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Stationsgebied Bilthoven 
heropent op 30 mei

Het werk aan het stationsgebied in Bilthoven is bijna klaar. ProRail en de gemeente De Bilt 
bouwden in drie jaar tijd twee nieuwe onderdoorgangen onder het spoor door voor auto’s, fietsers 
en voetgangers. Zaterdag 30 mei is de feestelijke her-opening van het vernieuwde stationsgebied. 

Van 14.00 tot 16.00 is er een speci-
aal programma rondom de onlangs 
in gebruik genomen onderdoor-
gang voor langzaam verkeer. Het 
programma bestaat uit live muziek, 
optredens, straattheater en tal van 
kinderactiviteiten, met o.a. een 
rit in een treintje, schminkatelier 
en een grote kleurplaat inkleuren. 
Ook vertellen experts van ProRail, 
Heijmans en de gemeente over 
de werkzaamheden en vertelt de 
Historische Kring D’Oude School 

over de rijke 150 jarige geschiede-
nis van stationsgebied Bilthoven.

Podium
Op de Julianalaan staat een podium 
waar om 14.30 uur de officiële 
opening start met wethouder Hans 
Mieras en Cees de Vries, ProRail 
regiodirecteur Randstad Noord. Dit 
officiële moment wordt op muzika-
le wijze aangekleed door optredens 
van vier zangkoren: Zang Veredelt, 
Bilthovens Kamerkoor, Algemeen 

Zangkoor Maartensdijk en A Ca-
pellakoor Valsch en Gemeen.

Open Podium
De nieuwe stichting Bilthovens 
Open Podium presenteert zich daar 
voor het eerst in samenwerking 
met de ondernemers van het cen-
trum van Bilthoven. De stichting 
heeft de muziekprogrammering op 
zich genomen van 16.00 tot 20.00 
uur. Bestuurslid Ellen Thier: ‘Als 
Stichting BOP hebben wij een am-
bitieuze doelstelling, nl. de realisa-
tie van een cultureel openluchtpo-
dium, een hedendaagse uitvoering 
van de bekende ‘muziektent’, op 
het geheel vernieuwde Vinken-
plein, incl. de bijbehorende pro-
grammering’. 

TTT
Tussen 14.00 en 16.00 is er een 
speciaal openingsprogramma met 
tal van activiteiten, ook voor kin-
deren. Aansluitend vindt het Tof-
TunnelTreffen plaats: een grootse 
afterparty. Tot 20.00 uur zijn er 

muzikale optredens op het podium 
op de Julianalaan, waarbij ook drie 
lokale jongerenbands optreden. Er 
wordt een gezellig horecaplein in-
gericht met bijzondere hapjes en 
drankjes. Het feest wordt om 16.00 
uur afgesloten met een tunnelpa-
rade met de fanfare van de Konink-
lijke Biltse Harmonie. Daarna gaat 
het feest in het centrum verder. De 
ondernemers van de het centrum 
organiseren in samenwerking met 
de nieuwe stichting Bilthovens 

Open Podium (BOP) diverse mu-
ziekoptredens op het grote podium 
op de Julianalaan. De muzikanten 
zijn vrijwel allen plaatselijk talent 
en worden gepresenteerd door Mi-
randa Noordenbos. 

Voices
Het programma start met The 
Voices of Bilthoven, 70 vrouw 
sterk, dat garant staat voor een 
spetterend optreden. Vervolgens 
treedt Marie-José Tiemstra op, een 
lokaal zeer bekende jazz-zangeres. 
Daarna betreden maar liefst drie 
bekende jongerenbands het po-
dium. Room 7 is een band van de 
Biltse Muziekschool, Blue Stain 
een schoolband van Het Nieuwe 
Lyceum. The Living Lake was als 
The Livving de winnaar van pop-
podium De Bilt 2014. Met de swin-
gende klanken van de Big Band 
van de Biltse Muziekschool wor-
den de optredens afgesloten. De 
Julianalaan en het Emmaplein vor-
men die zaterdagmiddag één groot 
Bilthovens zomer-terras met gezel-

lige zitjes en picknicktafels, rolling 
kitchens met bijzondere gerechten, 
culinaire lekkernijen en een buiten-
bar. Kortom: feest voor iedereen.

Wedstrijden
Leerlingen van scholen uit Biltho-
ven leveren ook hun bijdrage aan 
het feest. Zo is er een kleurwed-
strijd met een mooie kleurplaat 
van het vernieuwde stationsgebied 
en is leerlingen van de bovenbouw 
van de Julianaschool en de Werk-
plaats gevraagd om een blijvende 
herinnering aan dit moment te 
creëren. Zij hebben figuren ont-
worpen met het thema ‘Nieuwe 

natuur’. De leukste ontwerpen 
worden in staal gerealiseerd en 
krijgen een plek in het groen. Alle 
prijswinnaars worden op 30 mei in 
het zonnetje gezet.

Bibobolletjes voor het goede doel
Op 30 mei krijgen bezoekers van 
de opening een Bibobolletje. Dit 
zijn speciale kleine ‘Bilthovense 
Bossche bolletjes’ waarmee een 
actie van de Kiwanisclub gesteund 
wordt. De Kiwanis verkopen deze 
bolletjes op 30 mei en de opbrengst 
gaat naar het Kinderhospice Zon-
naCare. Zij sparen voor een aange-
paste rolstoelbus. 

Treintje voor genodigden
Vanwege de herinrichting van het stationsgebied moest de historische 
stationschefwoning in Bilthoven wijken. Het Spoorwegmuseum is blij 
dat door een burgerinitiatief dit karakteristieke huisje behouden is ge-
bleven. Het monument is, met dank aan ProRail, op het museumterrein 
in Utrecht opnieuw opgebouwd.

Op zaterdag 30 mei om 11.00 uur opent Het Spoorwegmuseum het her-
bouwde stationschefhuisje. ’s Middags tussen 14.00 en 16.00 uur wordt 
in Bilthoven het vernieuwde stationsgebied geopend. 

Voor de gelegenheid rijdt deze museumtrein om 10.22 uur van Utrechts 
CS via Bilthoven naar Het Spoorwegmuseum voor genodigden. 

[foto Henk van de Bunt]

Bij de trappen van de onderdoorgang naar het stationsgebied is beplanting aangebracht waarmee een stuk 
nieuwe natuur is ontstaan bij het station. [foto Henk van de Bunt]
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

31/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
31/5 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
31/5 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
31/5 • 10.30u - Dr. M. van de Boom en 

Mw. L. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

31/5 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
31/5 • 10.30u - Pastor J. Baneke

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

31/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
31/5 • 17.00u - Ds. E.J. Meijer

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

31/5 • 10.00u - Ds. H.S. Mosterd
31/5 • 19.00u - Ds. A.C. Kortleve

Pr. Gem. Immanuelkerk
31/5 • 10.00u – ds. J.J.A. Doolaard

31/5 • 19.30u - Taizéviering

Pr. Gem. Opstandingskerk
31/5 • 10.00u – Mevr. ds. J.E. van 

Zenderen

R.K. St. Michaelkerk
31/5 • 10.00u - J. Vroom en W. Eurlings

Volle Evangelie Gemeente
31/5 • 10.00u - Dhr. A. Doornenbal 

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
31/5 • 10.30u - Drs. A. Brouwer

Herv. gemeente Blauwkapel 
31/5 • 10.00u - Kand. J.A.J. Pater 

31/5 • 18.30u - Kand. C. Evers

Herst. Herv. Kerk
31/5 • 10.30u en 18.00u - Ds. A.J. 

