22 april om 20.00 
uur organiseert energiecoöperatie 
BENG! in Hollandsche Rading 
een informatieavond over zonne-
panelen. De eerdere bijeenkom-
sten in De Bilt waren een groot 
succes en daarom gaat BENG! 
nu ook zulke avonden organise-
ren in de andere kernen. Iedereen 
met vragen op het gebied van 
zonnepanelen is van harte wel-
kom. Aan de bezoekers wordt 
wel gevraagd om de jaarreke-
ning van het energiebedrijf mee 
te nemen. Aanmelden kan via 
john@beng2030.nl.

Duiven vliegen weer

Bij de openingsvlucht van Post-
duivenVereniging De Bilt vanaf 
Zellik (deelgemeente van de 
gemeente Asse in de Belgische 
provincie Vlaams-Brabant) dien-
den 180 duiven van 10 deelne-
mers de 150 km afstand te over-
bruggen. De eerste 10 duiven, 
die weer in De Bilt arriveerden 
waren van Comb. Turk en Van 
Zelst (1), J.A. Pouw (2, 3), Steen-
beek en Zoon (4,9), Grol en Zoon 
(5,8), Ron van Veggel en Zoon 
(6, 10) en W. de Ruiter (7).

Sam’s kledingactie 

Op 18 april vindt er van 10.00 
tot 13.00 uur een kledinginzame-
lingsactie van Sam’s Kledingactie 
plaats. U kunt uw gebruikte kle-
ding, schoeisel en huishoudtextiel 
in gesloten plastic zakken inleve-
ren bij De Opstandingskerk, 1e 
Brandenburgerweg 34 in Biltho-
ven, bij de OL Vrouwekerk, Gre-
goriuslaan 8 in Bilthoven en bij 
de RK St. Maartenskerk, Nachte-
gaallaan 40 in Maartensdijk. De 
opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat naar een ontwikke-
lingsproject van Cordaid Mensen 
in Nood in Bangladesh. 

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

 Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 april 2015

Alle combinaties
mogelĳ k!

3+2
GRATIS* 4.99499

kilo

Conimex 
Alle soorten
5 stuks
van: 2.40 - 10.50
voor: 1.44 - 6.30

Ola Carte D’or 
Dark chocolate of 
aardbei roomijs  
Bak 1 liter
van: 3.49
voor: 1.74

Dark chocolate of 

Alleen geldig op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april 2015

WeekendKraker!Weekend
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 50%
 korting

 Artikelen vindt u in de diepvries

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

 Kipfi let 
Kilo



 De Vierklank 17 15 april 2015

FC De Bilt – Veensche Boys
Lang over nagedacht hoe je een korte en krachtige samenvatting maakt van een wedstrijd die 

geen winnaar kent, maar ‘wedstrijd van de gemiste kansen aan Biltse zijde’ komt nog het meest 
in de beurt en dan gekenmerkt door het cijfer twee.

De vorige ontmoeting eindigde 
in 2-2 waarbij aangetekend dat 
De Bilt toen in de laatste minuut 
een glaszuivere goal aan hun neus 
voorbij zag gaan. Voor een goede 
pot voetbal wordt er gestart met 2 
teams, 2 grensrechters, 2 trainers 
zittend in 2 dugouts. 

Om 2 minuten over 2 startte de 
goed leidende scheidsrechter de 
wedstrijd na één minuut stilte van-
wege het overlijden van een lid van 
Veensche Boys. De eerste minuten 
gingen naar Veensche Boys, vroeg 
druk zetten maakte het voor De Bilt 
moeilijk om op te bouwen. Maar 
dit duurde eigenlijk niet langer dan 
2 minuten. Toen pakte De Bilt het 
stokje al over en in de eerste tien 

minuten stond De Bilt al twee keer 
zeer gevaarlijk voor het doel van 
Veensche Boys. Twee levens grote 
kansen werden om zeep geholpen 
door Jan van de Dijssel en Tom 
Karst. Toen nog niet wetend dat dit 
de eerste twee kansen waren van de 
22 die volgden. De wedstrijd ken-
de in zijn geheel geen hoogtepun-
ten als je de vele kansen weg laat. 
Wat wel duidelijk is als je ze zelf 
niet maakt doet de tegenstander het 
wel. En dat gebeurde uiteindelijk 
ook. In de 32ste minuut liet alles en 
iedereen van De Bilt zijn man lo-
pen en dat resulteerde niet eens zo-
zeer in een kans maar meer in een 
handsbal van Victor waardoor de 
bal op de stip terecht kwam 0-1. Na 
tien minuten kwam Veensche Boys 

