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Wie fietsend wil gaan recreëren
moet letten op dames en heren
die komend uit het niets
op een elektrische fiets
zelfs wielrenners zoevend passeren

Guus Geebel Limerick

Aan het werk 
voor een zorgzame buurt

door Henk van de Bunt

Hallo Buur! Is een project in het kader van het themajaar ‘De zorgzame buurt’ van het 
Platform Respectvol Samenleven De Bilt. Woensdag 12 april was de eerste avond in de 
Theaterzaal van De Werkplaats in Bilthoven. Er waren ongeveer 80 belangstellenden. 

Het Biltse Platform Respectvol 
Samenleven wil in deze samenle-
ving een klimaat scheppen waarin 
mensen onderling, maar ook bevol-
kingsgroepen dichter bij elkaar ko-
men te staan, zodat ze elkaar beter 
leren kennen, meer waarderen en 
zich willen inzetten voor respect-
vol samenleven. Spreekstalmeester 
Edwin Plug nodigde de aanwezi-
gen uit deel te nemen aan een on-
derzoekje: “Kent u uw buurman/
buurvrouw naast of achter/voor u? 
Zullen we eens kijken of we een 
paar nieuwe vriendschappen kun-
nen gaan sluiten? Als ik jullie nou 

eens even een minuut geef voor 
een kleine speed date met een uw 
onbekende buurman/buurvrouw? 
Zullen we dat eens doen’? Er werd 
spontaan deelgenomen aan dat ‘mi-
cro-momentje van geluk’, zoals het 
door Maartensdijker Plug werd ge-
noemd: ‘Na afloop kan er nog even 
rustig doorgepraat worden hoor’. 

Sponsors
De bijzondere avond en de cam-
pagne ‘Hallo Buur’! zijn financieel 
mede mogelijk gemaakt door de 
ondersteuning van Stichting Mens 
en zijn Natuur, de Raad van Ker-
ken De Bilt en de Rabobank Rijn 
en Heuvelrug. Daarnaast werk(t)en 
alle medewerkenden, incl. de men-
sen van de Werkplaats allemaal be-
langeloos mee. 

De campagne ‘Hallo Buur’ is een 
van de activiteiten van het Platform 
Respectvol De Bilt. Elk jaar wordt 
er door het platform een thema ge-
kozen van waaruit er activiteiten 
worden georganiseerd. Voor 2017 
is het thema ‘zorgzame wijken’. 

Annelies Kastein, Heleen André de 
la Porte en Annette Meeuws zijn lid 
van het Hallo Buurt- team: ‘Het is 
een enthousiasmerings-campagne 
dus om samen iets met je buren te 
ondernemen, vanuit het idee dat co-
hesie en zorgzaamheid voortkomen 
uit contact. Groeten is daarvoor 
een eerste aanzet. Samen een kort 
gesprek voeren of iets met elkaar 
doen, al is het maar het aanbieden 
van een kop koffie als je elkaar bui-
ten treft kan een mooi vervolg zijn’. 

Logo
Omdat het platform dit jaar 10 jaar 
bestaat heeft het bestuur besloten 
dat het tijd werd voor cadeau. Na 
lang wikken en wegen is er voor 
gekozen voor een nieuw, fris, ei-
gentijds en herkenbaar logo voor 
het platform. Samen met voorzitter 
Gert Landman presenteerde Edwin 
Plug het nieuwe logo. 

De ontwerper heeft bij dit nieuwe 
logo de volgende inspirerende 
tekst meegegeven: ‘Het nieuwe 
logo van het Platform Respectvol 
samenleven De Bilt staat voor een 
veelkleurige samenleving. Deze 
wordt verwoord door de verschil-
lende kleuren en de 7 figuurtjes. 
De figuurtjes zijn in basis gelijk 
maar door de verschillende grootte 
en kleuren ook weer onderschei-
dend van elkaar. De 7 figuurtjes  
symboliseren ook de 6 verschil-
lende kernen die samen met de 
verbindende figuur (het platform of 
de gemeenschap) verbonden zijn. 
Samen vormen zij één platform het 
Platform Respectvol Samenleven 
De Bilt’.

Muskieten
Guus Geebel en Anneke Iseger vor-
men al jaren het duo de Persmus-
kieten. Na hun spetterende bijdrage 
was het tijd voor journalist, televi-
siemaker en theoloog Leo Fijen met 
zijn inleiding ‘Beter een goede buur 
dan een verre vriend’. Edwin Plug 
adviseerde in het geval, dat men het 
eng of lastig vindt om de stap te zet-
ten naar het aanhalen van de buurt-
contacten daarvoor Burendag, (een 
initiatief van het Oranje Fonds) te 
‘gebruiken’. Dit jaar valt burendag 
op 23 september. Burendag is een 
laagdrempelig en door het Oranje 
Fonds goed ondersteunde moge-
lijk om in uw eigen buurt weer 
eens “Hallo Buur” tegen elkaar te 
kunnen zeggen. Joep van Deude-
kom voerde als quizmaster van de 
prikkelende quiz ‘Hoe word ik een 
betere buur dan mijn buur’ een hu-
moristische interactie met het pu-
bliek. Joep van Deudekom is naast 
ex-gymleraar en ex-jurist cabaretier 
bij NUHR (met Peter Heerschop en 
Viggo Waas). Hij presenteerde o.a. 
het Discovery Channel programma 
How Do They Do It’.

V.r.n.l. Annelies Kastein, Heleen André de la Porte en Annette Meeuws 
zijn lid van het Hallo Buurt- team.

Samen met voorzitter Gert Landman (r) telt Edwin Plug af bij de onthulling van het nieuwe logo.

Ook de Persmuskieten spraken (met elkaar) over een zorgzame buurt.



 De Vierklank 2 19 april 2017

‘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
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Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

23/04 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos, 
doopdienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/04 • 09.30u - ds. J. Belder

23/04 • 18.30u - ds. P.H. van Trigt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/04 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/04 • 10.00u - de heer Herman Kesting, 
Oost Europa Zending

R.K. Kerk O.L. Vrouw
23/04 • 10.30u - Voorgangers: 

Astrid Veldhuis en Hyleco Nauta 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

23/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
23/04 • 16.30u - Ds. G. Zomer, Jzn.

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
23/04 • 10.00u - ds. M.P.D. Barth

23/04 • 19.00u - ds. G.J. Codee, Sing Inn

Pr. Gem. Immanuelkerk
23/04 • 10.00u - Ds. R. van de Beld
23/04 • 19.30u - Mevr. ds. L. Blok, 

Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
23/04 • 10.00u + 19.30u - Samendienst

in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
23/04 • 10.00u - Pastor P. Kuipers, 

Eucharistieviering

V.E.G. De Bilt e.o.
23/04 • 10.00u - 

Spreker Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
23/04 • 10.30u - Ds. G. Mulder 

Herv. gemeente Groenekan 
23/04 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan
23/04 • 10.30u - ds. G. de Greef 
23/04 • 18.30u - Ds. H. Juffer

In beide diensten voorbereiding H.A.

Onderwegkerk Blauwkapel
23/04 • 10.30u - Pastor C. Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/04 • 11.00u - Dhr. J. Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/04 • 10.00u - ds. L. Kruijmer
23/04 • 18.30u - ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
23/04 • 10.00u + 18.30u - 

ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
23/04 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst

St. Maartenskerk
16/04 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
23/04 • 10.00u - 

wDs. D.G. van Wageningen
23/04 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk
23/04 • 10.00u - ds. M. van der Zwan

23/04 • 18.30u - ds. G. van de Top

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

PvdA en volksgezondheid

De overdagbijeenkomsten blij-
ven actueel; deze maand is 
het onderwerp fijnstof met als 
ondertitel economische belan-
gen versus volksgezondheid. Het 
onderwerp wordt ingeleid door 
Leendert van Bree, ex-medewer-
ker Planbureau voor de Leefom-
geving. De bijeenkomst is op 
donderdag 20 april om 9.45 uur 
bij fam. van Rest, Park Aren-
berg 119 in De Bilt. Er is ook 
nieuws uit de Gemeenteraad door 
Krischan Hagedoorn, voorzit-
ter PvdA-gemeenteraadsfractie. 
Deze bijeenkomst is  toeganke-
lijk voor alle belangstellenden. 
Informatie: tel. 030 2286903, 
030 32282813, 030 2201295.

Psalmzangavond

Vrijdag 21 april organiseert 
Comité Adullam Maartensdijk 
een vrij-toegankelijke Psalmzan-
gavond, met medewerking van 
de Bovenstemgroep uit Kocken-
gen in het kerkgebouw aan de 
Groenekanseweg 66 te Groene-
kan. Aanvang 19.30 uur. Alge-
hele leiding proponent drs. G.A. 
van Ginkel uit Maartensdijk. De 
collecte die gehouden zal worden 
is bestemd voor Stichting Adul-
lam Gehandicaptenzorg.

Schoolvoetbaltoernooi

Op verzoek van verschillende 
basisscholen organiseert SVM 
Maartensdijk weer het jaar-
lijks schoolvoetbaltoernooi: 
‘Koningssportdag’ voor de basis-
scholen van de kernen Maartens-
dijk, Westbroek, Groenekan en 
Hollandsche Rading op vrijdag 
21 april vanaf 9.00 uur voor 
de groepen 3, 4 en 5 en vrij-
dag 21 april vanaf 13.00 uur 
voor de groepen 6,7 en 8. Info 
tel. 0346 212366 en/of email 
km.schouten@hetnet.nl

Weeksluiting

Op vrijdagavond 21 april wordt 
in Dijckstate te Maartensdijk 
weer een weeksluiting gehouden, 
waarin dhr. A. Verstoep, mis-
sionair werker van de gemeente 
Westbroek e.o. voorgaat. Aan-
vang 19.30 uur. Na afloop is 

er gelegenheid voor gezellig 
samenzijn bij een kopje koffie.

Herrieschoppersrit

Zondag 23 april organiseert de 
BMV (Biltse Motorrijdersvereni-
ging) haar 2e rit van dit seizoen. 
De motorrijders verzamelen om 
10.00 uur bij café Buiten aan 
de Hessenweg 174 in De Bilt 
en vertrekken rond 10.30 uur in 
twee groepen: een sportieve en 
toeristische, begeleid door een 
voorrijder. Heeft u een motorfiets 
en lijkt het u leuk om een keertje 
met deze club mee te rijden, dan 
bent u van harte welkom. Voor 
meer informatie: www.bmvmo-
tor.nl of telnr. 06 51348650 t.n.v. 
Jan Verheul.

Taizéviering 

Zondagavond 23 april om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk in 
De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 
49  een Taizéviering met koor en 
instrumentalisten onder leiding 
van Els Firet. Een viering in de 
sfeer van het Franse klooster in 
Taizé. Er wordt gezongen in ver-
schillende talen en er is gelegen-
heid om stil te zijn. 

Bilthovense Kring voor 
Wijsbegeerte en Psychologie

Op maandag 24 april zal dr. Ida 
Sabelis voor de Bilthovense 
Kring een lezing geven binnen 
het jaarthema ‘Leef – tijd’. met 
als titel ‘Nieuwe tijdkooitjes: 
over efficiëntie als symbool-
begrip en het nieuwe werken’. 
Mevrouw Sabelis is Universi-
tair Hoofddocent Sociale Weten-
schappen van de VU. De lezing 
is op maandag 24 april 2017 in 
‘Huize Het Oosten, Rubenslaan 
1, Bilthoven om 20.00 uur Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de zaal. 
Info: www.bilthovensekring.nl.

Fotoclub

Bij Fotoclub Bilthoven e.o. komt 
op maandag 24 april freelance 
fotograaf Peter de Krom om te 
vertellen over zijn werk. Hier-
voor ontving hij vele onderschei-
dingen waaronder een zilveren 
camera voor zijn binnen- en 

buitenlandse documentaires. De 
avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in zalencentrum 
H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 
in de Bilt. 

Varen in de Molenpolder

Op 29 april staat een tocht door 
de Molenpolder op de agenda 
van Staatsbosbeheer. In een stille 
fluisterboot kom je tot rust, en 
geniet je van het uitzicht over 
de petgaten en legakkers van 
dit oude veenlandschap. Speur 
samen met de gids naar de dieren 
en planten in dit gebied, zoals 
ringslang, purperreiger en zon-
nedauw, en loop onderweg een 
stukje op het “drijvend land”. 
Een bijzondere ervaring. 

Aanmelden via www.staatsbos-
beheer.nl. Je kunt deze excursie 
ook met een groep boeken; infor-
meer via utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl naar de mogelijkheden 
(max. 12 personen).

Intercultureel Eetcafé

Zondag 30 april organiseert het 
vaste team vrijwilligers van 
Mens De Bilt het maandelijkse 
Intercultureel Eetcafé. Het Eet-
café is elke laatste zondag van de 
maand in restaurant Bij de Tijd 
en heeft elke maand een ander 
thema. Deze maand is er een Chi-
nese maaltijd, verzorgd door één 
van de vaste ervaren koks. Inloop 
vanaf 17.15 uur. Om 18.00 uur 
wordt de maaltijd geserveerd. 
Ingang: restaurant Bij de Tijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onne-

sweg 14, De Bilt. S.v.p. vooraf 
aanmelden tot uiterlijk 26 april 
servicecentrumdebilt@mensde-
bilt.nl, tel. 030 7440595. 

Lezing over Thomas Merton

De trappistenmonnik Thomas 
Merton (1915-1968) wordt 
wel de belangrijkste christelij-
ke schrijver van de 20e eeuw 
genoemd. In zijn boeken gaat 
hij op zoek naar verinnerlijking. 
Zijn kritiek op de consumptie-
maatschappij, zijn steun aan de 
vredesbeweging en zijn verzet 
tegen de Vietnamoorlog, werden 
hem niet door iedereen in dank 
afgenomen.
Willy Eurlings (voorzitter van 
het Vlaams-Nederlandse genoot-
schap de Mertonvrienden) zal tij-
dens een lezing op woensdag 3 
mei een inleiding geven op deze 
zoeker over wie paus Franciscus 
zegt: ‘Merton was boven alles 
een man van gebed, een denker 
die vragen stelde bij de zeker-
heden van zijn tijd en nieuwe 
horizonnen opende voor mensen 
en de kerk’. 

De lezing is op woensdag 3 mei 
in de Michaël-Laurens pastorie, 
Kerklaan 31 De Bilt om 19.30 
uur. De entree is gratis. Aan-
melden kan via secretariaat@
katholiekekerkdebilt.nl of tel. 
030 2200025.

Vriendschap in de Woudkapel
 
Vrijdag 19 mei vindt een bijzon-
dere vertelling plaats door caba-
retier René van den Beld. Van 
den Beld draagt een voorstelling 
voor over het thema ‘Vriend-
schap’ in de Woudkapel (Beetho-
venlaan 21, Bilthoven). Hij treedt 
belangeloos anderhalf uur op. De 
inloop is vanaf 19.30 uur en 
de voorstelling begint om 20.00 
uur. Na afloop is er mogelijkheid 
elkaar te ontmoeten. De totale 
opbrengst komt geheel ten goede 
aan het Helen Dowling Instituut. 
Aanmelden kan via evenemen-
ten@hdi.nl o.v.v. van naam en 
het aantal personen of tel. 030 
2525043. Voor info: www.hdi.nl/
evenementen 

Over de kop bij Maartensdijk
Op de A27 bij Maartensdijk is zondagavond 16 april rond 20.25 uur een 
auto over de kop geslagen, nadat een achterwiel was afgebroken. In de 
auto zat een vrouw met haar dochter. De vrouw kwam met de schrik 
vrij. Het kind van ongeveer 6 jaar oud raakte licht gewond en werd 
voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. Op de A27 bleef een 
rijstrook afgesloten voor noodreparatie.
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Chapeau-penning
voor Gert Landman

door Henk van de Bunt

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op woensdag 12 april 2017 een chapeau-penning uit 
aan Gert Landman tijdens de door het Platform Respectvol Samen Leven georganiseerde 

bijeenkomst Hallo Buur! over de zorgzame buurt in de Werkplaats Kindergemeenschap aan de 
Kees Boekelaan te Bilthoven. 