Britstra

Onderwegkerk Blauwkapel
31/5 • 10.30u - Prof. M. Brinkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

31/5 • 11.00u – Mevr. ds. B.L. Bos

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

31/5 • 10.00u - Ds. G. Wassinkmaat
31/5 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

31/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. D. Zoet

St. Maartenskerk
30/5 • 19.00u - Pastor J. Houben

31/5 • 10.30u - Lied- en gebedsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

31/5 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
31/5 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
31/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
31/5 • 18.30u – Proponent G.A. van 

Ginkel
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

Hartverwarmend was de grote belangstelling voor het 
afscheid van

Gerrit Bos
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het medeleven, de 
steun en de warme woorden.
Vele mooie herinneringen aan Gerrit zullen het gemis 
verzachten.

 Mede namens de 
 kinderen en kleinkinderen, 

 Greetje Bos-Ket
Bilthoven, mei 2015

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 mei wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 30 mei zamelen le-
den van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur aan 
de weg op of de daarvoor bestem-
de plaatsen te zetten. 
Inwoners van de nieuwbouw 
worden verzocht ook de contai-
ner op de vertrouwde plek neer 
te zetten.

Ontspannen muziek maken

Op 30 mei zal de foyer van Het 
Lichtruim omgebouwd worden 
tot het pianocafé. Iedere ama-
teurpianist, vanaf 14 jaar, kan 
achter de vleugel gaan zitten en 
zijn of haar kunsten tonen. Het 
is ook mogelijk om met twee 
personen tegelijkertijd op te 
treden, bijvoorbeeld een pianist 
samen met een solist. Het café 
opent om 20.00 uur haar deuren 
en sluit om 22.00 uur. Wil je 
zeker zijn van een plek achter 
de piano? Meld je dan zo snel 
mogelijk aan via lichtruim@
kunstenhuis.nl. De toegang is 
zowel voor deelnemers als toe-
schouwers gratis. Zie www.kun-
stenhuis.nl

Misa Criolla in Blauwkapel

Het eerste door ‘De Vrienden 
van Blauwkapel georganiseerde 
concert in 2015 is op zondag 31 
mei van 15.00 tot ca. 16.00 uur 
in het kerkje Blauwkapel. Kerk. 
Het Vrouwenkoor Furore onder 
leiding van Ines Leijen zingt de 
‘Misa Criolla’ van Ariel Rami-
rez. De zang wordt ondersteund 
met gitaarspel en percussie. De 
toegang is gratis; er is wel een 
deurcollecte voor het dekken 
van de onkosten. Bij droog weer 
kan er nog worden nagepraat op 
het terras voor het dienstgebouw 
onder het genot van een drankje. 

Zangdienst

De avonddienst in de Ned. Gere-
formeerde Kerk (Kerkdijk 60) in 
Westbroek op 31 mei om 18.30 
uur zal een speciale zangdienst 
zijn. Naast een korte overden-
king zal vooral samen zingen 
centraal staan. 
Het programma zal naast Psal-
men (Oude en Nieuwe berij-
ming) en Gezangen ook liederen 
uit de bundel van Johannes de 
Heer en uit de Opwekkingsbun-
del beslaan. Verzoeknummers 
kunnen worden gedaan via rick-
grootendorst@hotmail.com.

Taizéviering 

Zondagavond 31 mei om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk 
in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid 
nr. 49  een Taizéviering met koor 
en instrumentalisten onder lei-
ding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-
ter in Taizé. Er wordt gezongen 
in verschillende talen en er is 
gelegenheid om  stil te zijn. 
Het is de laatste viering voor de 
zomervakantie.

In Between Café

Op 1 juni is er weer In Between 
Café (‘Het netwerk café voor 
werk- en opdrachtzoekenden) in 
Wijkrestaurant Bij De Tijd in 
De Bilt. Ook deze maand zijn 
er weer diverse workshops. Het 
programma start om 09.15 uur. 
Aanmelden voor het In Between 
Cafe is welkom, maar niet ver-
plicht. Stuur een mail naar inbe-
tweencafedb@gmail.com

Spreekuur Cliëntenraad 

Op dinsdag 2 juni kan men tus-
sen 9.00 en 11.00 uur in gesprek 
gaan met leden van de cliën-
tenraad. Men kan vragen stel-
len, ideeën en eventuele zorgen 
delen over alle veranderingen 
en meedenken over wat de Raad 
hierin kan betekenen. De Cliën-
tenraad is te vinden in Wijkres-
taurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt.

Soefi bijeenkomst

Zondag 31 mei verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Biltho-
ven een universele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het thema is: 
‘geloof’. Het Soefisme is een 
religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrij-
heid, respect voor alle religies 
en het bewust ervaren van het 
dagelijks leven als bron van spi-
rituele groei. (www.soefi.nl)

In alles heb ik u getoond dat we ons door
zó te werken de zwakken moeten aantrekken
en de woorden van de Heer Jezus gedenken,

dat Hij zelf gezegd heeft:
“Het is zaliger te geven dan te ontvangen”!

Handelingen 20 vers 35

Bedroefd delen wij u mee dat de Here op 1e Pinksterdag
van ons heeft weggenomen, na een leven vol liefde en zorg,
onze optimistische vader, schoonvader en opa

Gooyert de Waal
* Westbroek, 21 december 1929 † Loosdrecht, 24 mei 2015

sinds 25 april 2005 weduwnaar van Marijtje de Waal - Lekkerkerker

 Utrecht: Mieke en Duco
 Westbroek: Coen en Sylvia
  Renate en Frank, Stephanie,
  Patrick en Daniëlle, Jeffrey
  Marrie †
 Eemnes: Gerda
 Hollandsche Rading: Jan en Gea
  Tim en Naomi, Kelly en Wim
 Westbroek: Johan en Cynthia
  Martin, Esmee

24 mei 2015
Tolakkerweg 35
3739 JG  Hollandsche Rading

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 29 mei om
11.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Westbroek.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats
te Westbroek. Na afloop is er gelegenheid om de familie
te condoleren in gebouw “Rehoboth”.

geen bloemen
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“Overlijden: hoe regel ik
de nalatenschap van moeder...?”