er nog een keer uit 0-2, Op zich 
knap twee aanvallen twee goals, 
wellicht dat ervaring en routine hier 
een handje bij helpen. De tweede 
helft met het windje in de rug bleef 
De Bilt qua kansen de bovenliggen-
de partij en eindelijk werd wellicht 
de minst grootste kans de aanslui-
tingstreffer. Sam schoot van buiten 
de zestien en zag zijn schot door 
de benen van de keeper gaan 1-2.  
Kans op kans werd teniet gedaan, 
twee keer op de paal en niemand 
geloofde er meer in behalve Tom. 
In de 92ste minuut gebeurde het 
dan toch en zegevierde gerechtig-
heid. Vanuit een voorzet kopte Tom 
de bal precies 2 centimeter over de 
lijn. 2-2.

(Menno Hoep)

Tautenburg verliest van At Risk
De 2e competitieronde van TV Tau-
tenburg was tegen het team van At 
Risk. Een erg sterk team waar het 
zwaartepunt vooral bij de dames 
lag. Het team van At Risk was dit 
jaar voor het eerst ingeschoven 
naar de zaterdag nadat het een aan-
tal jaar op de zondag succesvol was 
geweest. Een erg sterk team waarbij 
strijd en inzet het wapen moest zijn.

Simone Mosterd was geblesseerd 
achtergebleven in Maartensdijk 
waardoor er al begonnen werd met 
een achterstand. Ilse van Wouden-
berg begon haar single erg sterk 

door met veel strijd de set binnen te 
halen met 6-4. Daarna kwam haar 
tegenstander op stoom en pakte de 
2e en 3e set overtuigend. Ronald 
van den Brink speelde een zeer 
sterke pot die hij ondanks de on-
derbreking door een hevige regen-
bui met 6-1, 6-2 winnend af wist te 
sluiten.

De mix van Ilse van Woudenberg 
was niet goed, de tegenstanders wa-
ren te goed en gaven echt heel wei-
nig weg. Het team uit Maartensdijk 
had geen antwoord en werd met 
6-1, 6-0 geklopt. De heren dubbel 

was een ware thriller, Ronald v.d. 
Brink en Paul de Bruin verloren de 
1e set in een zinderende 7-6 met bij 
vlagen prachtige rally’s. Vooral Ro-
nald v.d. Brink zette een tandje bij 
een haalde met veel strijd de 2e en 
ook de derde set binnen. 3-2 verlies 
was wat er te halen was deze week. 
Aanstaande zaterdag wordt het 
team van CTV de Doelen ontvan-
gen op het prachtige tennispark aan 
de Dierenriem. Het team is gretig 
om in de complete samenstelling 
de punten toch in Maartensdijk te 
houden.

(Jan Hoppenbrouwer) 

Irene MA1 kampioen regio west 
Nog één horde had Irene MA1 te 
nemen op weg naar de titel van de 
topklasse in de thuiswedstrijd tegen 
Zaanstad MA1. Afgelopen zaterdag 
stroomden de tribunes in de Kees 
Boekehal vol om te zien of Irene 
meisjes voor het eerst in de geschie-
denis kampioen kon worden in de 
hoogste categorie tot 18 jaar. Een 
gretig Irene zette Zaanstad vanaf 
het eerste moment onder druk. 

Irene serveerde erg sterk waardoor 
Zaanstad maar sporadisch tot goed 
aanvalsspel kwam.

Als dat al lukte, waren het blok en 
de verdediging van Irene opper-
machtig. Onder leiding van spel-
verdeelster Sanne Verhoeven was 
Irene de hele wedstrijd aanvallend 
overheersend. Na drie overtuigende 
sets (25-8, 25-15 en 25-11) was 

de titel binnen en kon het kampi-
oensfeest beginnen. Door dit kam-
pioenschap heeft Irene meisjes 1 
zich geplaatst voor de ‘final four’, 
die strijden om het Nederlands 
kampioenschap.

Nog even doortrainen voor de Ire-
nemeiden, die tussendoor op 16 
mei in Voorschoten ook nog de be-
kerfinale spelen. 

Irene MA1 De beachvolleybalambities moeten nog even in de koelkast. 

Volleybal Irene 
Zaterdag 11 april nam Irene volleybal heren 1 het in eigen huis op tegen 
de koploper uit de competitie: VCV HS 2 uit Veenendaal. VCV kon die 
dag vroegtijdig kampioen worden. De druk om te presteren lag dus bij 
de mannen uit Veenendaal. Irene daarentegen kon vrijuit spelen.
In de eerste set maakte VCV al snel duidelijk dat het team er geen 
doekjes om zou winden. Door een sterke servicedruk wist VCV een gat 
te slaan in de verdediging. Irene verloor de set met 14-25. Na enkele 
wissels in de opstelling bij Irene aan het begin van de tweede set kwa-
men de mannen beter in hun spel en lange tijd ging het gelijk op. Door 
net te veel fouten aan de kant van Irene verloor men de set uiteindelijk 
met 22-25.