Burgemeester Potters ‘Met de aan-
slagen die onlangs plaatsvonden is 
het des te belangrijker om elkaar 
beter te leren kennen, meer waarde-
ring te hebben voor andere bevol-
kingsgroepen en respectvol met el-
kaar om te gaan. Initiatieven als van 
het Platform Respectvol Samenle-
ven zoals deze avond over dit mooie 
buurtinitiatief Hallo Buur! moeten 
aangemoedigd worden en de initi-
atiefnemers moeten wij koesteren’. 

Bevlogen
Gert Landman is voorzitter van het 
dagelijks bestuur van het Platform 
Respectvol Samenleven, maar ‘doet 
daarnaast nog wat meer’. Hij is na 
zijn studie op het conservatorium 
begonnen met werken in de bevlo-
gen praktijk van ds. Schuman en de 
gereformeerde kerk in Westzaan. 
Daar leerde hij hoe de goede combi-
natie van tekst en muziek een meer-
waarde heeft. Eenmaal begonnen 
als theoloog predikant bleef hij de 
muziek inbrengen en zette die ge-
combineerde kennis van muziek en 

theologie royaal in ten dienste van 
landelijke vragen. 

Liedboek
In de periode 2008-2013 werkte 
een interkerkelijke redactie aan 
de totstandkoming van een nieuw 
Liedboek, dat in 2013 in gebruik 
genomen werd, ten dienste van acht 
kerkgenootschappen in Nederland 
en België. Vanaf 2005 tot 2015 is 
Gert Landman voorzitter van de 
Raad van Kerken De Bilt en om-
streken geweest. In die tijd heeft 
hij de oecumenische contacten 
tussen Kerk en samenleving in de 
gemeenten De Bilt en Den Dolder 
helpen onderhouden en bevorderen. 
Hij stimuleerde ook het beleggen 
van oecumenische vieringen op de 
christelijke feestdagen. Ook inter-
religieuze contacten tussen de Raad 
van Kerken en de Moskeegemeen-
schap in De Bilt zijn gedurende 
enkele jaren gerealiseerd door het 
houden van Vredesbijeenkomsten 
in de St. Michaëlkerk op de 1e ja-
nuari.

Hoogkruis
In 2011 werd de Stichting Bilts 
Hoogkruis opgericht met het doel 
om een beeld te vervaardigen en 
dat aan gemeente De Bilt te schen-
ken voor het 900-jarig bestaan van 
de gemeente. Landman verrichtte 
hiervoor uitgebreid historisch on-
derzoek in binnen- en buitenland 
naar de Ierse roots van De Bilt. Hij 
is ook een belangrijk fondsenwer-
ver geweest en enthousiasmeerde 
particulieren, bedrijven, fondsen en 
instellingen om financieel bij te dra-
gen aan dit doel. Daardoor was het 
vooral de bijzondere verdienste van 
hem dat het Bilts Hoogkruis er is 
gekomen. Over de historische zoek-
tocht en de totstandkoming van het 
Bilts Hoogkruis schreef Gert Land-
man een boek en nog steeds geeft 
hij belangstellenden uitleg over het 
ontstaan van het Bilts Hoogkruis. 

Vieren
Al jaren is hij één van liturgie-ad-
viseurs voor de Protestantse Kerk 
in Nederland en is Gert Landman 

voorzitter van de sectie Eredienst, 
later Taakgroep Vieren van de Raad 
van Kerken in Nederland. Deze 
groep zocht, in opdracht van de 
Raad, naar verbindend vieren: tus-

sen kerken onderling, maar ook bij-
voorbeeld naar viermateriaal voor 
4 en 5 mei. De heer Landman’s 
enthousiasme en brede kennis was 
daarin een grote stimulans.

advertorial

Burgemeester Sjoerd Potters overhandigt de Chapeaupenning aan Gert 
Landman, met op de achtergrond een deel van het nieuwe logo van het 
Platform Respectvol Samenleven.

‘Tafeltje Dekje’
viert 50-jarig jubileum

door Rob Klaassen

Woensdag 12 april vierde ‘Tafeltje Dekje’ haar 50-jarig jubileum 
in het Koetshuis van Eyckenstein in Maartensdijk. Het was 
een feestelijk gebeuren. Alle rijders, oud-rijders, cliënten, 

medewerkers en bestuursleden waren aanwezig.

De organisatie mocht zo’n 120 mensen verwelkomen. Het feest werd 
opgeluisterd door het vrolijke optreden van poptroubadour Arnoud Kas. 
Er werd een ‘high tea’ geserveerd. Bestuurslid Jaap Dieben schetste in 
het kort de geschiedenis van 50 jaar ‘Tafeltje Dekje’. Hij benadrukte 
dat in een grote behoefte wordt voorzien. Zo worden er thans 20 warme 
maaltijden per dag en 88 vries-verse maaltijden per week afgeleverd. 
Hij bedankte vooral de inzet van de vele vrijwilligers. Zonder vrijwil-
ligers zou er geen ‘Tafeltje Dekje’ zijn. Dank zij deze voorziening kun-
nen mensen veel langer thuis kunnen blijven wonen.

Jubileum van Tafeltje Dekje.

De kracht van het 
persoonlijke verhaal

De 4-meiherdenking 2017 met als thema ‘De kracht van het 
persoonlijke verhaal’ is dit jaar in Hollandsche Rading in het 
Dorpshuis aan de Dennenlaan 61. De zaal is op 4 mei vanaf
18.45 uur geopend en de bijeenkomst begint om 19.00 uur.

De opening wordt verzorgd door wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen. Bijdragen worden verleend door toespraken van Rob Klaassen en 
Herre Plomp en er is zang en muziek van Laura Fygi en Norbert Boek-
hout. Om 19.30 uur is er een Stille tocht door Hollandsche Rading met 
medewerking de Westbroekse muziekvereniging Vriendenkring, welke 
ook bij de vlag koralen speelt en om 20.00 uur het Taptoesignaal (voor-
afgaande aan de twee minuten stilte) verzorgt. Hierna begeleidt Vrien-
denkring ook het zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus. 
Er wordt een gedicht voorgedragen. Om 20.10 uur wordt het officiële 
programma beëindigd en zijn alle aanwezigen welkom voor koffie of 
thee in het Dorpshuis

‘Hey Jude’ van The Beatles 

Als uitvaartverzorger voer ik 
regelmatig gesprekken over 
uitvaartwensen: wat is mogelijk 
en hoe kan een uitvaart ‘op maat’ 
worden uitgevoerd? Muziek 
kan een belangrijke rol bij een 
afscheidsbijeenkomst spelen. “Ik 
weet het nog niet precies”, zeg 
ik. “Bij mijn afscheid klinkt ‘Hey 
Jude’ van The Beatles in ieder 
geval het laatste lied, als het aan 
mij ligt”, zegt Wim. 

Een uur later ben ik thuis en 
zoek ik tussen de muziek die ik 
bij uitvaarten voorbij heb horen 
komen. Wat zou ik zelf willen 
laten horen? Muziek is heel 
persoonlijk en daardoor ‘klinkt’ 
iedere uitvaart anders. Christelijk 
muziek wisselt af met klassie-
ke- en popmuziek. Wat past bij 
mij? Ik heb tijdens mijn werk als 
uitvaartondernemer veel bijzon-
dere muziek leren kennen, zelfs al 
heb ik een 25-jarige radio-achter-
grond bij de AVRO. Het ijzeren 
repertoire met nummers zoals 
‘Waarheen, waarvoor’ maakt 
plaats voor andere titels. Dat is 
boeiend om te volgen.

Op tafel in de kamer ligt een map, ‘Mijn uitvaart’ staat er op. “Mijn kinderen weten waar deze map 
ligt. Als mij iets overkomt weten ze precies wat er is afgesproken”, zegt Wim aan de andere kant van de 
tafel. Hij nodigde mij uit om zijn uitvaartwensen eens te komen bespreken en vanavond doen we dat. In 
de map zitten verzekeringspapieren, een overzicht van telefoonnummers, een handgeschreven lijst met 
adressen en inmiddels ook mijn visitekaartje. Wim, weduwnaar, denkt al enige tijd goed na over zijn 
uitvaart en betrekt zijn kinderen bij dat proces. Dan verrast hij me met een persoonlijke vraag: “Welke 
muziek wordt gespeeld bij jóuw uitvaart?”

Ooit heb ik een doedelzakspeler 
geregeld bij een crematie plechtig-
heid die ik verzorgde. Hij speelde 
‘Going Home’ en ik zal het nooit 
vergeten, zo goed als deze muziek 
paste bij de overledene, die zelf lid 
was geweest van een doedelzak-
band. Hartverscheurend mooi.

Wat wordt nu vaak gekozen? 
‘Time to say goodbye’ van Andrea 
Bocelli en Sarah Brightman wordt 
veelgebruikt en vormt een indruk-
wekkend slot van een plechtig-
heid. Vaak zijn het de minder 
bekende ‘krentjes in de pap’ die 
een uitvaart bijzonder maken. Zo 
hoorde ik het pianostuk ‘Lieder 
Ohne Worte Op. 19b’ van Felix 
Mendelssohn voor het eerst bij 
een begrafenis. Ik was tot tranen 
geroerd en weet nu nog precies 
waar die begrafenis was. 

Qua popmuziek bewaar ik een 
goede herinnering aan ‘Drowning 
In Tears’ van Gary Moore dat 
werd gedraaid tijdens de uitloop 
van een plechtigheid. Prachtig! 
Ook Nederlandstalige muziek kan 
heel passend zijn. ‘Mag ik dan bij 

jou’ van Claudia de Breij of ‘De 
Steen’ van Bram Vermeulen (dan 
wel in de uitvoering van Paul de 
Leeuw) zijn erg geliefd. Alles is 
mogelijk.

Inmiddels heb ik voor mezelf een 
aardige muzieklijst gemaakt, 
waaruit mijn nabestaanden een 
keuze kunnen maken, willen ze 
muziek kiezen die bij mij past. 
Welke muziek wordt gespeeld bij 
úw uitvaart? Denkt u daar wel 
eens over na?

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

Gemarineerde 
biefstuk

Kipdijfilet
(Scharrel)

Procureurlapjes
Gemarineerd of naturel

Gehaktstaven

Oranje schnitzels

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.49

500
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 april
t/m woensdag  april

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

ORANJESALADETRIO

VLEESWAREN TRIO

Selderie-mandarijn salade
Kip-tomaat-mozzarella
Filet americain

Huisgemaakte beenham
Gegrilde kipfilet
Gebraden rosbief

3 x 100
GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.98

5 HALEN= 
4 BETALEN

VLEESWAREN TRIO

DE HELE WEEK HALVE GRILLWORST + LEVERWORST VOOR MAAR 7.50!

1
KILO 9.99

6
STUKS 6.-

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

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

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 5.75

ROYAL BLEU KAAS
Ontvang bij aankoop van deze heerlijke 
kaas het tijdschrift Vorsten gratis! Op=op!

PEPITA MIX 250
GRAM 3.98

100
GRAM 1.75

Noten & pinda's

Speciaal voor 
Koningsdag!

Lekker en makkelijk!

ORANJEWRAPS 
Heerlijk gevuld met kip!

Extra donderdag voordeel:

RIBLAPPEN
2

KILO 20.-1
KILO 11.-

CASHEWNOTEN
Gezouten of ongezouten

5.

4.9898

2
STUKS 6.-

Omdat de Koning 50 wordt! 

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

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

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

ALLE 40 SOORTEN

Tomaatjes
500 GRAM 

1.98

HOLLANDSE

Komkommers
2 VOOR 

0.99

VOLOP HOLLANDSE 

Aardbeien, kas-bloemkool
en asperges  (GRATIS GESCHILD!!!)

Geldig op dinsdag 25/4 en woensdag 26/4

VERS GESNEDEN

Hollandse Andijvie
FIJN OF GROF

400 GRAM

0.99

VERS GESNEDEN

Meloenmix
VOLLE BAK

1.25

Snijbonen-
gehaktschotel
MET TUINKRUIDENSAUS

100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Spaghetti
MET SCAMPI'S, 
RUCOLA EN TOMAAT

PER PORTIE

5.95

Aspergeschotel
100 GRAM

1.25

Ravioli ricotta
IN PADDESTOELENSAUS 

OF Ravioli MET GEHAKT 
IN TOMATENSAUS

100 GRAM

1.49

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Citroen-frambozen 
taart

14.95



Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
In de media wordt gemeld, dat B&W De Bilt van de rechtbank een 
nieuw besluit moet nemen over de monumentenstatus van het Julia-
nacomplex in Bilthoven. Daarbij wordt geschreven, dat het ‘Poortge-
bouw’ onderdeel uitmaakt van de gehele aanpak om het centrum van 
Bilthoven op te waarderen en dat daaraan diverse, door de raad vastge-
stelde, ruimtelijke en financiële kaders ten grondslag liggen.

Echter; wanneer men het Centrumplan en de daarop betrekking heb-
bende gemeentelijke stukken en besluiten goed doorleest, zal men le-
zen dat voor de verwezenlijking van het Centrum ‘essentieel’ is dat het 
Poortgebouw er komt. Zonder dat valt de financiële bodem onder het 
Centrumplan weg en komt het Centrumplan als geheel op losse schroe-
ven te staan. De opzet van het financiële kader is dusdanig precair dat 
het Centrumplan alleen als één geheel financieel dekkend te krijgen is. 
Elk onderdeel dient ter medefinanciering van de andere onderdelen. Er 
kunnen dus geen onderdelen vervallen, noch mogen er onverwachte 
tegenvallers in de kostendekking opduiken. M.b.t. het laatste zijn de 
uitblijvende voortgang rond de onbebouwde driehoek zuidzijde station 
en de leegstand van De Kwinkelier al tekenen aan de wand.

Ja
De Biltse gemeenteraad heeft ‘ja’ gezegd tegen het Centrumplan als 
geheel, alsmede de financiële onderbouwing daarvan. De gemeenteraad 
heeft reeds A gezegd met de onderdoorgang van het spoor en zal daar-
door nu óók B, C, D, enz. moeten zeggen. Dat houdt tevens in dat het 
voor de gemeenteraad feitelijk onmogelijk is om elementen uit het Cen-
trumplan te laten vervallen of daartoe anders te beslissen. Voor aanpas-
singen n.a.v. bezwaarschriften is daardoor feitelijk geen ruimte. Noch 
voor heroverweging van beleid, voor zover men dat al van zins was. 
Naast risicovol gemeentelijk financieel beleid is daarmee ook sprake 
van bestuursrechtelijk discutabel beleid.