Als uitvaartverzorger doe ik 
meer dan regelen en verzorgen 
van een uitvaart. Nabestaanden 
lopen meestal pas na het 
overlijden tegen soms lastige 
vragen aan, op het moment 
dat zaken opgeruimd worden. 
Vaak blijkt dat de verdeling van 
bezittingen niet zo eenvoudig 
gaat als verwacht en minder 
goed geregeld is dan men dacht.
Ik zeg altijd: ‘Ik ben er voor u, 
ook in de periode na de uitvaart: 
bel maar als u vragen heeft...’ Uit 
ervaring weet ik hoe zaken in de 
wet geregeld zijn, maar niet alle 
situaties zijn even voor de hand 
liggend. Wat gebeurt er precies 
als je een nalatenschap of een 
erfenis aanvaardt? Of verwerpt? 
Hoe verloopt het als je een 
uitkering hebt en je een erfenis 
ontvangt? Wat kan je van de 
Belastingdienst verwachten als 
je een erfenis aanvaardt? Het 
zijn vragen die me regelmatig 
gesteld worden.
Soms wordt de afhandeling 
van de nalatenschap namens 
de achterblijvende familie 

Irene overleed op 87-jarige leeftijd. Haar zoon belde mij toen ze was overleden en samen met 
de overige broer en zus bespraken we wat er moest gebeuren. De begrafenis vond plaats op 
begraafplaats Brandenburg waar Irene werd bijgezet in het familiegraf, bij haar man. Het was 
een mooie bijeenkomst en de kinderen konden goed afscheid nemen van hun moeder. Na de 
uitvaart kwamen vragen over de nalatenschap van Irene.

door een buitenstaander 
geregeld. Dat kan een voormalig 
bewindvoerder zijn (als er 
schulden zijn) of een executeur 
testamentair. De laatste is 
iemand (of een stichting) die in 
een testament is aangewezen 
om de erfenis zelfstandig af te 
handelen. De executeur handelt 
dan namens de erfgenamen 
om alle zaken rondom de 
afwikkeling van de erfenis te 
regelen. Hij of zij moet lopende 
zaken afronden en de eventuele 
schulden uit de erfenis voldoen. 
Als ik na een uitvaart gebeld 
word met meer uitgebreide 
vragen over de afhandeling van 
de nalatenschap kan ik altijd 
terugvallen op notaris Frans van 
Beek uit Bilthoven, met wie ik 
al jarenlang goed samenwerk. 
Hij weet natuurlijk alles over 
de wet en over de afhandeling 
van erfenissen. Frans heeft ook 
een antwoord op alle minder 
vaak voorkomende zaken die 
voorbij kunnen komen bij het 
afhandelen van nalatenschap. 
Op zaterdagmorgen 20 juni

organiseren we samen 
een bijeenkomst  over het 
onderwerp ‘nalatenschap’. Meer 
informatie daarover volgt in 
de ‘Vierklank’ maar u kunt zich 
ook nu al kosteloos aanmelden 
bij info@houwingvanbeek.nl. 
Het belooft een boeiende 
bijeenkomst te worden. 
De zoon van Irene is er ook 
bij. In verband met het te 
verwachten overlijden van zijn 
schoonmoeder willen zijn vrouw 
en hij deze keer een aantal 
zaken vooraf goed regelen.

Koop Geersing, uitvaartverzorger.

06 - 51 24 77 43

Jan Siemons, een piloot 
met passie voor het kerkorgel

door Walter Eijndhoven

Al tijdens zijn opleiding aan de HBS wist Jan Siemons wat hij wilde worden, piloot op een groot 
passagiersvliegtuig. Na zijn opleiding tot piloot volgden 32 mooie jaren van werken 

bij de KLM. Na zijn pensionering, op zijn 56e jaar gooide hij het roer echter 
volledig om en ging Muziekwetenschappen studeren. 

Tijdens zijn werk als piloot heeft hij 
heel veel van de wereld gezien, van 
Amerika tot Indonesië en van Japan 
tot Canada, overal heeft Siemons 
zijn voetafdrukken achtergelaten, 
voor menigeen een droom. Sie-
mons: ‘Mijn hele leven staat in het 
teken van vliegen en muziek. De 
eerste liefde, die van vliegen, kon 
ik gelukkig snel laten uitkomen. 
Na mijn HBS-periode in Utrecht 
kon ik mij inschrijven voor de op-
leiding tot Verkeersvlieger, na het 
slagen voor allerlei psychologische 
testen, medische testen en derge-
lijke. Van de vijf jongens uit mijn 
examenklas van de HBS, was ik de 
enige die slaagde voor alle testen en 
mocht ik de opleiding in’. Vliegen 
was echter niet het enige dat telde 
in zijn leven. Naast de opleiding 
tot piloot volgde Siemons, vanaf 
1950, ook muzieklessen bij Chris 
de Haan, zijn oom. Vier jaar later 
kon Siemons beginnen als bege-
leider van kerkdiensten en het jaar 
daarop werd Siemons benoemd tot 
organist van de Immanuëlkerk in 
Bilthoven. Siemons:’Gelukkig had 
ik toentertijd goeie collega’s en vie-

len zij voor mij in als ik weer eens 
moest vliegen’. Door zijn werk 
kwam Siemons op de meest exoti-
sche plaatsen en overal kon hij in 
kerken terecht om orgel te spelen. 
Siemons: ‘Ik heb inderdaad overal 
gespeeld, zoals op een 17e eeuws 
bamboe-orgel in Manilla op de Fi-
lipijnen en via Ton Koopman, een 
goede vriend van mij, kreeg ik or-
gellessen in Tokio en in Montreal.  

Pensioen
In 1991 ging Siemons met pen-
sioen, na 32 jaar piloot te zijn ge-
weest bij de KLM. Dat afscheid 
werd op een bijzondere manier ge-
vierd. Siemons vertelt: ‘Mijn laatste 
vlucht als gezagvoerder was naar 
New York, precies dezelfde vlucht 
als mijn eerste vlucht 32 jaar gele-
den. Hoe krijg ik het zo voor elkaar 
hè? In New York zou ik een orgel-
concert geven als afscheid. Tijdens 
ons landingsbiertje met de crew, zo 
noemen wij dat als wij veilig zijn 
geland, gaf ik uitleg over het con-
cert dat ik zou geven. Niemand ge-
loofde dat ik zo goed kon spelen. 
Tijdens het concert hoorde ik col-

lega’s tegen elkaar fluisteren ‘Hij 
kan het écht’. Daarna gaf ik nog 
een pedaalsolo op het orgel en een 
paar collega’s riepen ‘Hij speelt al-
leen met z’n voeten’. Kijk, dat zijn 
dingen die je voor altijd bijblijven’. 

Muziekwetenschappen
Na zijn pensioen als piloot, gooide 
Siemons het roer volledig om en 
ging in 1991 Muziekwetenschap-
pen studeren aan de Universiteit 
Utrecht. Ondertussen leidde hij ook 
nog de kerkdiensten op het orgel. 
Siemons:’Vanaf mijn pensionering 
kon ik mij helemaal richten op mijn 
andere passie, de muziek. Na het 
afronden van mijn studie Muziek-
wetenschappen legde ik mij toe 
op ‘handschriftenonderzoek’ voor 
Ton Koopman, een vriend van mij. 
Daarnaast studeerde ik veel op de 
Cantates van Bach, ik ben een groot 
liefhebber van deze componist’.
Vanuit de Opstandingskerk in Bilt-
hoven is Jan Siemons als organist 
in 1998 overgegaan naar De Woud-
kapel. Vooral het contact met de 
bezoekers van De Woudkapel in-
spireert hem. Tijdens de diensten kan hij meer kwijt via de muziek. 