Irene paste de opstelling in de derde en vierde set opnieuw aan, maar 
het mocht niet baten. VCV haalde ook deze sets, met 25-14 en 25-16, 
binnen. VCV won overtuigend met 0-4. Zaterdag 18 april om 17.30 uur 
staat de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma, in Nieu-
wegein tegen NVC HS1.

Voor de heren uit Bilthoven zat er geen stunt in tegen de nummer één 
uit de competitie.

Salvo dames 3 kampioen
Met grote overmacht hebben de volleybalsters van het 3e damesteam 
van Salvo het kampioenschap in de vierde klasse veroverd. Voor de 
wedstrijd van zaterdag was het kampioenschap al een feit omdat de 
concurrentie punten had laten liggen. Volgend jaar gaat dit team, dat 
bestaat uit een mix van routine en jeugd, de derde klasse bestormen. 

Staand v.l.n.r.: Trainer/coach Sebastiaan Werner, Hilly Dijkstra, Tessa 
Laarman, Marieke van ‘t Land, Mirte Kooy, Iris de Boeren coach Adri 
Laarman. Zittend v.l.n.r.: Janny Daals, Tamar van Gorp, Jonne Rigter, 
Rinske van Ommen (foto Freek van Ee).

Turnprijzen
Zaterdag 11 april was er een 
Regiofinale turnen in Soest. 
De meisjes van SV Irene 3 
wonnen de 2e prijs. 

Op de foto Jailin, Laura, 
Annelot, Rosalie, Femke en 
Evi met hun zilveren beker. 

De meisjes van SV Irene 1 
wonnen de 4e prijs en de 
jongens van SV Irene werden 
7e.

(Henriette Dendubbelden) 



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Wipstoel met warm wit vacht-
je erin € 10,-. Rode wipstoel 
€ 7,50. Tel. 06-10277478 na 
18.30 uur

Scooterslot te koop. € 10,-. 
Tel. 06-10277478 na 18.30 
uur

4 oude televisies te koop. 
€ 50,- totaal. Tel. 06-10277478 
na 18.30 uur

Witte houten tuinstoelen 
met tafel € 50,-. Kleine rode 
ijzeren barbeque € 10,-. Tel. 
06-10277478 na 18.30 uur

Ecru babyspeelkleed met 
boog € 15,-. Houten hobbel-
paard, veilig zitje € 10,-. Tel. 
06-10277478 na 18.30 uur

Weinig gebruikt hogedrukrei-
niger € 20,-. Tel. 06-53116563

Vlaggenmast 6 meter poly-
ester + nederlandse vlag 
2x3 meter. en oranje wimpel 
2,4 meter € 25,-. Tel. 0346-
212339

Damesfauteuil in goede staat 
barok- geborduurd € 25,-. Tel. 
030-2286107

B O O D S C H A P P E N - 
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Te geef +/- 75 liter petroleum 
in vat, zelf ophalen. Tel. 035-
5772124 na 20.00 uur

Sfeervolle arabische hang-
lamp € 20,-. Tel 06-83429586

2 dozen vol boeken (100 st): 
romans, thrillers, kinder, info, 
dans, atlas enz. In een koop 
€ 20,-. Tel. 06-16380350

30 stuks meisjeskleding maat 
170/176/S. Div. kleding, 
gedragen maar netjes. In een 
koop € 15,-. Tel. 06-16380350
Z.g.a,n. Krups dubbelkof-
fiezetapparaat met 2 kan-
nen voor 2x10 kopjes koffie 
€ 20,-. Tel. 06-83591617

Houten inklapbare tuintafel 
90x120 cm met 6 houten 
inklapbare tuinstoelen. Alleen 
als set te koop € 40,-. Tel. 
0346-282302

Doos met 20 mooie boe-
ken, samen € 10,-. Tel. 030-
2205540

Z.g.a.n. groot projectie-
scherm, 130 cm breed, 
in hoogte verstelbaar, op 
standaard € 25,-. Tel. 030-
2205540

CASTELIJN & BEERENS 
luxe portemonnees en akte-
tassen bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Doos met splinternieuwe kin-
derboeken, samen € 10,-. Tel. 
030-2205540

Z.g.a.n. verrijdbaar en 
opvouwbaar logeerbed 
190x80 en slaapzak € 25,-. 
Tel. 030-2253487 na 16.00 uur