Verwachting
Dat wekt de verwachting, dat de 
Gemeente De Bilt álles in het 
werk zal stellen om z.s.m. voldon-
gen feiten te creëren door de mo-
numentenstatus aan de Dudokflat 
als geheel - dus incl. laagbouw - 
te onthouden en bovendien bijv. 
de laagbouw z.s.m. te slopen. 
Overigens heeft het verleden ge-
leerd, dat de Gemeente De Bilt 
zich niets gelegen laat liggen aan 
de Monumentenwet en zelfs niet 
schroomt om in strijd daarmee te 
handelen. Diverse andere Biltse 
monumentenpanden zijn over de 
jaren immers doodgewoon ver-
dwenen.

P.J. Westerhof, De Bilt
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advertentie

VOORJAARSAANBIEDING
(geldig t/m 30 april)

Uw parketvloer machinaal
reinigen en afwerken

met onderhoudsmiddel nu

€ 10,- per M2 
(vraag naar de voorwaarden)

Proef solliciteren bij het KNMI
Adnan Mehksaf is statushouder en deelnemer aan het programma We∞Match.

Tijdens dit programma worden statushouders (voormalig vluchtelingen) getraind
en gecoacht in het proces van integratie en het vinden van een baan. 

Van het KNMI in De Bilt kreeg Ad-
nan de mogelijkheid om te komen 
`proef solliciteren` op de functie van 
projectleider. Voorafgaand aan het 
gesprek bij het KNMI schreef Ad-
nan een officiële sollicitatiebrief aan 
Jan Rozema, afdelingshoofd Weer 
en Klimaat Diensten. Daarop volgde 
een sollicitatiegesprek. Na afloop 
van dit gesprek kreeg Adnan feed-
back over zijn sollicitatie. 

Nieuw
Solliciteren is voor veel statushou-
ders iets nieuws. Met een proef 
sollicitatie wordt gesolliciteerd op 
een niet-bestaande vacature bij een 
bedrijf, om te ervaren wat er komt 
kijken bij een ‘echte’ sollicitatie. 
Dit is een waardevolle ervaring om 

straks een passende baan te kunnen 
vinden. Voor Adnan is de sollicita-
tie een leerzame en positieve erva-
ring geweest. Ook Jan Rozema van 
het KNMI gaf aan dat de sollicitatie 
prima is verlopen.

Maatschappelijk Diner
De afspraken om statushouders 
proef te laten solliciteren zijn ge-
maakt tijdens het eerste Maatschap-
pelijk Diner, in het najaar 2016 geor-
ganiseerd door Samen voor De Bilt 
en Mens De Bilt. Tijdens dit diner is 
een match gesloten met 9 organisa-
ties. Zij spraken af de statushouders 
te ondersteunen bij het vinden van 
werk. Organisaties die ook proef 
sollicitaties aanboden zijn: Van der 
Valk Hotel De Bilt en Agterberg BV.

Project We∞Match
Proef solliciteren is een van de on-
derdelen van het programma van 
We∞Match. Bij alle stappen van de 
training worden de statushouders 
begeleid door vrijwillige buddy`s. 
Met theatertrainingen, persoonlijke 
begeleiding van een buddy, speed-
dates met bedrijven en een indivi-
dueel coaching traject ontwikkelen 
deze statushouders hun talenten, 
gericht op een nieuwe toekomst in 
De Bilt. 
Meer informatie over het project 
We∞Match of over statushouders 
in de gemeente De Bilt verleent 
Willeke Colenbrander, projectlei-
der We∞Match: tel. 06 21864117 
of wematchdebilt@gmail.com 

(Judith Boezewinkel)

Jan Rozema van het KNMI en Adnan Mehksaf met elkaar in gesprek bij het KNMI.
(Foto: HLP Images / Hans Lebbe)

Lezing bij Historische Vereniging
Op woensdag 26 april vindt de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring D’Oude 
School plaats. De stukken voor de vergadering staan kort voor de vergadering op de website. 

De vergadering wordt gehouden bij WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. 

Aansluitend na het officiële gedeel-
te zal mevrouw Lies Haan-Berends 
een lezing houden met de titel ‘Het 
Hart van Amersfoort’.  De lezing 
start om 21.00 uur. Voor leden is de 
lezing gratis.
De Historische Kring viert dit jaar 
haar 25-jarige jubileum en heeft 

met de Historische Vereniging 
Maartensdijk, die dit jaar ook jubi-
leert, tal van activiteiten georgani-
seerd. Ook die zijn op de website 
van de vereniging te vinden en te-
vens op de speciaal voor deze ge-
legenheid gemaakte website www.
vanzoddetotpleisterplaats.nl. 

Mocht u interesse hebben om mee 
te werken aan het voortbestaan van 
de Historische Kring en bent u in 
voor een vrijwilligersfunctie in een 
van de werkgroepen dan kunt u 
contact zoeken met het secretariaat, 
email secretaris@historischekring-
debilt.nl.

Discussie subsidiebeleid 
Op woensdag 10 mei organiseert de PvdA De Bilt een discussieavond over het nieuwe 

subsidiebeleid van vrijwilligersorganisaties. PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘De concrete 
aanleiding is dat het College van Burgemeester & Wethouders een nieuw subsidiebeleid 

voorlegt aan de gemeenteraad. Wij willen weten hoe vrijwilligersorganisaties en hun 
vrijwilligers denken van toekomstig subsidiebeleid.”

De PvdA wil praten over vragen 
als: Hoe zou het nieuwe subsidiebe-
leid er uit moeten zien? Wat willen 
we bereiken met het nieuwe subsi-
diebeleid? Van Esterik: ‘Netjes ge-
zegd, is het natuurlijk wel opvallend 
dat het College nu pas met nieuw 

subsidiebeleid komt. Twee jaar 
geleden werden alle vrijwilligers-
organisaties zonder beleid of visie 
gekort met 7%. Dat leidde tot veel 
ophef. Wij willen dus ook weten 
of de korting van 7% tot grote pro-
blemen heeft geleid bij het belang-

rijke werk dat vrijwilligers doen’.  
De discussieavond vindt plaats 
in het WVT aan de Talinglaan in 
De Bilt om 20.00 uur. Iedereen is 
welkom: aanmelding bij voorkeur 
vooraf bij erikvanesterik@hotmail.
com

Poliobesmetting
in Bilthoven

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de 
toedracht van de poliobesmetting afgelopen week bij 
het vaccinproducent Bilthoven Biologicals. Dat vindt 

gemeenteraadslid Peter Schlamilch van Forza De Bilt.

Een werknemer van het bedrijf raakte tijdens werkzaamheden per on-
geluk besmet met het poliovirus. Omdat hij was ingeënt kan hij zelf 
geen polio krijgen, maar hij kan het wel overdragen. Daarom is de man 
in isolatie gegaan.

Het RIVM verklaarde dat door de getroffen maatregelen de kans op 
verdere besmetting nihil is. Het bedrijf zelf liet weten dat er op geen 
enkel moment gevaar is geweest dat het virus naar buiten zou komen in 
de directe omgeving. ‘Zo’n virus kan niet ontsnappen uit het gebouw’, 
merkte een woordvoerder op. Schlamilch is er echter niet gerust op. 
‘Hoewel het besmettingsrisico voor de bevolking laag is volgens het 
bedrijf, kunnen de gevolgen bij besmetting uiteraard ingrijpend zijn’, 
zegt hij. ‘Burgemeester Sjoerd Potters heeft adequaat gehandeld door 
de gemeenteraad snel in te lichten, maar er blijven veel vragen’, zegt 
Peter Schlamilch.

‘Om elke vorm van ongerustheid weg te nemen willen we volledige 
openheid van zaken van Bilthoven Biologicals’. Schlamilch gaat het 
College vragen om aan te dringen op onafhankelijk onderzoek naar de 
exacte toedracht van het incident en gaat ook om een uitgebreid feiten-
relaas vragen, zodat nagegaan kan worden of alle protocollen goed zijn 
opgevolgd.
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Bel dan 0346 21 19 92
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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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Onze wasmachine 
is weer keurig 
gerepareerd

Die Vink!
Wat goed!!

Nee, Vink
WITGOED

Als uw wasmachine 
gerepareerd moet worden, is

dat vaak een probleem

Wie 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ 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)

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KONINGSACTIE

Profiteer
NU van

50%
korting 
op de geselecteerde 
koningsactie artikelen

WWW.NAGELFASHION.NL

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder
kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk • Readshop

HEERLIJKE FRISSE
ORANJESLOF

NU € 6,95

GRATIS
STOEPKRIJT!

BIJ AANKOOP 
VAN 2 VIKORN

BRODEN
VAN 2 VIKORN

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Basisschool De Regenboog
zamelt in voor giro 555

door Kees Diepeveen

De kinderen van groep zeven van basisschool De Regenboog in De Bilt hebben
zich in de aanloop naar het Paasfeest het lot aangetrokken van de kinderen

die te lijden hebben van de hongersnood.

De Regenboog had als centraal 
thema voor het Paasfeest gekozen 
voor: Sta op! Voor wie of wat wil 
jij opstaan? Voor wie wil jij wat 
betekenen? Ook als het wat moeite 
kost! 
De kinderen van groep 7 wilden 
daarom geld inzamelen voor giro 
555, omdat de dagelijkse beelden 
op televisie van de hongersnood in 
Afrika en Jemen enorme indruk op 
hen hebben gemaakt. De kinderen 
zijn voortvarend aan de slag gegaan 

en hebben met elkaar diverse acties 
georganiseerd. Een van de acties 
was cupcakes bakken en verkopen.

Daarnaast zijn de kinderen een 
flesseninzamelactie gestart. Alle 
leerlingen en ouders werden op-
geroepen om flessen op school in 
te leveren. Deze flessen werden in 
speciale kratten verzameld die de 
kinderen elke middag bij de Albert 
Heijn in De Bilt afleverden. Albert 
Heijn verdubbelde het bedrag dat 

aan statiegeld werd ingeleverd. 
Ook deze afspraken zijn door de 
kinderen zelf gemaakt. 

Maandag 10 april werd het eindbe-
drag van € 388,75 bekend gemaakt. 
Tijdens deze bijeenkomst werden 
de kinderen bedankt en gecompli-
menteerd met het resultaat. Ook 
Albert Heijn De Bilt werd geroemd 
omdat het bedrijf zo fantastisch op 
het initiatief van de kinderen is in-
gesprongen.

Groep 7 van De Regenboog levert een mooie bijdrage aan giro 555. (foto Cecile Eurlings)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
De gemeente moet zich schamen

Als de politiek wil weten hoe de kloof tussen de politiek en de burger zo 
groot geworden is, moeten ze eens te rade gaan in de gemeente De Bilt. 
Daar heeft de gemeente origineel lak aan zijn burgers. 

Enkele typische voorbeelden: 
•  Al zowat twee jaar is de wijk moeilijk bereikbaar omdat de spoor-

weg afgesloten is vanwege de tunnelbouw. Als wijkbewoner kun je 
goed volgen hoe hard er aan de tunnel gewerkt wordt. Dat valt bar 
tegen.

•  De perikelen rond het Openbare Zwembad, daar kun je een komi-
sche tv-serie over maken.

•  Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een zendmast 
voor T-mobile midden in een woonwijk op het speelterrein omgeven 
door woningen, is afgegeven zonder de direct betrokkenen te infor-
meren. 

•  Vraag niet of de gemeente komt snoeien, want wat er overblijft is een 
kale stam van twee meter hoog. 

Ik was aanwezig bij de hoorzitting van de beroepscommissie die klach-
ten van omwonenden in behandeling neemt m.b.t. de communicatie-
mast midden in de Leyen. Ik ben eerder weggelopen omdat ik niet als 
onwillig kind behandeld wil worden. De woordvoerder van de gemeente 
mevrouw Jansen, pareerde alle argumenten, krabbend aan haar hoofd, 
met antwoorden van het kaliber ‘Wij hebben het niet gedaan en als dat 
wel zo is, konden we er niks aan doen.’ Over alternatieve locaties: ‘T-
mobile had al onderzocht of de SSW een mast op haar gebouwen wilde. 
Die wilde dat niet. Dus er is geen andere locatie.’ 

Dan nog het nare argument dat de gemeente ons voorhield, dat wij als 
bewoners mensen die snel hulp nodig hebben, in de kou laten staan als 
de telecommunicatie zonder die mast maar gebrekkig is. Al bijna twee 
jaar lang hindert de tunnelbouw zonder tijdelijke overgang die snelle 
hulp enorm. Kom niet met zo’n chantage-achtig argument als je er zelf 
ook debet aan bent.

Een van de bezwarenmakers stelde: de gemeente zou er voor ons moe-
ten zijn en niet voor een commerciële partij. Daar heeft ze 100% gelijk 
in.

Boze De Leyen-bewoner Will Jansen

Dineren voor het goede doel
Donderdag 6 april hebben scholieren van de Werkplaats Kindergemeenschap een diner georganiseerd 

voor de Rotary de Bilt-Bilthoven. De opbrengst van het diner ging naar stichting Red een Kind.

Red een Kind geeft toekomst aan 
kinderen in armoede in verschil-
lende landen in Azië en Afrika. 
De avond begon met een hapje en 
drankje vooraf, waarna de leden de 
maaltijd geserveerd kregen. Na het 
diner werden nog twee presentaties 
gegeven. Eén over het goede doel 
en één over de werkwijze van de 
Werkplaats. 

(Megan van Barneveld)

Rotary de Bilt-Bilthoven in Restaurant De Werkplaats.

De avond werd feestelijk afgesloten 
met nog een extra gift van de Rotary 
van 500 euro voor het goede doel.

Filmavond
en MMM-cursus

De kernactiviteit van de Stichting Bodhisattva is het aanbieden van les-
sen in Boeddhistische Filosofie en Meditatie. Zo is er iedere veertien 
dagen een instroom zondagochtend waarbij iedere les een afgerond ge-
heel vormt. 

Maandelijks zijn er lezingen en stiltemeditaties. 
Op 10 mei organiseert de bibliotheekgroep een filmavond met de film 
“Bardsongs” een drieluik over het verwerven van geluk en kennis. Het 
zijn stuk voor stuk volksverhalen die authentiek aanvoelen en een le-
vensbeschouwelijk karakter delen. Het filosofische karakter zet zelfs 
aan tot nadenken over cultuurverschillen. 

In juni wordt er weer op 3 zaterdagen de basiscursus Metamorfosemas-
sage gegeven. Het denken, voelen en willen, drie belangrijke kracht-
simpulsen, worden in harmonie gebracht door cirkelende bewegingen 
op voeten, handen en hoofd te maken. 

Op onze website www.stichtingbodhisattva.eu vindt u alle verdere  
informatie.
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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.