Siemons: ‘Ik speel niet alleen kerk-
orgel in De Woudkapel, maar ben 
ook bezig met het componeren van 
gezangen, de teksten worden ge-
maakt door Menno Boersma, een 
vriend van mij. Kortom, muziek is 
mijn leven’. 

Zestig
Siemons wil nog één ding kwijt: 
‘Zondag 31 mei wordt speciaal 
voor mij georganiseerd, door vrien-
den. Zij doen dit geheel belange-
loos en daar ben ik hen zeer dank-
baar voor’. Want op zondag 31 mei 
is Jan Siemons zestig jaar organist. 

Dit wordt natuurlijk groots gevierd. 
De kerkdienst begint om 10.30 uur, 
geleid door Lauk Spelberg en Ma-
rien van der Boom, met muziek van 
Mirjam Holwerda (sopraan), Eline 
Holl (violiste), Guido van den Ende 
(cello), Ton Koopman en Jan Sie-
mons (orgel). Aan het eind van de 
middag, om 16.30 uur, worden de-
len uit de Messiah van Händel uit-
gevoerd, door Ton Koopman, met 
een inleiding door Jan Siemons. Ie-
dereen is welkom in De Woudkapel 
aan de Beethovenlaan 21 in Bilt-
hoven. Voor meer informatie kunt 
u terecht op het mobiele nummer: 
06-54212417. 

	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

Jan Siemons voor zijn geliefde Woudkapel.

advertorial

advertentie

Met onderhoud is de kas niet te spekken
dus laat een huisjesmelker huurders verrekken
veel klachten op rij
legt hij zo maar opzij
wie het niet aanstaat moet maar vertrekken

Guus Geebel Limerick
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

WOENSDAG GEHAKTDAG

Lamsbout schijven

Diverse soorten 
varkenshaas

Hollandse biefstuk

500
gram 6.98

100
gram 1.98

100
gram 1.98

100
gram 1.98

6
voor 5.-

Supermooi stukje vlees! 
Hollandse Rib-eye

verse worstjes

2.98per
stuk

5.-2
stuks

6.-2
stuks

DEENSBROOD

SMULBOLLEN

TORTILLA’S

a.s. zaterdag opening 
van het Maertensplein!
Deze dag hebben we broodjes 
hamburger & heerlijke kipsaté!

warme 
kippenbouten
warme LET OP!

5.-4
bouten

10.-2 hele
kippen

warme 
hele kippen 

STOMPETOREN 
GRASKAAS

Heerlijk!

5.50500
gram

Kip tomaatmozzarella 
Filet americain
Kip walnootsalade 3 x 100

gram 4.49

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

Rosbief
boerenham
Spekrollade

3 x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 mei
t/m woensdag 3 juni

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

Lekker voor het weekend!En natuurlijk...

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

7.98
1 Kg.

GEMARINEERD 
SATÉVLEES

Extra donderdag voordeel:

op=op

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Kapucijnersschotel
_________________________100 GRAM 0,99
Pasta met gevulde kip
________________________ 100 GRAM 1,25
Snijbonenschotel
_________________________100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Heerlijke 

Blauwe bessen
VITAMINE SHOT!!

Hollandse

Komkommers
3 VOOR

Grote Hollandse

Bloemkool
NU

ALLEEN MAANDAG 1, DINSDAG 2
EN WOENSDAG 3 JUNI

1,25 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Scherpe dagprijzen
Volop Hollandse

Aardbeien en
Asperges

gratis geschild!

VERS GESNEDEN

Hollandse Andijvie
____________________400 GRAM 0,99
VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK0,99
ITALIAANSE

Gehaktschotel
____________________100 GRAM 1,25
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OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

advertentie

Zestig jaar met hart en ziel priester
door Guus Geebel

‘Als ik opnieuw moest beginnen werd ik weer Dominicaan. Ik heb er nooit spijt van gehad’, vertelt 
pastor Gerard Oostvogel in een gesprek over zijn zestigjarig priesterschap. Eerste Pinksterdag vond 

in een bomvolle OLV-kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven de jubileumviering plaats.

De meeste mensen kennen hem als 
pastor, maar als Dominicaan is Ge-
rard Oostvogel pater. Hij werd op 9 
januari 1928 geboren in Enschede 
en groeide daar op in een groot ge-
zin. ‘Het geestige was dat er acht 
jongens waren en het negende kind 
werd een meisje. Heel katholiek 
Enschede wist dat, want we ston-
den bijna bekend als een elftal. 
Mijn ouders hadden exclusieve 
modezaken in Enschede, Hengelo 
en Almelo.’ Na de lagere school in 
Enschede ging hij naar het Carmel 
Lyceum in Oldenzaal. ‘Die school 
was van de Karmelieten, een heel 
vooruitstrevende orde. ‘Het was 
een gemengde school, wat in die 
tijd eigenlijk niet mocht.’ Gerard 
Oostvogel doorliep het lyceum in 
de oorlog en maakte veel bombar-
dementen mee.

Novice
Na de middelbare school ging Oost-
vogel in Utrecht medicijnen stu-
deren. ‘Het was 1945 en er waren 
heel veel bevrijdingsfeesten.’ Na 
drie jaar stopte hij met de studie en 
ging naar een Dominicanenklooster 
in Huissen bij Arnhem. ‘Ik wist van 
spiritualiteit niets af en ging erheen 
omdat ik een jongen uit Enschede 
kende die daar heengegaan was.’ 
Hij werd novice. Het noviciaat is 
een voorgeschreven proeftijd van 
een jaar voor kandidaat-religieu-

zen. ‘Het was een zwaar jaar waar 
je zomaar weggestuurd kon wor-
den, maar ook zelf kon gaan. Je 
wordt daar als het ware gedompeld 
in de spiritualiteit. Na het noviciaat 
deed je de kleine gelofte, waarbij 
je je aan de orde bond. Wat me bij 
de Dominicanen aantrok en is ge-
bleven, is dat je niet wordt geduwd, 
kom er maar in. Ik heb het zelf bid-
dende vrijdenkers genoemd.’

Studenten
Na het noviciaat volgde Oostvogel 
drie jaar een opleiding filosofie in 
een Dominicanenklooster in Zwol-
le. Hij deed daarna de grote gelofte 
en ging in Nijmegen drie jaar theo-
logie studeren. In 1955 werd hij tot 
priester gewijd. ‘Na de priesterwij-
ding moest je nog een jaar studeren 
in Nijmegen.’ Gerard Oostvogel 
was daarna drie jaar kapelaan in de 
Dominicuskerk in Leeuwarden. ‘Ik 
deed parochiewerk en heb er een 
prachtige tijd gehad. Friezen zijn 
heel trouw en ik krijg nog regelma-
tig brieven van mensen uit die tijd.’ 