Voor de creatieve doe-het-
zelver 1 kilo gebruikte kralen 
€ 7,50. Tel. 06-53281200

Gratis af te halen 2 jaargan-
gen National Geographic 
2012/2013. Tel.06-53281200

Hondenbench groot € 25,- en 
een kleine bench € 15,-. Tel. 
0346-212950

Kinderjurkjes leeftijd van 1 
t/m 3 jaar, 20 stuks € 2,- per 
stuk. Tel.0346-212352

Baby rompertjes verschillen-
de maten, 25 stuks € 0,50 per 
stuk. Tel. 0346-212352

AUPING Auronde-5000 
180/200. 2x verstelbare spi-
ralen, 2xzijtafeltjes + ach-
terwand, blank beuken. 
T.e.a.b. boven € 250,-. Tel. 
06-30805020

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS jaren 
70-80-90 (in huidige 
staat) voor student. Tel. 
06-83235321

Activiteiten
Grote GARAGEVERKOOP 
zaterdag 18 april 10.00-13.00 
uur op de Prins Bernhardlaan 
10, Maartensdijk

29 april open les 
FLAMENCODANS voor 
kids tussen de 8 t/m 12 jaar 
van 17.00-18.00 uur. Kosten: 
€ 5,-. Docent Mirjam de Heer. 
Vervolgcursus 5 lessen moge-
lijk. H. Dunantplein 4, de Bilt. 
Info 06-41042464 Heleen. 
www.flamenco-utrecht.nl

Fietsen/ brommers
2 electr. fietsen. Giant € 600,- 
p. st. samen € 1100,-. Tel. 
06-28263264

Personeel gevraagd
Een handige jon-
gen die mij regelmatig 
wilt helpen met TUIN-
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
0346-281288

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030-2716800

HONDENTRIMMER nieuw 
in Maartensdijk, voor klei-
ne en middelgrote honden. 
Speciaal openingstarief! Bel. 
06-55113303

HUISHOUDELIJKE hulp 
voor al uw klusjes in en om uw 
huis(omgeving Maartensdijk) 
referenties beschikbaar. Tel. 
06-30747324

SPAANSE lessen voor 
beginners en gevorderden. 
Individueel of in groepen. 
Voor meer info: 06-29307123

Luxaf lex  repara-
tie ZONWERING. Tel. 
06-26604779. Voor 
klusjes in en om huis. 
(Groenekanseweg)

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985
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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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 De Gram, 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  ....................................................

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Ook voor gazononderhoud bent u bij ons aan het juiste adres.
Bemesten, maaien verticuteren etc. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

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

Noveen St. Clara. Belangrijk: vraag alleen positieve din-
gen. Bid 9 dagen het weesgegroet bij een brandende kaars, 
ook als U er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast onmo-
gelijk lijken om te worden verhoord en iets dat U heel erg 
ter harte gaat. Laat de 9e dag de kaars geheel opbranden en 
publiceer dit bericht. U krijgt wat U vroeg. JC

Relaxen voor twee, een bijzonder Moederdag cadeau. 2x 
gezichtsbehandeling (van 1uur), 2x metamorfose massage 
(van 1 uur), ontvangst met koffie of thee en wat lekkers en 
nog een presentje na afloop. Een super aanbieding voor maar 
€ 60,- p.p. Voor meer informatie en contact zie: www.parent-
careutrecht.nl 06-53299237 of 06-10065663

Cursussen/ trainingen 
Bent u creatief en wilt u graag een keer een bloem-
stuk maken? Wij organiseren deze lente een workshop in 
Westbroek. Vrijdagavond 8 mei bent u om 19.30 uur welkom 
in molen ‘de kraai’ om deel te nemen aan onze workshop. De 
workshop wordt gedaan door 2 enthousiaste gediplomeerde 
bloemisten. U gaat naar huis met een mooi niet alledaags 
bloemstuk. De workshop kost € 29,50. Info en aanmelden: 
www.facebook.com/creativumcumflores of bel 06-27188075

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

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

PAARDENMEST gratis af te 
halen. Stal Arends Bel voor 
info 06-54753516

KAMER te huur ±25m² in 
Maartensdijk. Gedeelde bad-
kamer en wc eigen keuken 
en koelkast, internet evt. met 
airco. Tel. 06-46630190

Te HUUR gevraagd. 
Vrouw 46, woonruimte in 
Maartensdijk e.o. spoed. Tel. 
06-57766835