599

500 179

25,-

Varkenshaas
500 gram

Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 april 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Pampers
4 pakken

Tulpen
2 bossen

Pitloze 
druiven
bak 500 gram
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Westbroek
woensdag 26 april
 19.00 uur Touwtrekken
 20.30 uur Band Kraakthelder

donderdag 27 april
 07.00 uur Reveille
 10.00 uur Optocht (opstellen 9.00 uur)
 12.00 uur Aubade + taartbakwedstrijd
 14.30 uur Kleedjesmarkt 
 16.00 uur Westbroekspel: ter land ter zee en in de polder
 18.00 uur Dorpsbarbecue i.s.m. Sparks of Joy

vrijdag 28 april
 18.00 uur Polderloop
 20.30 uur Feest avond met Lead

zaterdag 29 april
 10.30 uur Kinderochtend met ballonnen oplaten
 13.00 uur Fietspuzzeltocht
 17.00 uur Prutrace
 20.00 uur Feest avond met DJ Smile

zondag 30 april
 14.00 uur Tentdienst

www.oranjeverenigingwestbroek.nl

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

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

Facebook.com/Koningsdag-2017-Maartensdijk

Lage Vuursche
woensdag 26 april
 18.45 uur Gekostumeerd voetbal
  (weiland achter rest. Lage Vuursche)

donderdag 27 april
 09.00 uur Inrichten Oranjemarkt
 11.00 uur Opening Oranjemarkt en
  kleedjesmarkt voor kinderen
 11.15 uur Vlag hijsen (hoek Dorpsstraat en Slotlaan)
 11.45 uur Vlag hijsen bij verpleeghuis
 12.30 uur Oranjeborrel (Dorpshuis)
  kinderspelen en horeca puzzelrit
13.30 uur Optredens Eemzangers en
  De Straotklinkers
16.00 uur Koningsdag concert (Stulpkerk)
17.00 uur Einde Oranjemarkt en uitslag
  Horeca circuit (hoek Dorpsstraat en Slotlaan)

www.welzijnbewonerslagevuursche.nl

Hollandsche Rading
In en rond het Dorpshuis
woensdag 26 april
 20.00 uur Dance Classics-80’s party

donderdag 27 april 
 09.30 uur Koffi e & Ballonnen wedstrijd
 09.45 uur Vlag hijsen & Ballonnen oplaten
 10.00 uur Vrijmarkt
 10.00 uur Spelen
 12.00-14.00 uur Ponyrijden
 14.00 uur Zeskamp
 15.00 uur Wedstrijd Stormbaan
 16.00 uur Loterijtrekking
 17.00 uur Happy Hour

De Bilt / Bilthoven
woensdag 19 april
 20.00 uur Feestavond, Opstandingskerk

vrijdag 21 april
 20.00 uur Oranjebingo, gebouw De Schakel

donderdag 27 april
 07.00 uur Kindervrijmarkt, Hessenweg
 08.00 uur Klokken luiden Dorpskerk
 11.30 uur Oranjeconcours, overveld Jagtlust
 13.30 uur Spellenfestival, gazon Jagtlust
 13.30 uur Open podium, hoek festivalterrein  
 17.30 uur Afterparty met DJ, overveld Jagtlust 

www. oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Groenekan
woensdag 26 april - Locatie Huize Voordaan, feesttent
 17.30 uur Algemene ledenvergadering
 18.00 uur Ted’s aanschuiftafel
 19.30 uur Talentenjacht voor de kids ‘Oranjekan got talent’
 21.00 uur Feestavond en Smartlappenfestival
  met de band ‘Ruizz’

donderdag 27 april - Locatie Vijverlaan
 09.00 uur Ringsteken op pony en paard met zadel
 10.00 uur Ringsteken met aangespannen wagen
  Locatie Groenekanseweg 121-129
  (tegenover restaurant ‘Naast de Buren’ nr. 168)
 13.00 uur Hallo Polo!
  Locatie Huize Voordaan
 14.00 uur Obstacle Run 
 14.30 uur  Pannenkoeken, Peuter- & Kleuterpret 
 17.00 uur Vrijmarkt, Borrel & Sluiting

www.oranjekan.nlwww.oranjekan.nl

www.welzijnbewonerslagevuursche.nl
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WEEK 1Elke week wat aan de hand t/m dinsdag 23 mei

LuiLenteLand is onze 
versie van het sprookje 
LuiLekkerLand. 4 Weken 
lang boordevol lekkere 
voorjaarskortingen op 
héél veel plantjes, 
planten, bomen, heesters, 
kruiden, fruit en alles 
voor de moestuin. 
U hoeft zich niet eens 
door de rijstebrijberg 
heen te eten. Gewoon 
binnen wandelen door 
ons nostalgische poort-
huis, dan valt u, als het 
ware, direct met uw neus 
in de boter. Doe u tegoed 
aan alles wat uw 
tuinhart begeert. Het is 
u en uw tuin van harte 
gegund.

GERANIUMS TERRAS- EN
BALKON-
BAKKENGROND

BUNGELPLANTEN

De planten op uw terras in 
bakken en potten zullen u 
rijk belonen 
als u ze 
verwent met 
goede grond.

Maar dan wel van de echte, 
super Vaarderhoogt kwali-
teit. Potmaat 10,5 cm.

Per stuk .....

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

... vooruit dan maar, omdat 
u het zo massaal heeft 
gevraagd, óók in onze 
LuiLenteLand weken:

Van 8,99

nu voor .......

Pak er drie, 
betaal er twee

5,99

1,19

0,99

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

Ook elke zondag open 12.00 - 17.00 uur

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIP KARBONADES

Uit onze poeliershoek: lekker gemarineerd of naturel. 

Met een beentje; ca. 20-25 min. braden
500 gram 3,50

LENTE BURGERS

Lekker gekruid & gezouten. Om kort te bakken, lekker 

bij de maaltijd of op een bolletje
3 stuks 3,75

PICANHA

Iets aparts voor de liefhebbers. Met een mooi laagje 

vet. Van het salentijn rund
100 gram 3,25

MINI KIP ROLLADE

Lekker gekruid. Ca. 150 gram per stuk, in de pan ca. 

20 min. braden, iedereen zijn eigen rollade!
100 gram 1,10

BLACK ANGUS VERSE WORST

100% Angus vlees; iets doorregen, super smaakvol & 

wordt niet droog; lekker genieten!
100 gram 1,50

SHOARMA VLEES

Mooi mager & mals vlees, kort en fel bakken. Lekker in 

een broodje of bij de frites
500 gram 5,00
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

dinsdag 18 april t/m zaterdag 22 april. Zetfouten voorbehouden.

Beide winkels vieren Independent Bookstore Day 
met een feestelijke voorleesmarathon. De hele dag 
kan men komen luisteren naar Veronica Henry’s 
‘Echte liefde vind je in de boekhandel’; een hart-
verwarmend verhaal over het gevecht van Emilia 
Nightingale om haar boekhandel aan de hoofd-
straat van een Engels stadje open te houden, over 
haar bijzondere vader en over haar liefde voor 
haar klanten en de boeken die ze allemaal liefheb-
ben.

Voorlezer
Wie mee wil doen als voorlezer kan zich aanmel-
den voor de Bilthovense Boekhandel via info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel 030 228 1014 en 
voor Bouwman Boeken via info@bouwmanboe-
ken.nl of tel. 030 220 0112. De eerste Independent 
Bookstore Day in Nederland is bedoeld voor alle 
onafhankelijke boekwinkels en wordt georgani-
seerd door Libris. 

Independent Bookstore Day
Op 29 april vieren de Bilthovense Boekhandel en Bouwman Boeken de eerste

Independent Bookstore Day in Nederland. 

30 wijnen proeven met bijpassende hapjes!
Na een succesvol jaar, viert Wijnhuis Zuid
Bilthoven haar eerste verjaardag!
 
Kom proeven, ruiken en ervaren tijdens onze 
eerste grote, brede proeverij op zaterdag
6 mei aanstaande in Wijnhuis Zuid Bilthoven. 

Wijnhuis Zuid heeft smaak hoog in het vaandel 
staan dus zal onze voorjaarsproeverij niet alleen 
bestaan uit ongeveer 30 open wijnen maar bij 
een aantal wijnen kunt u de magie van de
combinatie met bijpassende bites ervaren! 

Hierdoor krijgt de smaak van de wijn een extra 
dimensie én bovendien is het gewoon lekker!  
Loop langs de bite & sip ‘stations’ en geniet…

Voor 10 euro per persoon kunt u kennismaken 
met wel 30 verschillende wijnen: wit, rood, 
Frans, Italiaans, Duits, ..., krachtig, licht en
uiteraard een welkomstglas Cava. Voor de wijn 
die u na de proeverij koopt geldt een korting 
van 10%. Wacht niet te lang met boeken,
want het aantal plaatsen is beperkt!
 
Nog meer groot nieuws: onze huiswijn SUD 
is een feit; verkrijgbaar in rood, wit en rosé.  
Graag laten we u kennis maken met Sud door 
‘m natuurlijk te proeven én ter introductie geldt 
in de week van 1 mei tot 6 mei: elke tweede fles 
SUD gratis! Hierbij geldt wel een maximum van 
12 flessen per klant.
 
Mail voor boekingen en meer informatie:
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl
Reageer snel want het is zo 6 mei!

WIJNHUIS ZUID IS JARIG!

Julianalaan 4
3722 GP  Bilthoven
030 - 3072020
www.wijnhuiszuidbilthoven.nl
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

Openingstijden
Maandag: 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Zondag: gesloten

GROTE VOORJAARSPROEVERIJ
ZATERDAG 6 MEI 2017

15.00 - 18.00 uur

Out� ts Boots Accessories

Dress like a
Queen

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

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

Blessed by
Comfort

20/4 Showroom Maartensdijk geopend
21-22/4 Bezoek ons op NK Jachtpaarden Soest

Blazer Maiden 
Lane kort van
€299 voor

€189,95

Blazer Maiden 
Lane lang van
€359,95 voor

€249,95

Jurk
Caroline Biss 
van €189,95 

voor
€139,95
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Herdenkingen 4 mei
In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschil-
lende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Her-
denking op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredes-
missies nadien. In de gemeente De Bilt vindt in zowel Biltho-
ven als in Hollandsche Rading op 4 mei een herdenking plaats. 

Herdenking Bilthoven
De herdenking vindt plaats bij het monument bij het gemeentehuis 
aan de Soestdijkseweg-Zuid 173.

Programma:
19.45 uur Vertrek Stille tocht
 Vertrek hoek Soestdijkseweg-Zuid/Kortelaan
  Vertrek hoek Soestdijkseweg-Zuid/Antonie van Leeu-

wenhoeklaan.
19.55 uur   Aankomst stille tocht voor het monument, muzikale om-

lijsting
19.59 uur Last Post
20.00 uur  Aanvang twee minuten stilte
20.02 uur Couplet 1 en 6 van het Wilhelmus
  Vervolgens vinden de volgende programmaonderdelen 

plaats:
 •  Twee leerlingen van de Groen van Prinstererschool ont-

steken het herdenkingsvuur
 •  Toespraak burgemeester
 •  Leerling(en) van de Groen van Prinstererschool dragen 

een gedicht voor
 •  Burgemeester Potters en zijn partner leggen een krans 

namens het gemeentebestuur
 •  Het voormalig verzet legt een krans
 •  Gedicht voorgedragen door een inwoner van de ge-

meente De Bilt
 •  Twee leerlingen van Groep 8 van de Groen van Prinste-

rerschool leggen bloemen
	 •		De	scouts	leggen	bloemen	en	openen	het	defilé
	 •		Mogelijkheid	voor	een	kopje	koffie/thee	in	het	gemeen-

tehuis

Herdenking Hollandsche Rading
De herdenking start in het dorpshuis aan de Dennenlaan 61.

Programma:
18.45 uur  Zaal open
19.00 uur Aanvang
  Vervolgens vinden de volgende programmaonderdelen 

plaats:
 •  Opening door wethouder Rost van Tonningen
 •  Toespraken door Rob Klaassen en Herre Plomp
 •  Zang en muziek door Lauri Figi en Norbert Boekhout
19.30 uur  Stille toch door Hollandsche Rading met medewerking 

van Vriendenkring
 Bij de vlag, koralen gespeeld door Vriendenkring
19.59 uur Taptoe
20.00 uur Aanvang twee minuten stilte
20.02 uur  Couplet 1 en 6 van het Wilhelmus, begeleid door Vrien-

denkring 
Voordracht gedicht 

20.10 uur Einde programma
	 	Alle	aanwezigen	zijn	welkom	voor	koffie	en	thee	in	het	

dorpshuis.

GEMEENTEN IEUWS
week 16 ¾ 19 april 2017

Gewijzigde 
openingstijden 
In verband met feestdagen en activiteiten 
zijn het gemeentehuis en de milieustraat 
op de volgende dagen gesloten:

Gemeentehuis
Woensdag 26 april (tot 13.00 uur zijn lo-
ketten Burgerzaken en Vergunningen ge-
sloten)
Donderdag 27 april (Koningsdag)
Vrijdag 28 april 
Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

Milieustraat 
Donderdag 27 april (Koningsdag)
Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

Werk in uitvoering 
Hieronder treft u een overzicht van nieuw geplande werkzaamhe-
den. Kijk voor het meest actuele en volledige overzicht op www.
debilt.nl/wegwerkzaamheden.

De Bilt: door de hele gemeente worden de straatkolken gerei-
nigd, de werkzaamheden duren tot 28 april 2017. 
De Bilt: Dr. Letteplein, kabelwerkzaamheden tot 21 april 2017.
Bilthoven: Nachtegaallaan, rioolwerkzaamheden van 24 april tot 
12 mei 2017. 
Groenekan: Groenekanseweg nabij Veldlaan, plaatsen van be-
schoeiing tot 19 mei 2017.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en 
reparaties aan het wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

App 
omgevingsalert 
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en -be-
sluiten in uw buurt kunt zien? De app is gra-
tis te downloaden in de Appstore en Play-
store. U vindt de app door te zoeken op ‘De 
Bilt’ of op ‘Omgevingsalert’. U stelt zelf het 
gebied in waarover u op de hoogte wilt 
 blijven. Zie voor meer informatie 
www.debilt.nl/bekendmakingen.

Inloopspreekuren 
wethouders 
Elke derde donderdag van de maand houden 
de wethouders spreekuur bij u in de buurt. 
Een manier voor u om in gesprek te gaan 
met het gemeentebestuur en voor de wet-
houders om te vernemen wat er leeft. Ook in 
gesprek met een wethouder in uw dorp? U 
hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk 
op www.debilt.nl/spreekuren voor een over-
zicht van de spreekuren per wethouder.

Ouderschap na  
scheiding 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organi-
seert i.s.m. Augeo op 22 mei van 19.30 tot 
21.30 in Het Lichtruim een gratis informatie-
avond voor ouders, professionals en belang-
stellenden over ouderschap na scheiding: 
Hoe beleeft een kind de scheiding, tips over 
omgaan met je kind rondom de scheiding en 
het vormgeven van nieuw ouderschap. 
Aanmelden: info@cjgdebilt.nl.

Raadsvergadering 
De gemeenteraad vergadert op donderdag 
20 april vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis in Bilthoven. Naast de 
ingekomen stukken en het vragenuur staat 
op de agenda:

• Vaststellen procedure initiatiefvoorstel Cul-
tuurgeld besteden aan culturele activitei-
ten, niet aan overlegorganen (Fractie 
Schlamilch)

• Stemming over motie armoedebeleid, 
overgangsregeling kwijtschelding gemeen-
telijke belastingen 2017 en nieuw beleid 
voor 2018 e.v. (PvdA, SP, ChristenUnie) 

• Benoemen en installeren van een commis-
sielid, niet zijnde raadslid

• Vaststellen verklaring van geen bedenkin-
gen tegen omgevingsvergunning Wete-
ringlaan 3, De Bilt

• Vaststellen verklaring van geen bedenkin-
gen tegen omgevingsvergunning 
Voordorpsedijk 35, Groenekan

• Vaststellen bestemmingsplan ‘Soestdijkse-
weg Zuid thv gemeentehuis’ 

• Vaststellen bestemmingsplan ‘Kruising 
Soestdijkseweg-Zuid/Dorpsstraat’

• Vaststellen routekaart en uitgangspunten 
voor energieneutraliteit in 2030

De agenda en bijbehorende stukken van de 
raads- en commissievergaderingen vindt u 
op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft u een 
vraag over de vergaderingen of een van de 
stukken?	Neem	dan	contact	op	met	de	griffie	
via	raadsgriffie@debilt.nl	of	(030)	228	91	64.
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Moeilijk? Nee, joh!