Na Leeuwarden was hij twee jaar 
kapelaan in Schiedam. Vervolgens 
ging hij jongerenwerk doen in pa-
rochies door het hele land. Vijftien 
jaar lang was Gerard Oostvogel ac-
tief als studentenpastor voor de stad 
Utrecht. ‘We zaten met drie studen-
tenpastors in de studentenparochie 

in de Utrechtse Herenstraat. Ik 
heb er een fantastische tijd gehad. 
Elk jaar kwam er een nieuwe lich-
ting en het was ook de tijd van de 
studentenopstanden. Het was een 
mooie boeiende tijd en dan word 
je wel progressief.’ In 1968 werd 
hij drie maanden door kardinaal 
Alfrink geschorst.

Bilthoven
Oostvogel  is een verwoed danser 
geweest. ‘Toen een broer van mij 
zijn koperen bruiloft vierde danste 
ik met Trees Abbink die in het paro-
chiebestuur zat van de kerk in Bilt-
hoven. Zij heeft tegen de voorzitter 
van het parochiebestuur de heer 
Pompe  gezegd, misschien voelt 
Gerard Oostvogel er wel wat voor 
om hier pastor te worden.’ 

Toen Pompe hem daarover bena-
derde deed Oostvogel een uitspraak 
die hem veel heeft achtervolgd: 
‘Emaillen christendom dat stoelt op 
bankrekeningen en IQ’s, wat moet 
ik daar doen.’ Hij besloot toch een 
keer te gaan kijken, want hij kende 
de parochie niet. ‘De liturgie sprak 
me helemaal aan en ik voelde hier 
een warme deken. Na enig naden-
ken heb ik gebeld dat ik er wat 
voor voelde. Dat was in 1977. Wim 
Pompe heeft de uitspraak die ik 
over Bilthoven gedaan had overi-
gens wel kunnen waarderen.’

Pastor Gerard Oostvogel geniet met fietstochtjes dagelijks van de mooie 
woonomgeving.

‘Scheepsfolk’ naar 
Bilthoven

door Henk van de Bunt

Anne Doedens en Jan Houter schreven ’Geschiedenis 
van de Wadden’ waarin de samenhang tussen Texel en de 
andere Waddeneilanden belicht wordt. Bij het graven in 
de samenhangende historie van de vijf Waddeneilanden 

stuitte Anne Doedens op een bijzondere oorkonde uit 
begin tiende eeuw.

In de oorkonde staat dat de machtige Sint Maartenskerk te Utrecht een-
derde van Texel bezit en er een pastoor met twee hulppriesters heeft. 
‘Dus ook toen al was Texel belangrijk. Hang de oorkonde op in het 
stadhuis en wijs keer op keer bezoekers er op’ zei Doedens bij de over-
handiging in museum Kaap Skil aan wethouder Eric Hercules van 
Texel. ‘Besef hoe oud uw eiland is. En hoe rijk Texel is met zo’n verle-
den’. Auteurs Doedens en Jan Houter geven ook de nationale betekenis 
van de eilanden aan – en ook die is veel groter dan gedacht. Doedens: 
‘Zeker op gebied van natuur, defensie en kunst. En de veranderingen 
van het landschap zijn hier groter en gaan sneller dan waar dan ook in 
Nederland’. [HvdB]

Lezing
Op vrijdag 5 juni a.s. om 17.00 uur verzorgen Anne Doedens en Jan 
Houter in de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven een le-
zing over dit boek. Voor de muzikale omlijsting zorgt Scheepsfolk, een 
Nederlandse maritieme folkband met een eigen geluid. Bilthoven is met 
Harlingen de eerste plaats aan de vaste wal waar de Canon feestelijk 
wordt binnengehaald! Graag vooraf aanmelden via info@bilthovense-
boekhandel.nl of 030-2281014. De entree is gratis.

Anne Doedens en Jan Houter waaien uit op Texel.

Orgeltocht ‘70 jaar bevrijding’
Zaterdag 30 mei organiseert Woord en Daad voor de achtste keer een orgeltocht voor het hele 

gezin. Deze keer gaat de tocht van Blauwkapel (Utrecht) via Westbroek naar Groenekan. Naast 
orgelbespelingen door Gerrit de Gier zijn er inleidingen over kerk en orgel en wordt er een 

maaltijd geserveerd. De tocht kan zowel met de fiets als met de auto worden gereden.

De tocht begint in het kerkje van 
Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21 in 
Utrecht. Na de inschrijving in de 
kerk van 13.00 tot 13.20 uur zal er 
om 13.30 uur een inleiding over 
kerk en orgel worden gehouden 
door monumentendeskundige de 
heer Klaas Boeder. Om 13.45 uur 
geeft Gerrit de Gier een concert. Na 
afloop van het concert is er de mo-
gelijkheid het kerkje en het orgel 
te bezichtigen. Vervolgens gaat de 
tocht naar de Hervormde Kerk van 
Westbroek, Kerkdijk 12. De kerk is 
open vanaf 15.15 uur. Om 15.30 uur 

een inleiding over kerk en orgel door 
Klaas Boeder en om 15.45 uur een 
orgelconcert door Gerrit. 

Groenekan
De orgeltocht eindigt in de Her-
vormde Kerk van Groenekan, Groe-
nekanseweg 66. In De Ontmoeting 
(achter de kerk) wordt voor de deel-
nemers aan de orgeltocht van 17.00 
tot 18.30 uur een maaltijd geser-
veerd. Om 18.45 uur wordt er in de 
kerk een inleiding over kerk en or-
gel gegeven. Het slotconcert waar-
aan trompettist Auke van der Merk 

zijn medewerking verleent, begint 
om 19.30 uur. Tevens wordt door 
Gerrit een aantal orgelstukken ten 
gehore gebracht en is er samenzang. 
De concerten zijn ook afzonderlijk 
te bezoeken.Voor deelname aan de 
orgeltocht en de maaltijd wordt men 
verzocht zich aan te melden:
dit kan tot en met 28 mei bij Marian 
Steenbeek, liefst per e-mail: 
ja-st@hetnet.nl, tel. 0346 213592. 
De opbrengst is bestemd voor het 
vakonderwijs in Burkina Faso; een 
van de goede doelen van Woord en 
Daad. 

24 uur gebed 
Open Doors biedt voor de 25ste keer alle kerken in Nederland en België diverse mogelijkheden 

om één zondag voor de boodschap van vervolgde christenen apart te zetten.

Meer dan 100 miljoen mensen in 
zo’n vijftig landen worden ver-
volgd of verdrukt omdat ze christen 
zijn. Zij leven onder voortdurende 
druk of dreiging. De Vervolgde 
Kerk is verbonden met de Kerk die 
wel in vrijheid haar geloof mag be-
lijden, zoals de Kerk in Nederland. 
De Volle Evangelie Gemeente de 
Bilt e.o. heeft op zondag 31 mei a.s. 
‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’. 
Deze ochtend zal er een gastspreker 
zijn van Open Doors. Tijdens de 
dienst wordt er een collecte gehou-
den; de opbrengt hiervan zal vol-

ledig besteed worden aan het werk 
van de vervolgde Kerk. De dienst 
begint om 10.00 uur. en na afloop 
bent u welkom om nog een kopje 
koffie of thee te blijven drinken en 
ook kunt u indien gewenst nog na-
praten met mensen dit u meer over 
dit onderwerp kunnen vertellen.  