Gevonden: sleutelbos 
Achterweteringseweg. Tel. 
0346-210751

'Heel de Mens' 
HET VALBORGKOOR o.l.v. Árpád Schermann 
zingt zondagmiddag 26 april om 15.00 uur in 
O.L.Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven 
het motto is 'Heel de Mens' Héél de mens bezingt 
een verhaal vanuit het Duister (voor Pasen) 'Qua-
tre motets pour un temps de pénitence' van Pou-
lenc naar het Licht (na pasen): ' Northern light' 
van Gjeilo en het bekende 'Sleep' van Whitacre. 
Daartussen hoort U o.a prachtige Finse lentelie-
deren , de 'O-Antifonen' van Pärt én Strategier, 'O 
convivium sacrum' van Messiaen en Altirisches 
Gebet. Kaarten van tevoren te koop: bij Boekhan-
del Bouwman, Hessenweg 163 of via kaartjestel. 
084-8312326. Op 26 april vanaf 14.15 uur aan de 
kerk. Voor meer informatie zie www valborgkoor.
nl/concertagenda. 
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Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Europacupwinnaars 
gehuldigd op Jagtlust

Op Jagtlust werden donderdag 9 april de hockeydames van SCHC 1 gehuldigd. ‘Wat jullie 
Tweede Paasdag bereikt hebben heeft een enorme uitstraling, niet alleen voor jullie eigen team 

en club, maar voor de hele gemeente’, aldus burgemeester Arjen Gerritsen. 

‘Er wordt in deze gemeente heel 
veel gesport maar als er dan een 
club is waarvan dames 1 op het 
hoogste niveau excelleert, willen 
we daar wel even bij stilstaan. Wij 
gaan nog jaren teren op jullie suc-
ces.’ De burgemeester eerde het 
team met de Chapeaupenning van 
de gemeente De Bilt. Die werd door 

aanvoerster Carlien Dirkse van den 
Heuvel in ontvangst genomen. 

Ook sportwethouder en oud-voor-
zitter van SCHC Madeleine Bak-
ker sprak het team toe. Zij betrekt 
ook de begeleiding van het team 
bij de huldiging. Het behalen van 
de toernooizege noemt zij heel 

bijzonder. ‘Het laatste Europees 
kampioenschap in de gemeente 
werd in 1992 behaald door wa-
terpoloclub Brandenburg.’ Over 
het toernooi zegt ze veel compli-
menten van de buitenlandse teams 
gekregen te hebben. ‘Die zeiden: 
wat een geweldig toernooi hebben 
jullie neergezet.’                    [GG]

Salvodames spelen 
beste wedstrijd van seizoen

Om kans te maken op het ontlopen van degradatiewedstrijden moest Salvo winnen van het 
bezoekende Oberon. Dit team had vier punten meer en kon nog achterhaald worden bij een 

goed resultaat. Salvo liet zich van zijn beste kant zien en won met 3-1.

De teams waren echt gelijkwaar-
dig en streden voor wat ze waard 
waren. Bij Oberon waren er twee 
dames die veel scoorden. Maar dat 
had veel meer kunnen zijn wan-
neer Nienke van de Burg niet zo 
fantastisch verdedigd had. Met 
schitterende reflexen pakte zij de 
meest onwaarschijnlijke ballen. In 
de aanval speelde Rianne Diepe-
veen een absolute hoofdrol. Zij liet 
zich vrijwel niet afstoppen door het 
lange blok van de tegenstander en 
scoorde er lustig op los. Ook de rest 
van het team deed prima mee en 
zorgde daardoor voor een prachtige 
wedstrijd.

Bij de stand 8-5 in de eerste set werd 
de wedstrijd voor Salvo ontsierd 
door een botsing tussen Nienke 

Dalmeijer en Nicole Visscher. Bei-
de Salvodames doken naar dezelfde 
bal en sloegen met de hoofden te-
gen elkaar. Nienke Dalmeijer kon 
verder spelen maar Nicole Visscher 
moest met een flinke hoofdwond 
van het veld. Gelukkig pakte het 
team het goed op en bleef op goed 
niveau presteren. De tegenstander 
haalde het beste in Salvo naar bo-
ven. De eerste set werd gewonnen 
m et 25-22. Het niveau bleef ook in 
de tweede set hoog. Het spel ging 
weer gelijk op maar door een goede 
servicebeurt van Marit van Ee werd 
een gat geslagen dat Oberon niet 
meer kon dichten. De tweede set 
was voor Salvo met 25-19. Ook de 
derde set was het Salvo dat wel de 
regie had maar de tegenstander niet 
van zich af kon schudden. Spelver-

deelster Anneke Hansen bleef haar 
aanvalsters bedienen met goede set 
ups waar vooral Rianne Diepeveen 
wel raad mee wist. Salvo kon steeds 
voorkomen dat Oberon langszij 
kwam en won de set nipt met 25-
22. Ook de vierde set hetzelfde 
beeld. Maar nu kon Salvo net niet 
doordrukken. Door twee persoon-
lijke fouten bij de stand 24-24 ging 
deze set naar de tegenstander met 
24-26. 
Door dit resultaat staat Salvo nog 
maar 1 punt achter Oberon dat nog 
op bezoek moet bij een hoogge-
plaatste tegenstander. Salvo speelt 
18 april zijn laatste wedstrijd om 
12.25 uur tegen degradant SVU in 
Amstelveen. Wanneer Salvo daar 
wint is de kans redelijk groot dat het 
1e klassenschap behouden blijft.