De zomer komt langzaam maar zeker in zicht. Voor je er erg in hebt 
is het weer bikini-tijd. Zou het niet fantastisch zijn als je straks met 
opgeheven hoofd en een prachtlijf het strand op kunt? Hoe komen 
we in de “zomer modus” Alles mag nog net even wat strakker en  
de huid nog net wat mooier. Maar hoe krijg je dat, zonder al te  
veel inspanning voor elkaar?

Easyslim.nu biedt dé oplossing! Easyslim.nu is een afslankstudio waar je onder  
persoonlijke begeleiding en met hulp van een zeer geavanceerd apparaat plaatselijk 
afslankt en spieren opbouwt. 

In 2016 hebben wij al veel vrouwen en mannen geholpen hun doel te bereiken.  
Laat 2017 het jaar zijn dat ook jij slanker de zomer ingaat!

De belofte van Easyslim.nu liegt er niet om: als er na de proefbehandeling niet minimaal 
4 centimeter af is betaal je niets!

Wil je ook ervaren hoe het is om met 
Easyslim.nu af te slanken? Maak dan 
nu een afspraak voor een proefbehan-
deling en intake.  Je betaalt tijdelijk  
€ 39,00 (normaal € 59,00). 

Bel, mail of app ons nu voor een 
afspraak en laat ons helpen je doel  
te bereiken!

Kijk op www.easyslim.nu

Enkele recensies
Irene uit Bilthoven: 

Al na een aantal behandelingen ging ik me steeds beter voelen. De resultaten werden 
steeds duidelijker zichtbaar. De combinatie van diverse programma’s zorgen voor een 
goede en juiste balans in je afslankende lichaam. De persoonlijke aandacht, goede sfeer 
en resultaten hebben ervoor gezorgd dat mijn zelfvertrouwen is toegenomen! 

Gijs uit Zeist: 

Mijn buik is mijn grootste probleem. Van alles had ik al geprobeerd, maar niets hielp.  
Totdat ik via een advertentie bij Easyslim.nu in Bilthoven terecht kwam.
Bij de proefbehandeling was ik al 9 cm kwijt. Inmiddels ben ik een paar weken bezig en 
heb ik al zichtbaar resultaat. Je ziet het niet alleen aan mijn buik maar het vet verdwijnt 
overal. Ik ben blij verrast met de resultaten. 

Margriet uit De Bilt: 

Super blij met Easyslim.nu!! Na 5 behandelingen merkte ik echt al verschil!
Easyslim.nu werkt echt super goed zonder overdreven te moeten diëten en sporten! 
Ik houd me goed aan de voedingstips van de Easyslim.nu medewerkster. Ik heb zelfs 
alweer een glad jurkje durven dragen.

Ivonne uit Zeist:

Bij Easyslim.nu worden mijn spieren getraind op een ontspannen manier. Na 3 behan-
delingen zag ik zelf al resultaat en na de 5de behandeling werd het ook zichtbaar voor 
mijn omgeving. Ik heb weer een taille en ben nu ruim 3 kg afgevallen.   
Dankzij Easyslim.nu voel ik me echt een stuk gelukkiger.

Zin in de zomer!

Download de Easyslim.nu app 
en boek simpel een afspraak!

Easyslim.nu Bilthoven 
Prof. Bronkhorstlaan 10 (geb.64) - Bilthoven

bilthoven@easyslim.nu

Bel  06 - 1944 2003
www.easyslim.nu

Maak direct een afspraak

Nieuw!

Afslanken is vaak zo moeilijk 
omdat je je levensstijl aan moet 
passen. Anders eten en meer 
bewegen is niet iets wat vanzelf 
gaat en vooral als je het druk 
hebt, dreig je in je oude gedrag 
terug te vallen. 

Afslanken bij Easyslim.nu is echter hele-
maal niet moeilijk. Door middel van ultra-
sound gaat het vet uit de vetcel en wordt 
via het lymfe stelsel afgevoerd. Daarnaast 
worden ook je spieren, door middel van 
elektrostimulatie, nog eens maximaal 
getraind. Het apparaat doet dus het  
werk voor je terwijl jij relaxed  
op een bank ligt.

Voordelen:
✔  direct verlies van centimeters
✔  vet definitief weg
✔  vermindering/verwijdering cellulite
✔   overmatig vocht wordt uit het 

lichaam verwijderd
✔  versterking huid en bindweefsel
✔  spieropbouw
✔  geheel pijnloos
✔  totaal veilig

*Garantiedeal!

Als je resultaat minder is 

dan 4 cm, krijg je je geld terug.

No cure? No pay!
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LENTE
ACTIE

Gegarandeerd afslanken!* 

Tussen de 4-28 cm

Intake & proefbehandeling 

samen van € 59,- nú voor 

slechts € 39,-

Slank de 
zomer in?
Het kan!
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WTV Westbroek 
veilig op weg

Begin vorig jaar werd de Wielertoervereniging Westbroek opgericht. 
Al snel groeide het ledenaantal richting de 100 en zijn er veel clubritten 
verreden. Tijdens de barbecue in oktober, als afsluiting van het seizoen, 
gaf een aantal sponsoren aan bereid te zijn om voor de club ook hand-
schoenen en helmen te willen verzorgen. 

Het bestuur heeft dit verder uitgewerkt en het resultaat is dat de leden 
van WTV Westbroek voor een zeer geringe bijdrage kunnen beschik-
ken over een prachtige clubhelm en wielerhandschoenen beiden voor-
zien van sponsornamen. (Jan Hennipman) 

V.l.n.r. Theo Lenssinck (Theo’s Klussenbedrijf), Jaap Veldhuizen (J. 
Veldhuizen bv), voorzitter Martin Westeneng, Ronald Verheul van 
Caravanstalling Stichtse Vecht. Zie www.wtvwestbroek.nl.Molen De Kraai weer in bedrijf

door Walter Eijndhoven

Het is een drukte van jewelste in molen De Kraai in Westbroek. Diverse vrijwilligers zijn in de 
weer, er wordt schoongemaakt, gezaagd en getimmerd, alles om de winkel op tijd af te krijgen. 

Over een paar weken moet alles op orde zijn.

Sinds twee maanden zijn vrijwil-
ligers druk bezig om een nieuwe 
winkel te starten in De Kraai. Al-
hoewel nog veel moet gebeuren, 
zijn vrijwilligers Arja, Clara en 
Henk uit Maartensdijk optimistisch 
gestemd. De opening van de win-
kel is immers (pas) zaterdag 6 mei. 
‘Voordat het echter zover is, moet 
er nog best veel gebeuren hoor’, 

vertelt Arja. Zij vervolgt: ‘Wij zijn 
druk doende met de winkel, inko-
pen doen en ideeën uitwerken, zo-
dat wij straks met een leuke winkel 
aan de gang kunnen’. De winst 
die het comité (bestaande uit acht 
personen) draaien is bestemd voor 
het goede doel, namelijk Stichting 
Adullam, een landelijke organi-
satie voor het bieden van zorg en 

begeleiding aan mensen met een 
verstandelijke beperking, waarbij 
de Bijbel richtsnoer is. Clara: ‘Wij 
zijn erg begaan met Stichting Adul-
lam uit Barneveld. Alle winsten die 
wij behalen gaan linea recta naar 
Adullam. Dus wij hopen dat velen 
onze winkel komen bezoeken. Om-
dat Westbroek aan een toeristische 
route ligt, hopen wij ook dat veel 
bezoekers van buiten de regio onze 
winkel bezoeken. 

Rondleiding
Vrijwilliger Gijsbert vult aan: 
‘Bijna iedere zaterdag zijn twee 
molenaars in huis. Zij kunnen des-
gewenst ook een rondleiding geven 
aan belangstellenden. Eén zaterdag 
per maand is slechts één molenaar 
aanwezig, omdat de tweede dan 
dienst heeft in de molen van Bun-
schoten’. Achter de molen komt, 

De laatste les van Karel Beesemer
door Henk van de Bunt

Karel Beesemer (82) gaf vorige week voor de laatste keer les over zijn kindertijd in de oorlog: ‘Ik 
vond het fijn om de jeugd erover te vertellen’ aldus de heel actieve oud-wethouder van De Bilt’. 

Karel Beesemer (82) heeft als klein 
jochie tijdens de Tweede Wereld-
oorlog ondergedoken gezeten op 
verschillende adressen, waaronder 
in Bilthoven. Zijn verhaal maakt 
diepe indruk op de kinderen van 
basisschool St. Michaël in De Bilt.

Pleeggezin
Sinds het uitkomen van zijn boek 
‘Hoe heette ik ook alweer’ in 2010 
verzorgt hij gastlessen op scholen. 
Vanwege zijn leeftijd heeft hij be-
sloten daarmee te stoppen. Bee-
semer laat groep 8 zijn boek zien 
en vertelt waarom het zo heet: ‘Ik 
dook als zesjarige onder op ver-
schillende adressen en kreeg een 
nieuwe naam. Uiteindelijk werd ik 
liefdevol opgevangen door de fa-
milie Van Dijk in Renkum’. In dit 
pleeggezin werd Karel op een heel 
natuurlijke wijze, zonder dwang, 
streng gereformeerd opgevoed. 

De slag bij Arnhem maakte Karel 
van dichtbij mee. Een vlucht door 
de bossen bij Renkum achterop de 
fiets bij tante Truus bracht hem naar 
Veenendaal. Na de bevrijding bleef 
Karel wonen bij zijn pleeggezin. 

Appie en Jaap
De ouders van Karel hebben de 
oorlog niet overleefd. Vader en 
moeder werden naar Westerbork 
gebracht en in Auschwitz ver-
moord. Ook broers Appie en Jaap 
zijn via Westerbork naar Auschwitz 
gedeporteerd. Jaap werd daar om-
gebracht; Appie heeft Auschwitz 
overleefd. Karel vertelde talloze 
keren zijn levensverhaal uit respect 
voor zijn vermoorde familieleden: 
‘Ook wil ik laten zien, wat de oor-
log doet met een kind en de nasleep 
die dat heeft. Het is een zoektocht 
naar mijn innerlijke waarheid door 
de mist van mijn tragedie’. In 2010 

hebben Truus van Dijk en haar ou-
ders een hoge Joodse onderschei-
ding ontvangen. Hij vertelt over 
zijn kinderjaren in de Rivierenbuurt 
in Amsterdam en hoe de zwaar be-
wapende soldaten tegen alle deuren 
sloegen: ’Tot op de dag van van-
daag kan ik me de paniek van mijn 
moeder herinneren’, zegt hij. 

Boeke
De oudste broer van Karel Bee-
semer kwam doodziek terug en is 
vlak na de oorlog overleden: ‘Ik 
zwierf van het ene adres naar het 
andere. Een van de adressen was op 
de Hobbemalaan in Bilthoven, bij 
Kees en Betty Boeke. Je voelde aan 
alles dat het liefdevol was. Je voel-
de je beschermd. Vooral in de bos-
sen voelde ik me veilig. Daar kon-
den de Duitsers mij niet vinden’. 
Karel Beesemer vertelde ook vaak 
over de voormalige Kees Boeke-

school, gelegen aan de Frans Hal-
slaan in Bilthoven. En dus over het 
bijzondere echtpaar Betty en Kees 
Boeke: ‘In de Tweede Wereldoor-
log zaten veel Joodse kinderen bij 
hen ondergedoken’.

Platform
Karel Beesemer was woensdag-
avond ook aanwezig bij de avond 
van het Platform Respectvol Sa-
menleven in de nieuwe Kees Boe-
ke-school: ‘De interactie met de 
kinderen in de klas was groot. Ze 
stelden veel vragen en vertellen de 
verhalen die ze van familieleden 
hebben gehoord. Ik stelde de leer-
lingen de vraag hoe het komt dat 
Joden het doelwit waren, terwijl het 
aantal Joden zo gering is. Meerdere 
kinderen gaven een antwoord, maar 

in mijn ogen zat er er geen bevre-
digend antwoord tussen en dat kan 
er ook nooit komen. Er gaat geen 
dag voorbij dat ik niet terugdenk 
aan alles wat er is gebeurd. Het is 
verschrikkelijk geweest. Maar ik 
vond het fijn om de jeugd erover 
te vertellen. Het deed me altijd wel 
wat wanneer er geïnteresseerde en 
intelligente vragen werden gesteld. 
De reacties van de kinderen waren 
ook altijd heel betrokken en toon-
den zelfs moment van onder de 
indruk zijn. Ze gaven aan het alle-
maal heel erg te vinden en vonden 
het moedig, dat er steeds weer over 
verteld kon worden’. Eén reactie 
omschreef het in de ogen van Bee-
semer heel treffend: ‘Ik wist niet 
dat je in een paar jaar tijd zoveel 
kon meemaken’. 

Karel Beesemer (82) geeft voor de laatste keer les over zijn kindertijd in de oorlog (foto Mel Boas).  

binnen twee maanden, ook nog een 
kringloopwinkel. De Waal: ‘Op za-
terdag 6 mei, om 11.00 uur vindt de 
opening plaats van de winkel. Het 
zal een bijzondere opening worden, 
dus hopen wij op veel belangstel-

ling. Een week later, op zaterdag 
13 mei is het Nationale Molendag, 
ook dan hopen wij natuurlijk dat ie-
dereen een kijkje komt nemen in de 
molen’. Deze is overigens ook ge-
schikt voor bruidsreportages. 

Gijsbert van Asselt, Arja de Waal 
en Clara Colijn hopen dat velen de 
molenwinkel komen bezoeken.. 

advertentie

ACTIE
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25 AprIl

Geraniums

Tolakkerweg 138
Hollandsche rading
www.karelhendriksen.nl

Diverse 
kleuren

3,99   
3 voor

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   5 15-03-17   23:03
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Goede zorg, ook nu met de
snelle veranderingen in de
zorg.
Goede zorg is belangrijk in elke situatie.
Ook als u met een verpleeghuisindicatie
thuis wilt blijven is dit in bepaalde situaties
haalbaar. In de praktijk betekent dit dat we u
in vele omstandigheden thuis kunnen
verzorgen. Dat is wel zo prettig.

We staan dan ook voor:
● Goede zorg
● Professioneel met een menselijke

maat.
● Respect voor privacy.
● Tijd voor goede zorg.
● Binnen grenzen afgestemd op de klant.

Samen zorgen voor het behoud
van een menswaardig leven, met

inhoud en levensvreugde.
Het kan, wij doen het!

Phoenix Zorgt
is voor het zorgteam

Maartensdijk/Bilthoven
op zoek

naar parttime:

Zorgmanager/
Vestigingsmanager

Verpleegkundige

VIG ers

Helpenden

Solicitatie richten aan:
Zorgteam Maartensdijk
zorg@phoenixzorgt.nl

Phoenix Zorgt is onderdeel van
Stichting Complexe Zorg Phoenix

Phoenix Zorgt

Zorg
Vernieuwend

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

WE ZIJN WEER GEOPEND!