Bidmarathon
Op vrijdagochtend 5 juni om 06.00 
uur start in het Baken bij de Dorps-
kerk in de Bilt een gebedsmarathon 
van 24 uur bidden. De bedoeling is 
dat elk uur gevuld is, dat er dus een 

ononderbroken keten van gebed 
is: bidden voor persoonlijke din-
gen, voor vrienden, voor vervolgde 
christenen, voor De Bilt. Een ieder 
bidt 1 uur. In de nacht van vrijdag 
op zaterdag is de landelijke nacht 
van gebed voor vervolgde christe-
nen wereldwijd waarvan het thema 
is ‘Wees wakker! Dit is ook een 
onderdeel van deze gebedsmara-
thon. Het Baken, gelegen tegenover 
de hoofdingang van de Dorpskerk, 
staat 24 uur open. Ook een uur mee-
bidden? Ga naar de website:
debiltbid.wordpress.com



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
elektrotechnisch installatiebedrijf

waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

6

Op de prachtige historische moestuin van 
Landgoed Eyckenstein telen Tuinderij 
Eyckenstein en Agnes Kruiden een grote 
diversiteit aan biologische groente,  
kruiden en kruidenplantjes.
Verkoop:   woensdag (13.00 – 16.00 uur), 
 zaterdag (10.00 – 16.00 uur) 
 van 16 mei t/m 18 oktober. 
Adres:  Dorpsweg 264 Achter, Maartensdijk

www.landgoedgroenten.nl 

	  

	  
	  

Spullen	  kapot?	  (huishoudelijk	  apparaat,	  meubilair,	  
Fiets,	  kleding,	  speelgoed	  of	  wat	  dan	  ook)	  
	  

Kom	  naar	  het	  REPAIR	  CAFÉ	  
	  

Met	  hulp	  van	  vrijwilligers	  	  
kun	  je	  het	  (laten)	  maken!	  
Ook	  reparatie	  aan	  huis	  (aanmelden	  tijdens	  Repair	  Café)	  
	  

Koper	  en	  zilver	  poetsen	  
	  

Zaterdag	  30	  mei	  van	  10	  tot	  14	  uur	  
	  

Dorpshuis	  Hollandsche	  Rading	  
Dennenlaan	  57	  
	  

Info:	  www.repaircafé.nl	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.hollandscherading.com	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Willem	  Pols	  0683999059	  
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Ook	  reparatie	  aan	  huis	  (aanmelden	  tijdens	  Repair	  Café)	  
	  

Koper	  en	  zilver	  poetsen	  
	  

Zaterdag	  30	  mei	  van	  10	  tot	  14	  uur	  
	  

Dorpshuis	  Hollandsche	  Rading	  
Dennenlaan	  57	  
	  

Info:	  www.repaircafé.nl	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.hollandscherading.com	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Willem	  Pols	  0683999059	  

Kapper Hans is weer volop 
in training voor 

de 4-daagse.

Dit weekend loopt 
hij in Luxemburg. 

Dus… zaterdag gesloten!

Op 1 juni tussen 
18.00 en 20.00 uur 
te koop bij Bert die 
op zijn bakfi ets al 
zingend door het 
dorp rijdt. 5 stuks 
van deze heerlijke 
bollen voor € 2,50

zingend door het 
dorp rijdt. 5 stuks 
van deze heerlijke 
dorp rijdt. 5 stuks 
van deze heerlijke 
dorp rijdt. 5 stuks 

bollen voor € 2,50
Bert

“Bakker” Bos

wordt 50 jaar en 

trakteert! Slechts 

€ 0,50 per stuk

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

the art of haircoloring

Zaterdag 30 mei vieren we feest op het 
Maertensplein! U kunt bij ons terecht voor:

* Ibiza-feathers
* Strass-steentjes 
* Vlechten & krullen
* Verschillende kleurtjes in je haar
* Nagels lakken

De gehele opbrengst hiervan wordt 
verdubbeld en is bestemd voor
Nepal! U komt toch ook?

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

zaterdag 30-5
Ballonnenspektakel

Prik uw eigen 
korting 
Altijd Prijs
           tot wel

Officiële heropening Maertensplein 

50%
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Hoorzitting gemeenteraad De Bilt 
over Kadernota 

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen donderdag hebben 13 organisaties, stichtingen en verenigingen gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om in te spreken over de voorstellen gedaan door het College van B en W in de 
Kadernota 2016-2019. In de Kadernota worden de hoofdpunten benoemd van het beleid en de 

financiële kaders voor het komende jaar. 

Tijdens de hoorzitting kregen inwo-
ners en maatschappelijke organisa-
ties5 minuten spreekrecht waarna 
de raadsleden in de gelegenheid 
werden gesteld om aanvullende 
vragen te stellen. Zij richtten zich 
voornamelijk op de korting van 7% 
op alle subsidies die worden ver-
strekt t.b.v. welzijn, sport en cul-
tuur. Om 23.00 uur werd de hoor-
zitting afgesloten en volgde nog 
een mogelijkheid om informeel na 
te praten. 

Kadernota
In de Kadernota stelt het college 
van burgemeester en wethouders 
voor om te investeren in een nieuw 
zwembad Brandenburg en een in-
vestering in een renovatie voor De 
Vierstee in Maartensdijk. Daarnaast 
wil het college geld beschikbaar 
stellen voor de renovatie van Het 
Nieuwe Lyceum. Op deze manier 
willen zij deze belangrijke voorzie-
ningen in stand houden. Het college 
stelt voor hiervoor een dekking te 
vinden in een generieke bezuini-
ging van 7% op alle subsidies voor 

welzijn, sport en cultuur en een 
korting op de bedrijfsvoering van 
de gemeente en op onderdelen van 
de gemeentebegroting. 