Ruime SVM overwinning in Utrecht
SVM heeft bij Hercules een 6 – 1 
overwinning geboekt die vooral in 
de tweede helft tot stand kwam. 
Hercules begon sterk aan de wed-
strijd; de Herculanen zetten veel 
druk en combineerden goed. SVM 
gaf goed antwoord. Er ontspon zich 
in het eerste half uur een boeiend 
duel. Doelman Stijn Orsel voor-
kwam tweemaal een achterstand, 
door twee goede reddingen. Tom 
Jansen creëerde voor zichzelf in 
de 20e minuut zijn eerste kans die 
iets te zacht werd ingeschoten. Vijf 

minuten later bereikte een mooie 
crosspass van Djoey Engel Mike 
de Kok, die vrij voor de keeper niet 
kon scoren. 

Na een half uur was er een mooie 
assist van Bjorn Engel naar Tom 
Jansen en die scoorde beheerst 
SVM’s eerste goal. Tien minuten 
later was er een goede assist van 
Mike de Kok op Tommy en het 
werd zo 2 -0 bij rust. Diederick 
Hafkemeijer viel weer op doordat 
elke tweede bal voor hem was. 

Regen en wind
De hemel brak open met bakken 
regen en wind, maar toch werd 
er in het noodweer begonnen aan 
de tweede helft. Hercules kreeg 
in het begin van tweede helft nog 
een grote kans. Björn Engel werd 
gewisseld voor Mike Boshuis, die 
zich gelijk twee keer manifesteerde 
met twee doelpunten, na tweemaal 
een assist van Mike de Kok. Mar-
cel Melissen maakte uit een vrije 
trap nog prachtig 5-0. In het veld 
kwamen toen Eric van der Vaart en 

Mark de Brouwer voor Djoey En-
gel en Tom Jansen. De uitstekend 
spelende Wessel Schuller scoorde 
nog 6- 0, waarna Hercules nog 
eenmaal tegen scoorde. Diederick 
Hafkemeijer viel 5 minuten voor 
tijd uit met mogelijk een hamstring-
blessure. 
Door het staken van de wedstrijd 
HMS – Bunnik (bij de stand 0-1) jl. 
zaterdag is er onduidelijkheid over 
de stand aan de kop van de rang-
lijst in de vierde klasse F. Koploper 
SVM heeft nog twee wedstrijden 
te gaan om de eerste plaats te be-
houden. Aanstaande zaterdag komt 
FZO uit Zeist op bezoek. 

Open Golfdagen
Op 18 en 19 april a.s. zijn er de ‘Open Golfdagen’. Op deze dagen 
opent de Gooise Golfclub op `t Jagerspaadje in Loosdrecht haar baan 
en clubhuis voor hen die graag kennis willen maken met de golfsport.

De Gooise Golfclub is één van de weinige clubs in Nederland die nog 
een sterke groei doormaakt. De golfclub heeft een eigen pro (golfle-
raar). De club bestaat dit jaar 25 jaar. Mede door het 25-jarig bestaan 
heeft men tijdens de ‘Open Golfdagen’ enkele spectaculaire aanbiedin-
gen om het golfen te leren en/of eens een balletje te slaan op zaterdag 18 
en zondag 19 april a.s. van 10.00 tot ca. 17.00 uur. Voor meer informatie 
zie www.gooisegolfclub.nl of tel. 06 55844538.

Golfclub sluit 
winterseizoen af 

Ondanks een kil en nat winterseizoen zijn de die-hards onder de leden 
van Golf & Countryclub De Biltse Duinen gewoon doorgegaan met 
het beoefenen van hun favoriete sport. Zo werd van november tot eind 
maart de wekelijkse Zaterdag Winter Competitie gespeeld. De beste 10 
scores van in totaal 13 wedstrijden telden voor het eindresultaat. De 
beste eindscore werd behaald door Jettie Zijlstra met ruime voorsprong 
op nummer twee Norbert Troost.