Pasvorm Eva
Lage taille
Slanke heupen en bovenbenen
Katoenmix

€ 29,99
Jeans Tregging

Pasvorm
Normale taille
Rechte pijpen
Katoenmix

€ 59,99
Jeans, 5 pocket model, regular Fit

Normale taille, 
slanke heupen en bovenbenen
In meerdere kleuren verkrijgbaar
Viscosemix

€ 24,99
Corinna

BROEKEN WEEK
DAM

ES & HEREN

50% KORTING
op tweede broek

 Vinkenlaan 33, 3722 AH Bilthoven 
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Stratenvolleybaltoernooi 
op Koningsdag

Volleybalvereniging Salvo’67 organiseert dit jaar weer het Stratenvol-
leybaltoernooi. Deze 31ste editie is onderdeel van het 50-jarig jubi-
leum van Salvo’67. Nog eenmaal zullen diverse straten uit Maartens-
dijk strijden om de titel Stratenvolleybalkampioen van Maartensdijk.
Het toernooi is in de 50-jarige historie van Salvo al 30 keer gespeeld; 
voor het laatst in 2004. Veel Maartensdijkers hebben in het verleden 
deelgenomen aan het Stratenvolleybaltoernooi. Het toernooi wordt op 
Koningsdag (27 april) gespeeld op het sportpark van korfbalvereniging 
Tweemaal Zes. Aanvang van de wedstrijden is om 10.30 uur en het 
toernooi zal uiterlijk tot 14.00 uur duren; afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. 

Aanmelding
Meld je als team of individueel aan bij een van de contactpersonen of 
- onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer - via ju-
bileumsalvo@gmail.com. Het inschrijfgeld is 5 euro per persoon. De 
organisatie hoopt opnieuw veel teams te mogen verwelkomen en op 
een oranjezonnetje. 

Salvo volleybaltoernooi 
bovenbouw basisscholen 

Als voorbereiding op het schoolvolleybaltoernooi heeft Salvo’67 de 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de Maartensdijkse basisscholen 
twee volleybal-clinics gegeven; een week later in De Vierstee gevolgd 
door het toernooi zelf. Door een aanpassing van de regels was het vol-
leybalspel een stuk gemakkelijker gemaakt zodat alle leerlingen veel 
plezier beleefden aan hun deelname. 

Er werd tijdens de clinics met veel inzet gestreden. Aan het eind van het 
toernooi was er voor iedereen een surprise. 

Muzikale 
SuperKids geslaagd

Op vrijdag 15 april kregen de SuperKids van de Koninklijke Biltse 
Harmonie (KBH) hun diploma uitgereikt tijdens de laatste les van het 
seizoen. Tien jongens en meisjes hebben deze muzikale cursus voor 
kinderen van groep 2 en 3 van de basisschool gevolgd. De lessen wer-
den verzorgd door docente Tatiana van der Heijde. In september 2017 
begint de volgende SuperKids cursus (voor leerlingen uit groep 2 en 3 
van de basisschool). Voor leerlingen uit groep 4 en 5 start in september 
de cursus Algemene Muzikale Vorming. Meer info zie www.biltsehar-
monie.nl   (Suzanne Jeurissen)

Vier geslaagde superkids

Martin Luther Kingschool 
geeft buiten les

Dinsdag 11 april was het Nationale Buitenlesdag (www.buitenlesdag.nl). Alle leerlingen van de 
Martin Luther Kingschool in Maartensdijk hebben deze dag minimaal één les buiten gevolgd. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat regelmatig naar 
buiten gaan goed is voor de leerprestaties. Arjan Dam, 
directeur van de school, vraagt zich af waarom men 
eigenlijk zo weinig naar buiten gaat, wanneer aange-
toond wordt dat dit goed is voor de ontwikkeling van 
de kinderen: ‘Reden waarom de school veel werk heeft 
verzet om de schooltuin weer nieuw leven in te blazen. 
De afgelopen week hebben twee oud-leerlingen (Wes-
sel en Didier) tijdens hun maatschappelijke stage, de 
schooltuin helemaal op orde gemaakt. Het is nu een 
kwestie van bijhouden’.

Regelmatig zijn er dan ook groepjes kinderen te vin-
den in de schooltuin die bezig zijn met het onderhoud. 
Afgelopen dinsdag was het stil in de tuin, toen volgden 
de kinderen buiten op het schoolplein de lessen.

Montessorischool laat van zich horen
door Guus Geebel

Dinsdag 11 april gaven leerlingen van de Montessorischool Bilthoven in de Pieter de Hooghflat 
een concert. Het was de afsluiting van het eerste projectjaar muziek. De Montessorischool ontving 
hiervoor vorig jaar subsidie van Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Ouders van leerlingen en bewoners 
van de Pieter de Hooghflat zagen 
in de bomvolle recreatiezaal van 
het flatgebouw het resultaat van 
enkele maanden muziekonderwijs. 
De Montessorischool koos ervoor 
om met alle 170 leerlingen 15 we-
ken lang samen muziek te maken. 
De groepen 6, 7 en 8 speelden op 
gitaar, viool, klarinet en slagwerk 
en hebben het programma samen 
met docenten van het KunstenHuis 
ingestudeerd. De andere groepen 
ondersteunden het programma met 
zang en geluiden. Na een aantal 
gezamenlijke repetities was dit het 
eindconcert. Joke Firet dirigeerde 

het programma en Corinne Weeda 
verzorgde de verhaallijn. De bedoe-
ling is er de volgende twee jaar mee 
door te gaan.

De nieuwe manager van de Pieter 
de Hooghflat stelde de mooie recre-
atiezaal ter beschikking omdat ook 
de bewoners van de flat het concert 
konden bijwonen. Een mooie loca-
tie, want het flatgebouw ligt vlakbij 
de school. Het concert werd met 
een mooie speech geopend door 
mevrouw van Zutphen, de op twee 
na oudste bewoner van de flat. Zij 
was vroeger zelf leerkracht op de 
Montessorischool. ‘Het is mooi 

om te zien hoe verbindend samen 
muziek maken kan werken’, aldus 
Corinne Weeda. Het programma 
eindigde met een lenteverhaal over 
boer Rob. Op zijn boerderij komt 
nadat hij is opgestaan alles tot le-
ven. Muziekinstrumenten en liedjes 
zorgen voor de geluiden die daarbij 
horen. Op de radio hoort boer Rob 
dat er onweer wordt verwacht. Dat 
breekt op een gegeven moment los 
en door het getrappel van de kinde-
ren klinkt het heel echt en onheil-
spellend. Het lenteverhaal krijgt 
ook nog een romantisch tintje om-
dat boer Rob en Emma verliefd op 
elkaar zijn geworden.

Wessel en Didier in de opgeknapte schooltuin.
Groep 5 krijgt les bij de dierenweide grenzend aan het 
schoolplein.

Met veel enthousiasme gaven de leerlingen het concert glans.
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

Acties zijn 
geldig t/m

dinsdag 
25 april
2017

1.991.991.991.
per pak

Per kilo 11.37Milner kaasplakken
Alle pakken van 175 gram
2.39 - 3.05

Turbana Bananen 
Kilo

0.950.950.950.
kilo

Sun vaatwastabletten 
5 pakken met 24 – 38 stuks
26.75 - 34.95

9.99999
5 pakken

RUIM
60% KORTING!

Winnaars 
Bridge-Paasdrives

In de tijd voor Pasen 2017 speelden weer een aantal Bridgeclubs 
hun traditionele Paasdrives. Een enkele club maakte van de 

mogelijkheid eens te wisselen in wedstrijduitvoering gebruik.

Bij Bridgeclub Maartensdijk (BCM) speelden 44 paren volgens het 
Butlersysteem. De prijzen werden daar als volgt verdeeld: 1. Hans 
van Kerkwijk + Bert van Wijk (2,17 G-IMP), 2. Henk van den Barg + 
Georgette Huisman ( 1,96 G-IMP) en 3. Marianne van der Kolk + Wim 
Stol (1,79 G-IMP).

Bij Bridgeclub BCC’86 in De Bilt speelden 31 paren een zgn. Top-
Integraal. Daar was de eerste plaats voor Desirée Bosse + Irma Jans-
sen (69,94%), de tweede plaats voor Kläre van Dam + Bep Deurhof 
(66,37%) en de derde plaats voor het koppel Elly Akkerman + Erik Pol-
ders met 65,71%. Ook bij Bridgeclub Hollandsche Rading speelde men 
een Top-Integraal. Daar verdeelden de 29 paren de prijzen als volgt: 1. 
Henk van de Bunt + Uschi Röhrs (65,64%), 2. Rob van der Blonk + 
Mieke Oomen (64,44%) en 3. Jan Berk + Nans Lelie met 57,29%.

Uitslag Wedvlucht
De vogels van de leden van PV De Bilt vlogen deze week vanaf het 
Belgische Asse Zellik ; gemiddeld zo’n 150 km. vanaf De Bilt gelegen. 
Ron van Veggel en Zn werden 1 en 4, Peter van Bunnik 2, Combinatie 
Turk en van Zels 3, 7 en 10,  A.C. den Brabel 5, Combinatie Van Grol 
en Zoon 6 en Ron Miltenburg 8 en 9.

Bridgekampioenen

Na een zeer spannende strijd is het 2e team van Bridge Combinatie 
Concordia ‘86 kampioen geworden van de 3e klasse district Utrecht. 
De laatste wedstrijd wonnen Hans Creton, Bart Hagenaars, Truus 
te Pas-Hartog, Marijke van Essenberg en Rijnie Westland met de 
alleszeggende cijfers 55-33; meer dan voldoende om de rest achter zich 
te laten. Het betekende gelijker tijd het eerste viertallenkampioenschap 
in het bestaan van BCC’86. (foto Wim Westland)

Open Golfdagen
groot succes

Het weekeinde van 9 april waren er bij de Gooise Golfclub de 
Open Golfdagen. Onder zonovergoten omstandigheden kon 

men kennis maken met de golfsport en de fraaie golfbaan die 
Loosdrecht rijk is. Met ruim 50 bezoekers en (nu al) een kleine

20 nieuwe leden werden het de meest succesvolle Open dagen ooit.

De golfbaan aan ’t Jagerspaadje in Loosdrecht is een ideale golfbaan 
voor beginners. Maar ook mensen die de sport al langer beoefenen kun-
nen hun spel uitstekend verbeteren op deze compacte golfbaan. Want 
juist ‘bij het korte werk’ worden de meeste punten verspeeld. De speci-
ale actie die men tijdens de Open dagen had loopt nog enkele dagen en 
de verwachting is dat er nog meer nieuwe leden zich zullen aanmelden.

Verrast
Opvallend is dat nagenoeg alle bezoekers verrast waren door de golf-
baan. Vanaf de weg gezien blijkt men een totaal ander beeld te hebben 
dan wanneer men in de baan zelf loopt. Ook blijkt de golfbaan een 
sterke aantrekkingskracht te hebben in de regio. De nieuwe leden ko-
men zowel uit Bilthoven, Huizen, Nederhorst den Berg en Utrecht en 
omgeving. Voor meer informatie over deze unieke Loosdrechtse golf-
baan of over het lidmaatschap, zie www.gooisegolfbaan.nl of bel Aldie 
Hamming op 06 42215309.
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Grondlegger 
hockeyclub Voordaan overleden

door Rob Klaassen

Vrijdag 14 april is oud-Groenekanner en erelid van hockeyclub Voordaan Paul Volkers op 94 
jarige leeftijd overleden. Paul Volkers is in de periode 1954 -1979 gedurende een groot aantal 

jaren roulerend voorzitter van Voordaan geweest. In 1966 werd hij 
‘lid van verdienste’ \en in 1975 benoemd tot erelid.

Volgens Rob Brouwer: ‘Mijn ou-
ders waren hechte vrienden van 
Paul en zijn vrouw Nel’ en ‘ik ben 

echt min of meer op Voordaan ge-
boren’. Paul heeft een ongelooflij-
ke invloed gehad op de ontwikke-

ling van Voordaan.Voordaan is in 
1935 opgericht. Paul werd al voor 
de Tweede Wereldoorlog lid. Er 
werd nog wel gedurende de oorlog 
gespeeld. Maar het werd wel steeds 
minder. Leden werden afgevoerd 
naar Duitsland, moesten onderdui-
ken en vooral hadden mensen zo-
veel zorgen om hun hoofd boven 
water te houden dat er geleidelijk 
niets meer van hockeyen kwam. 
Na de oorlog hadden we nog steeds 
twee velden. Maar voordat je toen 
kon hockeyen, moesten de spelers 
wel eerst de schapendrollen van de 
velden scheppen voordat er kon 
worden gespeeld. In die tijd gaf 
Pauls vrouw Nel hockey-les aan 
de jeugd’.

Betekenis
Volgens Rob Brouwer is de be-
tekenis van Paul Volkers voor 
Voordaan enorm groot geweest. 

Teambuilding
SVM voetbal JO12-1 heeft gedurende het seizoen 2016-2017 een 
stormachtige groei doorgemaakt. Onder de bezielende leiding 

van de twee trainer/coaches is dit team in september
gestart in de 2e klasse en 2 keer gepromoveerd:

via de 1e klasse naar de Hoofdklasse.

In de hoofdklasse ontmoetten ze tegenstanders van een zwaarder ka-
liber dan ze daarvoor troffen. Ze weren zich kranig en wederom zit er 
een stijgende lijn in hun sportieve prestaties; het komt nu nog meer dan 
voorheen aan op techniek, conditie, fysieke kracht, samenspel, spelin-
zicht en mentale weerbaarheid. Om het team te belonen voor de goede 
prestaties en in het kader van ‘Teambuilding’ is voor het team op za-
terdag 8 april na de wedstrijd een groepsactiviteit georganiseerd in het 
Sojos-gebouw in Maartensdijk. Met vereende inzet en met heel veel 
plezier heeft het team een prachtige Teamtaart ontworpen en gemaakt. 
Dat was weer Echt Teamwork en een groot succes. Het team is na dit 
event nog hechter en sterker dan voorheen.             (Maurits de Bruin)

De prachtige taart is een teamprestatie van JO12-1.

Open toernooi Reflex 
Maandag 3 april rond 20.00 uur werd het langzaam drukker 

in de Sporthal van De Vierstee bij het toernooi van BC Reflex. 
Badmintonners en tafeltennissers meldden zich, verzorgden 

hun Warming Up en werden ‘random’ ingedeeld voor de 
toernooiwedstrijden; tafeltennissers en badmintonners

elk in hun eigen pool.

Halverwege werd tijdens een wel 
verdiende pauze de tussenstand be-
kend gemaakt. Verrassend staat een 
(aspirant-) nieuw lid Harry boven-
aan. Tussen de wedstrijden door 
werd de tafeltennis-opslag-robot 
druk gebruikt en werden de vaar-
digheden gelijk goed getraind.

Om 22.00 uur is de laatste wedstrijd 
gespeeld en worden de punten op-
geteld; Eric Duijvestijn mag zich 

‘Toernooi kampioen 2017’ noemen. 
Iedereen wordt uitgenodigd voor de 
afsluitende Reflex BBQ eind mei. 
Tot die tijd blijft er natuurlijk wel 
op maandag van 20.00 uur tot 22.30 
uur gesport worden. Iedereen die 
het een keer wil proberen en daar 
zin in heeft, mag gewoon mee ko-
men doen. (Frans de Wit)

Toernooideelnemers rondom de 
tafeltennistafel.

Nova doorstaat test in Zaandam
Zaterdag15 april ging Nova op bezoek bij ZKC’31 in Zaandam. De heenwedstrijd werd thuis met 

31-12 gewonnen. Vooraf was echter al duidelijk dat dit een geheel andere wedstrijd zou zijn.