Pleitbezorgers
De drie gekozen projecten zijn 
langlopende, slepende projecten. 
Dick Frantzen rector Het Nieuwe 
Lyceum schetste eerst kort de ge-
schiedenis omtrent de plannen van 
de school vanaf de eerste gesprek-
ken met de gemeente in 2005 tot 
nu. Het gebouw is volgens een 
recent rapport in slechte staat: het 
verouderingsproces is inmiddels 
onomkeerbaar. Hij stelde verder 
dat de school weer in gesprek is 
met de gemeente en dat beide par-
tijen er alles aan doen om er uit te 
komen. Inzet is wat Het Nieuwe 
Lyceum betreft een gedeeltelijke 
renovatie en gedeeltelijke nieuw-
bouw. Robert Haverkotte hield een 
pleidooi namens BZC Brandenburg 
en Stichting Water voor de keuze 
van Brandenburg 2.0. Om alle ge-
bruikers te kunnen bedienen kan, 
zo stelt hij, niet volstaan worden 

met een 25 bij 15,4 meter variant 
zonder instructiebad. Hij stelde 
verder dat Brandenburg 2.0 aan alle 
eisen van het college voldoet, dat 
diverse politieke partijen nu al het 
plan steunen en dat gehoopt wordt 
dat de raad de keuze maakt voor 
Brandenburg 2.0. Daarmee zou op 
verantwoorde wijze een einde ge-
maakt worden aan de jarenlange 
zwembaddiscussie. Bert Bos ver-
telde namens de Korfbalverenigin-
gen Tweemaal Zes en DOS dat zij 
alleen verder kunnen in een sport-
hal die tenminste een uitloop heeft 
van 1 meter en opstakel-vrij is. Nu 
nog wordt er dispensatie verleend 
door het KNKV maar als de reno-
vatie een feit is vervalt dat, onge-
acht of de uitloop gerealiseerd is of 
niet. Het voorstel van het college 
maakt deze uitloop niet mogelijk, 
derhalve zo stelde hij, is de ander-
half miljoen die gereserveerd wordt 
hiervoor niet toereikend en heeft 
renovatie op deze manier geen zin. 
Ook Marius van de Bosch van de 
Biltse Sport Federatie stelde dat het 
renovatievoorstel van het college 

zorgt voor een exploitatietekort 
omdat de twee korfbalverenigin-
gen dan zullen moeten uitwijken 
naar andere locaties. Vervolgens 
verhaalde hij, als adviesorgaan van 
de gemeente, over drie mogelijke 
keuzes die gemaakt zouden kunnen 
worden.

Korting subsidie
Veel verenigingen schetsen in hun 
5 minuten inspraaktijd de moge-
lijke gevolgen van de 7% korting 
op de subsidie. De Bibliotheek, Het 
Kunstenhuis, de Koninklijke Biltse 
Harmonie en onder andere Samen 
Verder De Bilt-Bilthoven vertelden 
toch moeilijke keuzes te moeten 
maken als de korting door zou wor-
den gevoerd. Op welzijnsgebied 
namen Handje Helpen, Meldpunt 
Vrijwilligerscentrale en Stichting 
MENS De Bilt de raad mee in hun 
zorgen omtrent de aangekondigde 
korting. Irene Domburg sprak van-
uit haar hart toen ze meldde dat mu-
ziekles, sport en kunst belangrijke 
zaken zijn maar dat welzijn verder 
gaat. ‘Als mensen niet geholpen 
worden kom je, afgezien van alle 
ellende, terecht in veel duurdere 

zorg. Dat kan en mag niet de bedoe-
ling zijn’. Stichting MENS De Bilt 
voert veel nieuwe taken namens de 
gemeente uit. Ook zij worden aan 
het begin van vele grote veranderin-
gen geconfronteerd met een stevige 
korting. Annet Meeuws en Heleen 
Roep namen de leden van de raad 
mee in een fictieve maar realisti-
sche casus. Na afloop werden aan 
hen meerdere vragen gesteld, harde 
cijfers over de mogelijke effecten 
van de korting konden niet gege-
ven worden. Wel stelden ze dat het 
in de lijn der verwachting ligt dat 
steeds meer mensen een beroep op 
hen zullen doen. De Wmo Advies 
Raad De Bilt, adviesorgaan voor 
het college van burgemeester en 
wethouders, verzocht de gemeente-
raadsleden goed na te denken over 
de mogelijke gevolgen van de be-
zuiniging voor vooral de kwetsbare 
Biltse inwoners.

De heer Van Esterik (PvdA) ver-
zocht de Wmo Advies Raad om 
een ongevraagd advies op te stellen 
voordat de gemeenteraad op 18 juni 
een beslissing neemt over de voor-
liggende Kadernota.

Velen namen de uitnodiging aan om in te spreken tijdens de Hoorzitting. 

Beter De Bilt neemt initiatief
Politieke partij Beter De Bilt komt met een eigen visie op de gewenste ontwikkelingen voor de 

gemeente De Bilt. De fractie van de partij heeft hier een half jaar aan gewerkt.
Dit is de eerste keer dat een politieke partij in de gemeente De Bilt

vanuit de oppositie een dergelijk initiatief neemt.

Beter De Bilt is samen met de 
VVD met vier zetels de op één na 
grootste partij in de gemeenteraad. 
Fractievoorzitter Ebbe Rost van 
Tonningen licht toe: ‘Ieder jaar 
wordt er door de gemeenteraad in 
De Bilt een kadernota gepresen-
teerd door het College van Bur-
gemeester en Wethouders, die dit 
jaar op 18 juni in de gemeenteraad 
wordt behandeld. 

Gezien de financiele problemen 
van de gemeente De Bilt leek het 
Beter De Bilt een goed idee om de 
gemeenteraad een alternatief aan te 
bieden, waardoor de gemeenteraad 
tot een betere keuze kan komen. 

Onze partij vindt dat er een samen-
hangende visie nodig is voordat je 
drastisch gaat bezuiniginen. Een 
bezuiniging van 7% op basis van 
een kaasschaafmethode die Burge-
meester en Wethouders voorstaan, 
geeft een hoog risico dat je het kind 
met het badwater weggooit. Dat 
willen wij voorkomen. Zo zijn een 
zwembad in De Bilt en een Vierstee 
in Maartensdijk niet gebaat bij een 
minimale oplossing. Wij willen op 
een constructieve wijze bijdragen 
aan een Beter De Bilt’.

Daarom geeft de fractie van Be-
ter De Bilt donderdag 28 mei om 
18.30 uur een openbare persconfe-

rentie om de eigen kadernota toe 
te lichten. Om 20.00 uur dezelfde 
avond wordt deze nota aangeboden 
aan de gemeenteraad tijdens de ge-
meenteraadsvergadering. Drie we-
ken later wordt de kadernota in de 
gemeenteraad behandeld. Beter De 
Bilt verzamelt voor die tijd reac-
ties van bewoners en bedrijven op 
de eigen nota. 

Tijdens de persconferentie zal frac-
tievoorzitter Ebbe Rost van Tonnin-
gen de kadernota presenteren en de 
voltallige fractie is daarbij aanwe-
zig. Locatie: Café van Miltenburg 
Oude Brandenburgerweg 32 Bilt-
hoven. Tijd 18.30 uur. 

Kunstschilder Ivo
Ivo de Groot - of zoals hij zelf zegt kunstschilder Ivo – woont in een 
woongroep in Huis ter Heide en schildert al 11 jaar. De laatste tijd doet 
hij dat bij atelier Totem in Zeist. Over zijn schilderkunst zegt hij zelf: 
‘In het begin schilderde ik vooral gebouwen, maar al gauw werden het 
landschappen, portretten, katten en mijn laatste werk zijn bloemen’.

Zijn naïeve, kleurrijke, ontwapende schilderijen zijn te zien in Wijkres-
taurant Bij de Tijd in de Bilt van 20 mei tot en met 24 juli 2015. De 
tentoonstelling is tijdens openingstijden van Wijkrestaurant Bij de Tijd te 
bezoeken. Deze zijn: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur. 