Winnaars van de Paaswedstrijd in het clubhuis van Golfpark De Biltse 
Duinen (staand 2de van rechts Jettie Zijlstra).Centrals openingsweekeinde

Het weekeinde stond in het teken 
van de 1e competitiewedstrijden 
op sportpark Weltevreden. Vrijdag-
avond maakte het 1e team zijn de-
buut. Zaterdag waren er drie honk- 
en softbaljeugdwedstrijden en 
Softbal Dames 1. Zondagochtend 
de Honkbal Aspiranten 2 voor hun 
de eerste wedstrijd in deze klasse, 
gevolgd op zondagmiddag door de 
Honkbal Heren en maandagavond 
de Softbal Dames 2.

De competitie van Dames 1 
startte zaterdag tegen Roef! 
Sportwethouder Madeleine Bakker 
wierp om 14.00 uur op Sportpark 
Weltevreden de eerste bal. 
                   (foto Markwin Velders)

Met veel plezier werd de huldiging ondergaan.  
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Welzijnscertificaat voor 
Pensionstal De Noord-Hoeve

door Walter Eijndhoven

De pensionpaarden bij De Noord-Hoeve hebben het maar getroffen. Als derde stal in 
Nederland, en de eerste in de provincie Utrecht, is het Henk van Brenk uit 

Groenekan gelukt om zich te kwalificeren voor het officiële Welzijnscertificaat. 

Het keurmerk is ontstaan vanuit de 
Welzijnsmonitor Paardenhouderij, 
die in 2012 werd ontwikkeld door 
de Wageningen Universiteit en is 
opgesteld door een groep van des-
kundigen. Natuurlijk is het idee 
niet zomaar uit de lucht komen val-
len. Het certificaat bestaat al langer 
bij koeien en varkens en ook de 
paardensector kon dus niet achter-
blijven. Uiteindelijk ontstond een 
onafhankelijke organisatie, gericht 
op het welzijn van paarden. Ieder-
een die bedrijfsmatig met paar-
den bezig is, kan het keurmerk nu 
aanvragen. Nadat inspecteurs de 
omgevingsfactoren hebben gecon-
troleerd, komt een erkende KPW 
paardenarts de dieren bekijken. Na 
een bepaalde berekening volgt de 
uitslag en als alles in orde is krijgt 
de stal het zo gewilde keurmerk.

Trots 
Henk van Brenk uit Groenekan en 
eigenaar van Pensionstal De Noord-

Hoeve aan de Ruigenhoeksedijk 87, 
vertelt vol trots over zijn behaalde 
certificaat: ‘Het Welzijnscertificaat 
heb ik niet alleen behaald hoor. Ik 
heb hier op stal zo’n 40 vrijwillig-
sters rondlopen, die allemaal het 
beste met de paarden voor hebben. 
Met elkaar hebben wij de schou-
ders eronder gezet. Ik ben zo blij 
met hen. Vorig jaar september heb 
ik het boek over ‘welzijnsregels op 
stal’ aangevraagd, en zijn wij con-
tinu bezig geweest om het welzijn 
van de pensionpaarden die hier 
staan, te verbeteren’. Om het certi-
ficaat te behalen, moet aan diverse 
punten worden voldaan, zoals de 
afmetingen van de boxen, hoeveel 
uur de paarden buiten komen, maar 
ook wordt gelet op wat de paarden 
te eten krijgen, of het veilig is voor 
de dieren en of de paarden vol-
doende sociaal contact krijgen. Ilse, 
vrijwilligster bij de stal, vertelt: ‘De 
boxen voor de paarden zijn hier een 
stuk ruimer dan bij de meeste an-

dere stallen, vier keer per dag wordt 
alles schoongemaakt, en zij krijgen 
vier keer per dag te eten, in plaats 
van de gebruikelijke drie keer’. 

Vrijwilligster
Marianne, ook vrijwilligster, vult 
direct aan: ‘Paarden in het wild eten 
gemiddeld wel vijftien tot twintig 
uur per dag. Onze paarden lopen 
minimaal 12 uur per dag buiten 
en daarom zijn zij ook in staat om 
veel tijd te besteden aan grazen. Zij 
krijgen dus voldoende voedsel bin-
nen. Dat is ook nodig, want als zij 
te lang zonder voedsel rondlopen, 
kan een maagzweer ontstaan. Om-
dat de paarden zich nooit vervelen 
in de groep, hebben zij ook weinig 
last van stalondeugden als weven 
of luchtzuigen’. Van Brenk: ‘Het 
paard is een sociaal dier, dus voor 
ons is het belangrijk dat de paar-
den veel onderling contact hebben. 
Wel moeten de paarden met elkaar 
overweg kunnen, anders worden 

zij van elkaar gescheiden’. Emma, 
één van de vrijwilligsters, valt Van 
Brenk bij: ‘Iedereen hier op stal is 
erg betrokken bij de paarden. Iede-
re week stellen wij een rooster op, 
zodat elk paard optimaal aandacht 
krijgt van ons. Wij draaien och-
tend-, middag- en avonddiensten en 
iedereen draagt zijn of haar steen-
tje bij’. Dankzij het rooster krijgt 
Van Brenk dagelijks zeven uur hulp 
vanuit de vrijwilligersgroep. 