Coach Wouter van Brenk bena-
drukte richting de spelers: ‘Het is 
vooral zaak om slim om te gaan 
met de omstandigheden. De wind 
en het grote veld zijn bij vlagen las-
tige factoren’. Nova hield continu 
focus en sloeg op de juiste momen-
ten toe. Dit resulteerde in een ver-
diende winst: 18-20.

Eerste helft
Na de 0-1 van Nova uit een vrije 
bal was het ZKC’31 dat het initia-
tief direct probeerde te pakken. De 
thuisclub ging furieus en scherp 
van start, in de wetenschap dat het 
Dindoa ook bijna pijn had gedaan 
op eigen veld twee weken terug. 
ZKC’31 pakte een 3-1 voorsprong, 
Nova haakte aan: 3-2. Vervolgens 
4-2 en 4-3. 5-3 en 5-4. Daarna be-
reikte de thuisploeg hun maximale 
voorsprong van 7-4. vooral door 

toedoen van één scherp schietende 
speler. Nova bleef goed gefocust 
in deze fase en kwam tien minu-
ten voor de rust terug tot 9-8. In de 
laatste fase van de eerste helft nam 
Nova het initiatief over, om niet 
meer weg te geven. Ruststand: 10-
11.

Tweede helft
In de kleedkamer werden wat de-
tails aangestipt. Waar normaal een 
wapen van de Biltse formatie ligt 
in het afdrukken van schoten zon-
der rebound, werd dit bewust in de 
tweede helft tegen ZKC’31 verme-
den. Het plan was, gezien de om-
standigheden, meer te kiezen voor 
het balbezit en de zekere schoten. 
Dit werd goed uitgevoerd. Na tien 
minuten stond het 11-14. Verdedi-
gend had Nova inmiddels ook de 
boel op orde. Via 12-14 liep Nova 

uit naar 12-17. Vier minuten voor 
tijd stond het 15-19 en was de wed-
strijd gespeeld. Kort voor tijd kon 
ZKC’ 31 de achterstand nog iets 
verkleinen. Eindstand 18-20.

Ongeslagen
Met deze overwinning bereikt 
Nova (volgende week zonder te 
spelen) een bijzondere mijlpaal: 
een heel kalenderjaar ongeslagen 
zijn. De laatste nederlaag dateert 
van 23 april 2016, toen de Biltse 
formatie in Veldhoven onderuit 
ging tegen SDO. De komende twee 
weekenden komt Nova niet in actie. 
Op zaterdag 6 mei wacht de con-
frontatie met nummer twee Dindoa, 
waar door Nova een definitieve be-
slissing geforceerd kan worden in 
de strijd om het kampioenschap. 
De aanvang is dan om 15.30 uur op 
Sportpark Larenstein.

Paul Volkers was een van de grondleggers van Voordaan.

Onder zijn bezielende leiding is 
de club uitgegroeid van een klein 
lokaal clubje, dat hoofdzakelijk 
bestond uit mensen uit Tuindorp 
- dat toen nog onder de gemeente 
Maartensdijk viel - tot een lan-
delijk bekende vereniging. Het 
waren in de jaren ’60 vooral de 
dames die landelijke bekendheid 
verwierven. ‘Paul was voor al-
les een innemend mens en was 
vooral wat we tegenwoordig een 
groot netwerker zouden noemen. 
Onder zijn leiding werd het aantal 
velden uitgebreid van twee naar 
vier. De velden voldeden niet aan 
minimum maten van de hockey-
bond. Dit werd gelukkig door de 
bond oogluikend toegestaan. Ook 
nam hij in 1963 het initiatief voor 
de bouw van een nieuw clubhuis. 
Met veel zelfwerkzaamheid door 
de leden kon dat al in 1964 wor-
den geopend’.

Sfeer
‘Hoe fantastisch dit alles ook is, 
Paul zal vooral worden herinnerd 
als de man die altijd pal stond 

voor de sfeer ofwel de cultuur van 
Voordaan. Die speciale sfeer die 
maakt dat Voordaan Voordaan is. 
Je hoort het ook van veel leden 
en oud-leden: de club voelt als 
een grote familie. Het is er knus 
en gezellig. Toen wij in 2008 het 
nieuwe clubhuis gingen bouwen 
was de algemene wens van de 
leden om de open haard er voor 
alles in te houden, zodat die spe-
ciale sfeer behouden zou blijven. 
Daarom ook betalen we onze eer-
ste elftal spelers niet. Leden zijn 
leden en er mag geen gat vallen 
tussen die topelftallen en de rest 
van de vereniging. Het was Paul 
die dit altijd en bij elke gelegen-
heid uitdroeg. Hij was er vrijwel 
altijd, tot het laatst aan toe. Wij 
zien het dan ook als onze grote 
opdracht om dit gedachtengoed 
voor nu en voor de toekomst in 
zijn geest te behouden’. 

Paul Volkers zal woensdag 19 april 
vanaf 16.00 uur worden herdacht in 
een bijeenkomst in het clubhuis van 
hockeyclub Voordaan’.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieuw VOUWBED niet 
gebruikt,wegens omst.heden. 
van €89.95 voor €75,-. Tel. 
030-2281463

Grote eiken KAST (bruin) 
1,97 h 2.37 br. Tegen elk 
aannemelijk bod. Tel. 0346-
211999

Home trainer kettler CROSS 
TRAINER, tegen elk aanne-
melijk bod Tel. 0346-211999

Z.g.a.n. Gazelle DAMES 
FIETS met trommelremmen 
€150,-. Tel. 0346-211999

Aeg lavatherm wasdroger met 
luchtafvoer naar buiten €10,-. 
Tel. 0346-212124

Mooie sjoelbak met schijven. 
€10,-. Tel. 030-2281463

Gardena Handgrasmaaier in 
goede staat. €15,-. Tel. 030-
2281463.

kunststof wit ligbed voor bui-
ten, €20,-. Tel. 06-53441095

Stalen anti inbraakrek 
bestaat uit 2 delen, afm. 77 
x 63 cm, per deel. €45,-. Tel 
06-53441095.

Elektrische grastrimmer is 1 
keer gebruikt €40,-. Tel.06-
10367169

Kleine z.g.a.n compressor 
€45,-. Tel. 06-10367169

Rookpan diameter 33 cm 
donkerrood, compleet met 
instructieboekje. €35,-.Tel. 
06-14607600

Grootmoeders Keuken-
Kruiden-Kastje. €45,-. Tel. 
030-2283495

Tuin balkon tafeltje met gla-
zenblad doorsnee 60 h 70 e 
€10,-. Tel. 06-29506849

Philips stofzuiger i.g.st. €15,-. 
Tel. 06-29506849

2 moderne woonkamer 
hang lampen i.v.m. samen-
wonen €10,-. Per stuk Tel. 
06-29506849

Een cd van Abba muziek uit 
de jaren ’70 met bekende lied-
jes €5,-. Tel. 0346-243758

Een boek over kruiden de 
nieuwe gids voor het kweken, 
bewaren en gebruiken €6,50 
Tel. 0346-243758

Een kartonnen speelboerde-
rij van Formies, leuk voor 
een verjaardag of e.d. cadeau 
€10,-. Tel. 0346-243758

12 jaren 60 glazen onder-
zetters Crystal Maastricht 
Holland €10,-. Tel. 030-
2720088 (na 16.00 uur)

Tinnen sierbord €5,-. Tel. 
030-2720088 (na 16.00 uur)

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS jaren 
60 -70-80-90 (in huidige 
staat) voor hobbyist. Tel. 
06-22281676

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

Jong gezin zkt hulp in 
HUISHOUDING, 3 uur 
per week in Bilthoven-Nrd. 
s choonmaak .b i l hoven@
gmail.com

Stal Arends in Maartensdijk 
is op zoek naar een 
INVALKRACHT van eind 
mei t/m augustus. Dagen en 
uren in overleg. Ervaring met 
paarden is een pre. Bel voor 
meer info Cora Arends 06 54 
75 35 16

Hulp gevraagd bij 
UITMESTEN paardenw-
eiland Maartensdijk. Eind 
april tot eind mei. Eventueel 
ook winterperiode. Contact: 
06-49779223

Voor in en om de TUIN: 
Een 'stevig persoon met 
groene vingers'. Moet (ook) 
zelfstandig kunnen werken. 
Beloning notk. Kan je de 
komende zomer zo nu en dan 
in Bilthoven komen werken, 
app dan svp je gegevens via 
06-53233796

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

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis 06-34892915

Diversen
Weghalen en SNOEIEN 
van bomen - coniferen etc. 
Leveren van bomen en plan-
ten. Tuinservice van Vliet. 
Tel. 0654751296

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderactiviteiten op landgoed Oostbroek
Op zondag 23 april 2017 staan tussen 11.00 en 16.00 uur 

vrijwilligers van het Utrechts Landschap (HUL) klaar om met tal 
van activiteiten vooral de kinderen een leuke dag te bezorgen.

Er staat een knutseltent waar een konijn uit een sok getoverd kan worden. Er is 
een wandeling uitgezet met opdrachten. Zijn alle opdrachten goed uitgevoerd 
dan volgt aan het eind natuurlijk een beloning. In de boomgaard zijn leuke spel-
letjes te doen en daar kan ook geprobeerd worden om een super grote zeepbel te 
maken. In de sloot kan gezocht worden naar waterdiertjes. Na al die activiteiten 
is het lekker uitrusten op het terras met limonade en voor de hele lekkere trek is 
Bram er met zijn Pannenkoekenbakfiets.  

Ouderen
Voor de (groot-)ouders is er natuurlijk ook een plekje op het terras voor koffie, 
thee, sap, cake en wellicht een pannenkoek. Het Winkeltje is open voor informatie 
over Utrechts Landschap en allerlei heerlijke streekproducten en cadeautjes.
Landgoed Oostbroek ligt verscholen achter het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis 
aan de Bunnikseweg 45a te De Bilt. De toegang is gratis. Parkeermogelijkheden 
zijn beperkt. (Anja van Doorn) 

Op Landgoed Oostbroek is van alles te doen voor de kinderen.

Op ’t bankje
Heel kwiek komt een oudere dame aanlopen. Haar 
stappen lijken wel danspasjes en het is een plezier 
om naar te kijken. Als ze bij het bankje komt zie 
ik haar aarzelen. Zal ze erbij komen zitten of niet. 
Anderen gaan meestal meteen zomaar zitten, maar 
zij vraagt beleefd of ik het goed vind dat ze bij 
me komt zitten. ‘Natuurlijk kunt u hier gaan zit-
ten. Het is een bankje van de gemeente en die is 
van ons allemaal’, zeg ik. De vrouw moet erom 
lachen. ‘Ach ja, ik ben nog zo opgevoed dat je iets 
eerst moet vragen en daarom gaat dat automatisch 
zo.’ Ze houdt er duidelijk van een praatje te maken 
en al heel gauw kom ik een heleboel van haar te 
weten. Ik blijk haar vijftien jaar jonger ingeschat 
te hebben, want waar vrouwen meestal niets over 
hun leeftijd willen zeggen, vertelt zij trots dat ze 
al 92 is. Als ik haar complimenteer met haar ui-
terlijk begint ze te glunderen. Ze vertelt enthou-
siast wat ze allemaal nog doet. Met een vriendin 
gaat ze regelmatig met de trein op stap naar een 
stad om een museum te bezoeken, te winkelen en 
te genieten van zo’n stad. ‘We wonen toch wel 
in een heel mooi land’, zegt ze. ‘Ik kan gelukkig 
heel goed lopen en mijn vriendin die vijftien jaar 
jonger is heeft vaak moeite om mij bij te houden.’ 
Ze heeft net in het dorp een leuk T-shirt voor haar 
achterkleindochter van drie gekocht. Ze wil het na-
tuurlijk laten zien en uit haar tas komt een oranje 
T-shirtje tevoorschijn met allemaal kroontjes erop. 
‘Ik zag het en vond het zo leuk dat ik het meteen 
gekocht heb’, zegt ze. ‘Toch leuk voor Konings-
dag?’ Ik zeg natuurlijk dat ik het erg leuk vind voor 
een jong meisje en dat meen ik ook. Ze zit nu echt 
op de praatstoel en begint te vertellen hoe zij Ko-
ninginnedag vierde toen ze klein was. ‘Wij vier-
den Koninginnedag toen nog op 31 augustus, de 
verjaardag van koningin Wilhelmina. Mijn moe-
der was op dezelfde dag jarig dus hadden we altijd 
dubbel feest. Voor het huis hadden dan altijd een 
ereboog met oranje rozen van crêpepapier en rood 
wit blauwe vlaggetjes erin. Iedereen in de straat 
had zo’n boog, maar die van ons was extra mooi 
omdat mijn moeder jarig was.’ De vrouw weet 
nog veel over de Tweede Wereldoorlog. ‘Toen 
mochten we Koninginnedag niet vieren. De Ne-
derlandse vlag uithangen was verboden, maar we 
hingen die wel in een slaapkamer. Met de bevrij-
ding werd dat allemaal ingehaald. Koninginnedag 
op 31 augustus heb ik altijd het mooiste gevonden 
omdat het de verjaardag van mijn moeder was. 
Maar ook toen het 30 april werd met Juliana en 
Beatrix ging de vlag met oranje wimpel uit en nu 
met  Koningsdag natuurlijk ook.’ Ze vertelt dat ze 
inmiddels drie achterkleinkinderen heeft. ‘ Als ik 
zie wat jongeren allemaal moeten meemaken, dan 
ben ik blij dat ik dat niet meer hoef’, zegt ze. Ik zeg 
haar dat dit van alle tijden is. ‘Als uw kleindochter 
net zo oud is als u nu, dan zal ze ook tot de con-
clusie komen dat het allemaal anders was toen zij 
jong was. De vrouw knikt. ‘Maar toch denk ik dat 
wij het gemakkelijker hadden. Als ik zie hoe ge-
makkelijk ouders gaan scheiden dan denk ik altijd 
het eerst aan de kinderen die op die manier groot 
moeten worden. Maar ik moet er maar niet teveel 
bij stilstaan. Ik denk altijd dat de manier waarop ik 
ben opgegroeid beter was, maar toen was het ook 
niet alles.’

Maerten  
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Werk aan de winkel voor TZ
Ook de tweede wedstrijd voor TZ na de zaalcompetitie ging verloren. Dat betekent dat de 

Maartensdijkers aan de bak moeten om handhaving te realiseren in de hoofdklasse op het veld. 
Concurrenten Unitas en KVA verloren ook de eerste twee wedstrijden waardoor 

de voorsprong van 4 en 3 punten op beide ploegen in takt blijft. 

Afgelopen zaterdag was AW/DTV 
de tegenstander. Deze ploeg degra-
deerde in de zaalcompetitie uit de 
korfballeague het hoogste niveau 
in Nederland. TZ moest dus aan 
de bak, maar heeft in het verleden 
al laten zien voor een stuntje te 
kunnen zorgen tegen de Amster-
dammers. TZ begon met Randy 
Bruintjes langs de kant in verband 

met een eerder opgelopen blessure. 
Voor hem startte Daniel Meijers 
aan de wedstrijd. Aan het begin van 
de wedstrijd bouwde AW/DTV een 
voorsprong op. TZ kon daar niet 
heel veel tegenover zetten. Pas aan 
het einde van de eerste helft liet 
TZ zo nu en dan een aardige aan-
val zien waardoor er wat meer druk 
gezet werd op de verdediging van 

de gasten. Bij de rust was het 8 -10 
voor de gasten.