Gezondheid
Behalve dat gekeken wordt naar de 
sociale cohesie binnen de groep, 
wordt ook goed gelet op de ge-
zondheid van ieder paard. Ilse: 
‘Om stress te voorkomen tussen de 
paarden, staan zij allemaal in zoge-
naamde groepsstallen, een groep 
binnen een groep, zeg maar. Hierin 
voelen zij zich het veligst’. Emma 
vult haar aan: ‘Als een paard zich 
niet veilig voelt, is het eerder vat-
baar voor ziekten. Daar wordt erg 
op gelet, niet alleen door ons, maar 
ook door de dierenarts’. Alle mest 
van ieder afzondelijk paard wordt 
vier keer per jaar door de dieren-
arts gecontroleerd. Ook wordt mest 
naar het lab verstuurd, om te laten 
controleren op wormen en allerlei 
ziekten. Ilse: ‘Niet alleen doet ons 
biologische beleid de dieren goed, 
ook de rustige omgeving is goed 

voor mens en dier. Veel paarden 
knappen binnen een paar maanden 
weer helemaal op en kunnen er 
weer een hele tijd tegenaan’. Mari-
anne springt hier direct op in: ‘Dat 
kan ik inderdaad beamen. voordat 
ik bij deze stal kwam, was mijn 
paard een ‘bommetje’ en durfde ik 
beslist niet alleen met hem de weg 
op. Sinds ik bij de Noord-Hoeve 
ben, is hij heel braaf geworden en 
ga ik alleen met mijn paard naar 
buiten en soms neem ik anderen 
zelfs op sleeptouw. Hoe is het mo-
gelijk hè?’.

Het Welzijnscertificaat is een jaar 
geldig. Van Brenk: Dit jaar zullen 
wij allemaal weer onze schouders 
eronder zetten om volgend jaar op-
nieuw het keurmerk in ontvangst te 
kunnen nemen. Zoals wij hier op 
stal zeggen, ‘alles voor het paard’!

De paarden zijn uitgelaten als zij weer de wei in mogen.

Heide in zicht
De vrijwilligersgroep De Heikrekels is er zaterdag jl. in geslaagd een doorbraak te maken in het 

oude heidegebied de Heijntjeskamp in De Bilt. 

Vrijwilligersgroep De Heikrekels.

Met het verwijderen van de laat-
ste 200 vliegdennen, berken en 
Amerikaanse vogelkers is een 
basis gelegd voor het herstel van 
een totaal overgroeid heidegebied 
tussen het landgoed Beerschoten 
en het Zeister Panbos, dat 100 jaar 
geleden door boeren is afgeplagd 
voor de potstal.

Bijna had de Stichting Het 
Utrechts Landschap dit laatste 
stukje Biltse heide zelf weer te-
ruggebracht, maar het project 
werd te kostbaar omdat elders 
ter compensatie nieuw bos moest 
worden geplant. 

(Jelle van der Zee)

advertentie

Ooievaars op nest
Ooievaars langs de Kon. Wilhelminaweg Groenekan is al jaren een be-
kend gezicht. Menigeen heeft ze tegen de avond zien neerstrijken op 
de lantaarnpalen bij de rotonde voor Persijn nabij de in de volksmond 
bekende rotonde ‘Het Braadspit’. Nu heeft een paartje ooievaars z’n 
hemelpaleis gebouwd hoog in een boom op het landgoed van Persijn. 
Tussen de reigers werken zij aan hun nageslacht, goed zichtbaar vanaf 
de weg. Begin mei kunnen de jongen uit het ei kruipen.

Manlief komt terug van fourageren en wordt door zijn broedende 
echtgenote verwelkomd.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zaterdag 25/4 aanschuiven in de feesttent!!

“Wat schaft de pot?”

Woe.
15-04
Do.

16-04
Vr.

17-04

Runderhaasfilet met
stroganoffsaus

of
“Bouillabaisse”

(Zuid-Franse visschotel)
of

Burrito met groenten en kaas

€ 9,50

Woe.
22-04
Do.

23-04
Vr.

24-04

Kruidig lamsgehakt
in bladerdeeg

of
Gebakken forel

met amandel
of

Groenten quiche
met basilicum-yoghurt

€ 9,50
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