In de tweede helft moest TZ laten 
zien dat ze aanspraak wilde maken 
op de punten. Daarvoor moest de 
verdedigende druk omhoog en aan-
vallend beweging gekoppeld wor-
den aan een veel betere afronding. 
Dit was echter niet het geval en on-
danks dat de Amsterdammers ook 
geen geweldige wedstrijd speelde 
gingen zij wel meer dan terecht er 
met de punten vandoor. In een wei-
nig doelpuntrijke tweede helft werd 
er uiteindelijk met 12-17 verloren.

Volgende week zal TZ tegen KVA 
echt een andere instelling op de 
mat moeten leggen. In de hoofd-
klasse zal iedereen in elke rol alles 
moeten geven. Als team moeten de 
afspraken helder zijn om samen de 
tegenstander onder druk te zetten. 
Wanneer men er in slaagt om de 
punten mee te nemen uit Amstel-
veen wordt er een belangrijke stap 
gezet naar handhaving.

Weer winst voor DOS
Het was niet echt lenteweer, maar ook met een straffe wind over 
het veld speelden de korfballers van DOS een goede wedstrijd. 

Tegenstander Amicitia kreeg geen voet aan de grond in Westbroek.

Coach Steven Brink wisselt de laatste wedstrijden steeds van opstelling. 
Zijn tactisch plan werkt nog steeds, want gisteren noteerde DOS de derde 
overwinning op rij. Tegen Amicitia begon Mathijs de Rooij in de eerste 
aanval. Dit pakte erg goed uit, want met acht doelpunten behoorde hij tot 
één van de uitblinkers aan DOS zijde.

Voorsprong
De eerste fase van de wedstrijd was het nog even aftasten voor de West-
broekers. Niet alleen vanwege de nieuwe opstelling, maar ook omdat 
Amicitia een 2,08 meter lange rebounder in de gelederen heeft. Na een 
2-4 achterstand scoorde DOS snel twee keer en trok de stand gelijk. DOS 
kwam langzaamaan steeds beter in de wedstrijd. Verdedigend had DOS 
nog wel de handen vol aan met name de Vriezenveense dames. Maar 
aanvallend vonden de spelers elkaar steeds beter zodat DOS een voor-
sprong pakte richting de pauze. Na een 10-8 ruststand hield deze marge 
van twee doelpunten lang in de tweede helft in stand. Steeds als DOS 
scoorde kwam er snel een antwoord van de gasten. Richting het einde 
van de wedstrijd lukte het de thuisploeg toch om het verschil te maken. 
Amicitia ging forceren en pakte de verkeerde kansen. DOS creëerde juist 
een aantal hele mooie aanvallen waarin wel werd gescoord. Het arbitrale 
duo beëindigde de wedstrijd bij een mooie 21-14 eindstand. Na afloop 
bleek ook nog eens dat nummer twee Wit-Blauw had verloren, zodat 
DOS met drie punten voorsprong de positie als lijstaanvoerder versterk-
te. De komende twee weken zijn er geen wedstrijden. Op 6 mei speelt 
DOS een uitwedstrijd in en tegen Heerenveen.

Mathijs de Rooij scoort één van zijn acht doelpunten

Polderloop Westbroek 
voor 41ste keer van start

door Kees Diepeveen

In het programma van Oranjevereniging Westbroek is ook dit jaar weer plaats voor de 
Polderloop. Op vrijdag 28 april kunnen de lopers weer het parcours van 8,4 kilometer afleggen. 

De Polderloop maakt deel uit van het programma van de Oranjevereniging Westbroek, dat 
in totaal vier dagen beslaat. Een aantal lopers heeft dit jaar de loopclinics gevolgd die op acht 

maandagavonden is gegeven door professionele looptrainers.

Vorig jaar hebben op alle onderde-
len 220 mensen meegedaan, waar-
van 73 kinderen onder de 15 jaar. 
Een noviteit was een estafetteteam 
dat meedeed en wandelaars die de 
route aflegden. De organisatie hoopt 
dit jaar in alle categorieën meer 
deelnemers te mogen ontvangen. 
Buiten estafetteteam en wandelaars 
zijn er twee jeugdklassen, een se-
niorenpoule en een veteranenpoule 
voor 45+ deelnemers. Rond de 20 
vrijwilligers worden ingezet waar-
onder 12 verkeerregelaars om alles 
in goede banen te leiden.   

Hardloopclinics
Ter voorbereiding op de Polder-
loop werden hardloopclinics geor-
ganiseerd door Marjon en Ronald 
Stolk. Marjon: ’Dit jaar hebben we 
29 deelnemers, verdeelt over twee 
groepen (16 beginners en 13 gevor-
derden). Het zijn erg enthousiaste 
groepen die voor het beste resul-
taat willen gaan. Het niveau van 
de beginners ligt hoger dan vorig 
jaar toen een deel van de deelne-
mers aan de clinics voor de zes ki-
lometer koos. Veel mensen krijgen 
de smaak van het lopen te pakken 
en trainen door na de Polderloop. 
Mensen spreken met elkaar af’.

Donkere Kooydijk
Marjon vervolgt: ’We trainen voor-
namelijk op de Kooydijk en ook 
gaan we als training het parcours 
afleggen. We bouwen de training 
rustig op, eerst inlopen en alle spie-
ren losmaken, wat spanning opbou-
wen en stabiel lopen. Ook gaan we 

de looptechniek verbeteren en wat 
inhoud creëren zodat de deelne-
mers gemakkelijker gaan lopen. De 
voorgaande maanden liepen we op 
de Kooydijk in het donker. Moes-
ten we even aan wennen en de za-
ken goed organiseren. Vooral voor 
de veiligheid. Voor en achter lie-
pen mensen die de boel in de gaten 
hielden. Deelnemers droegen fluo-
riderende hesjes zodat ze zichtbaar 
waren voor tegemoet- en achterop 
komend verkeer. Mijn lijfspreuk 
was en is: geen hesje, geen lesje’. 

Regen
Opvallend detail was dat er vorig 
jaar slechts één avond was, waarop 
het regende. Dit jaar is het op alle 
trainingsavonden droog geweest tot 
genoegen van alle lopers. Marjon 
geeft nog aan: ‘De motivatie van de 

deelnemers is heel hoog. Iedereen 
wil een mooie tijd neerzetten. In de 
groepen is een prima sfeer en het is 
heel gezellig onderling. Er wordt 
rustig gelopen daarmee bouw je 
conditie op en kun je onder het lo-
pen nog praten’. 

Lam
De beste Westbroekse tijd werd vo-
rig jaar neergezet door Klaas Lam. 
Bij de dames was Astrid Welleweerd 
de snelste. Lopers die geen lid zijn 
van de Oranjevereniging mogen 
gewoon meedoen maar betalen iets 
meer inschrijfgeld. Inschrijven kan 
op vrijdag 28 april ter plekke in de 
tent aan de Westbroekse Molenweg 
26. Alles over loopcategorie, prij-
zen, inschrijfgeld en inschrijfformu-
lier is te vinden op www.oranjever-
enigingwestbroek.nl.

Irene-dames kansrijk
Zaterdag 8 april speelde Irene Dames 1 thuis in de Kees Boekehal 
tegen Prima Donna Kaas Huizen Dames 3. Irene speelde goed en 

had een ijzersterke service. 

Door een goede blokkering kwam Prima Donna er aanvallend moeilijk 
doorheen en had Irene het betere van het spel. Met mooie en geplaatste 
aanvallen wist Irene veel te scoren en wonnen zij uiteindelijk met een ver-
diende 4-0. Vrijdag 21 april speelt Irene de laatste wedstrijd van dit seizoen 
om 21.30 uur in Amersfoort tegen Wilhelmina. Wilhelmina staat 6de en 
Irene staat op de 3e plaats. Dit belooft een spannende wedstrijd te worden. 
Bij winst van Irene kunnen de dames als 2e in de reguliere competitie ein-
digen, waardoor Irene kan gaan strijden om promotie naar de 3e divisie. 
Zelfs het kampioenschap is nog mogelijk, afhankelijk van wat de concur-
rentie doet. (Ronald van Gilst)

De enthousiaste groep deelnemers die in training is voor de Polderloop 
2017. Staand vijfde van links trainster Marjon Stolk met stopwatch.

Luke van Kouterik is op zoek naar een doelpunt.
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Utrechts Landschap 
wil meer Beschermers

Utrechts Landschap startte vorige week een wervingsactie in de provincie Utrecht om nieuwe 
Beschermers te werven. Het aantal structurele donateurs van 23.500 mensen blijft op peil, maar 

het aantal te beheren hectares natuur wordt steeds groter (ruim 5.000 hectare). Dit vraagt om 
meer structurele inkomsten van Beschermers. 

Een harmonieuze omgeving voor 
mens, dier en plant ontstaat niet 
vanzelf. Utrechts Landschap be-
schermt de natuur al negentig jaar 
en zorgt dat iedereen daar tot in 
eeuwigheid van kan blijven ge-
nieten. Samen met andere natuur-
beschermingsorganisaties zet de 
stichting zich in om meer natuur in 
Nederland te creëren. Met meer Be-
schermers kan Utrechts Landschap 
meer natuur veilig stellen.

Wervingsactie
Via social media, vrijwilligers in 
de infocentra en een wervingsflyer 
worden inwoners van provincie 
Utrecht gevraagd Beschermer te 
worden. Mensen die voor 1 juni 
2017 Beschermer worden ontvan-
gen naast het welkomstpakket ook 

nog eens het prachtige foto- en ver-
halenboek Negen Seizoenen, het 
extra dikke jubileumnummer Mijn 
Utrechts Landschap met daarin een 

grote gebieds- en wandelkaart en 
een Beschermerspas met veel voor-
deel cadeau. Zie www.utrechts-
landschap.nl

Themawandeling HUL 

Zondag 23 april is er bij Beerschoten een themawandeling, georgani-
seerd door Christien Hidding. Aanmelden kan via christien.hidding@
gmail.com. De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer an-
derhalf uur. Deelname is gratis. 
Start vanuit Paviljoen Beerscho-
ten, gelegen aan de Holle Bilt 6 
te De Bilt, voorbij parkeerplaats 
van de Biltsche Hoek linksaf.

Langs Zompige Zodden en 
Plezante Pleisterplaatsen

De jubilerende historische verenigingen van De Bilt en Maartensdijk hebben een fietstocht 
samengesteld, om onder andere daarmee hun respectievelijk 25- en 30jarig bestaan te vieren.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om aanwezig te zijn bij de feestelij-
ke opening en ingebruikname van 
deze fietstocht op zaterdag 22 april 
a.s. om 13.00 uur bij de Oranjerie 
van Eyckenstein, gelegen aan de 
zuidzijde van de Dorpsweg (264) 
naast de moestuin. 

Rondleiding
Het programma zal bestaan uit de 
verwelkoming, een rondleiding 
door de tuin en moestuin van het 
landgoed door de familie van Boet-
zelaer en een afsluitend drankje 
namens de beide jubilerende ver-
enigingen. Hierna kan de fietstocht 
worden gemaakt: er is een lange 
route (ca. 45 km) en een korte ver-
sie van ong. 30 km. Deze kunnen 
worden gedownload op de eigen 
smart- of iphone. Tijdens de tocht 
kan (ter bestemder plekke) geluis-

terd worden naar de historische 
informatie over landschap, kerken 
en buitenplaatsen. Er is ook een 
papieren versie beschikbaar bij de 

opening in de Oranjerie of te down-
loaden vanaf de jubileumwebsite: 
www.vanzoddetotpleisterplaats.nl. 
In een bijgevoegde flyer vindt men 

Ringslangen op Beerschoten
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en over de natuur door 

vrijwilligers van Utrechts Landschap en IVN De Bilt. Woensdag 26 april om 14.30 uur zal het 
bij Paviljoen Beerschoten aan de Holle Bilt 6, De Bilt over de ringslang gaan. 

Ringslangen leggen eieren. Als de 
eieren op een plek worden gelegd 
waar het warm en vochtig genoeg 
is komen er na 6 weken kleine ring-
slangetjes uit. Tegenwoordig zijn er 
in de natuur niet zo veel van deze 
plekken meer. Vorig jaar is met 
takken, bladeren en mest een zoge-
heten broeihoop gemaakt. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt deze voor-
zichtig afgegraven om te ontdekken 
of er eierschalen in zitten van uit-
gekomen ringslangetjes. Trek in ie-
der geval oude kleren aan of kleren 
die vies mogen worden. Natuurlijk 
kom je ondertussen veel te weten 
over ringslangen en wellicht zien 
je er zelfs een. De leeftijdscatego-

rie is 6 t/m 10 jaar. Aanmelden kan 
per email tot en met zaterdag 22 

april via kindernatuuractiviteiten@
gmail.com.

Toekomst Noorderpark-
Ruigenhoek

Vorig jaar zijn de gebiedspartners van Noorderpark-Ruigenhoek een 
proces gestart om te onderzoeken hoe het park beter gebruikt kan wor-
den. In dit proces zijn er met meer dan 70 personen gesprekken gevoerd 
over de toekomst van het gebied. De gesprekken resulteerden in een 
‘belangenverkenning’, die is gebruikt als basis om een toekomstper-
spectief te schetsen voor dit aantrekkelijke recreatie,- en natuurgebied.

Dit toekomstperspectief wil men graag delen met de direct belangheb-
benden in twee openbare bijeenkomsten; op woensdag 19 april (staat 
in het teken van bijpraten en kennismaken) en woensdag 10 mei (staat 
in het teken van aanpakken). In de eerste bijeenkomst wordt de vraag 
gesteld, hoe de grote lijnen het ontwikkelperspectief eruit zien en hoe 
deze te realiseren. In de tweede bijeenkomst wil men gezamenlijk de 
spelregels voor ontwikkeling opstellen en starten met het realiseren van 
wensen en initiatieven door het maken van werkgroepen.

Beide bijeenkomsten duren van 17.00 tot 21.00 uur en voor een lichte 
maaltijd wordt gezorgd. De bijeenkomsten worden gehouden op het 
kantoor van Copijn Tuin en Landschapsarchitecten aan de Gageldijk 
4F en vormen een logisch vervolg op elkaar; het is dus belangrijk dat 
men beide bijeenkomsten aanwezig is. Aanmelden kan (i.v.m. de cate-
ring) via Lara Simons, kwartiermaker Noorderpark-Ruigenhoek tel. 06 
41248648.

advertentie

de benodigde instructie. Aanmel-
den voor de opening c.q. presenta-
tie op 22 april om 13.00 uur bij de 
Oranjerie kan via Baldinevanden-

bosch@gmail.com. Ook bij min-
der gunstige weersomstandigheden 
gaat de introductiebijeenkomst in 
de Oranjerie door. 

De feestelijke opening vindt plaats in de Oranjerie van Eyckenstein.

Help mee de Utrechtse natuur te beschermen. (foto Renk Ruiter)

Broedplaats voor ringslangen.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
19-04
Do.

20-04
Vr.

21-04

Grain-fed biefstuk v.d. grill
met rode wijnsaus

of
Gebakken kabeljauw
met Mexicaanse salsa

of
Griekse moussaka

met fetakaas

€ 10,-

Woe.
26-04

&
Vr.

28-04

Rib-eye v.d. grill met 
knoflooksaus

of
Gebakken forel met

amandelboter
of

Zoete aardappel met
dadel en roquefortsaus

€ 10,-

Let op! i.v.m. Koningsdag 27 april gesloten
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