(Flox den Hartog Jager)

Ivo bij een van zijn schilderijen. [foto Reyn Schuurman]

Spar Bilthoven in actie 
voor de Voedselbank 

Supermarkt Spar Mons in Bilthoven (Bilderdijklaan) houdt van 26 
t/m 30 mei een inzamelactie voor Voedselbank De Bilt. Klanten wordt 
gevraagd of zij iets willen kopen voor hun ‘dorpsgenoten in nood’. 
Het gaat met name om lang-houdbare producten, zoals rijst, pasta, 
olijfolie, koffie, en houdbare melk. De producten waar de Voedsel-
bank momenteel behoefte aan heeft, zijn te vinden op een speciale 
stelling in de supermarkt. 

Na het afrekenen van de boodschappen kunnen klanten de gekochte 
artikelen achterlaten in een speciale doos bij de Klantenservice. Spar 
Mons en de Voedselbank hopen op een succesvolle actieweek.

Vaste leverancier
Voedselbank De Bilt geeft sinds 2011 voedselpakketten uit aan ge-
zinnen die in financiële nood zijn geraakt. Daarbij wordt dankbaar 
gebruik gemaakt van voedsel dat door leveranciers gratis ter beschik-
king wordt gesteld. Particulieren die voedsel of geld willen doneren, 
kunnen ook iedere vrijdagochtend terecht bij het magazijn van de 
Voedselbank aan de Molenkamp 48 in De Bilt. 
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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.

129

Aanbiedingen van donderdag 28 t/m zaterdag 30 mei.
Zaterdag 30 mei volop leuke acties op het Maertensplein

149189

099

500 gram 
van
€2.99

Superdeal
Rundergehakt

plakken
pak 190 gram 
van 
€1.89

Jumbo 
jong belegen

kaas
Galia 

meloen

per stuk 
van 
€1.89

Goudeerlijk
fijn of grof
volkoren

per stuk 
van
€1.99
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Utrechts verleden bij Bouwman
door Henk van de Bunt

Woensdag 8 april presenteerde programmamaker en journalist Ad van Liempt voor een gehoor 
van zo’n 80 belangstellenden bij Bouwman Boeken aan de Biltse Hessenweg zijn nieuwste boek 
‘Aan de Maliebaan’. Hij vertelde met passie over de geschiedenis van de spannendste straat van 

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de vraag naar het waarom van 
dit boek vertelt van Liempt: ‘Mijn 
eerste idee was om een toneelstuk 
te schrijven over de verschillen-
de hoofdrolspelers die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog allemaal aan 
de Maliebaan hebben gewoond, zo-
als Anton Mussert van de NSB, de 
verzetsstrijdster Marie Anne Telle-
gen en de rooms-katholieke aarts-
bisschop Jan de Jong. Een vriend 
van me heeft me echter duidelijk 
gemaakt dat ik daar beter niet aan 
kon beginnen omdat het een heel 
andere manier van schrijven is, en 
dat is niet mijn expertise. Ik heb 
er daarom voor gekozen om er een 
historisch boek van te maken. Het 
zou eerst een klein boekje worden 
maar het breidde zich allengs uit 
doordat ik bij mijn onderzoek er 
steeds meer achter kwam hoeveel 
organisaties en mensen allemaal 

aan die ene Utrechtse straat waren 
gevestigd.’

Namen en panden
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werkte de Nederlandse ‘Unter den 
Linden’ als een magneet op de 
Duitse bezetter en de NSB. Mus-
serts hoofdkwartier was er al in 
1937 gevestigd, na 1940 volgden 
nog zeker vijftien nazi-instituten. 
Er vonden parades plaats, hoog-
geplaatste nazi’s maakten er hun 
opwachting, er werd vergaderd, 
gekonkeld, gespioneerd, geroddeld 
en samengezworen. Maar pal naast 
de gevreesde verhoorkamers van de 
Sicherheitspolizei woonde dr. Max, 
ofwel Marie-Anne Tellegen, een 
spilfiguur in het verzet. En schuin 
tegenover Mussert resideerde de 
ferm anti-Duitse rooms-katholieke 
aartsbisschop Jan de Jong, die zijn 

rug rechthield tegenover het nazi-
geweld (Van Liempt: ‘wij kennen 
hem alleen nog maar van ‘de Kar-
dinaal de Jong-weg’). Tegelijker-
tijd ging het gewone leven door: 
er werden kinderen geboren, er 
gingen mensen dood, er waren aan-
rijdingen. En overal werden jonge 
dienstmeisjes gevraagd, ‘goed kun-
nende werken en koken’.

Verleden
Toch lijkt nu niets meer op de Ma-
liebaan te herinneren aan dit don-
kere verleden. Van Liempt: ‘Utrecht 
heeft zich altijd geschaamd om dit 
verleden, terwijl ze er niks aan kon 
doen. Er is nu alleen nog maar een 
herinneringsbord voor de verzets-
strijdster Tellegen maar er zou ook 
aandacht besteed moeten worden 
aan die andere zijde van het Utrecht-
se verleden aan de Maliebaan.’

Medaille van Verdienste 
voor Natasja Konter

door Guus Geebel

Tijdens een bijeenkomst van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg De Biltse 
Kernen (VPTZ) op 19 mei in Huize Gaudeamus in Bilthoven ontving Natasja Konter de 

Medaille van Verdienste in brons. Wethouder Anne Brommersma reikte de onderscheiding uit. 

Natasja Konter voorvoelde pas iets 
toen zij na de komst van de wethou-
der ook haar gezin de zaal binnen 
zag komen. Anne Brommersma 
spreekt haar toe en zegt erg onder 
de indruk te zijn van wat Natasja 
voor de stichting heeft betekend. 
‘Zo ontstond binnen het college 
van B en W het idee om dit extra 
te waarderen.’ De wethouder gaat 
in op de activiteiten van Natasja ge-
durende de afgelopen vijftien jaar. 
‘Je was vanaf het allereerste begin 
betrokken als vrijwilliger, coördi-
nator, bestuurslid en nu ook nog 
voorzitter van de VPTZ. Het be-
gon bij de Stichting Thuis Sterven 
Maartensdijk. Al die jaren ben je de 
drijvende kracht achter de stichting 
geweest. Daardoor heb je het voor 
patiënten mogelijk gemaakt om 
thuis in de eigen vertrouwde omge-
ving te sterven. Eerst in de Maar-
tensdijkse kernen en nu in de hele 
gemeente De Bilt.’

Dag en nacht
Natasja Konter zat, ook toen haar 
kinderen nog klein waren, ’s nachts 
aan het bed van patiënten. ‘Je was 
hun aanspreekpunt, maar ook voor 
de familie en vrijwilligers die een 
luisterend oor nodig hadden’, al-
dus de wethouder. ‘Natasja is een 

mensenmens en dat komt ook terug 
in haar privéleven, waar zij samen 
met haar gezin crisisopvang was 
voor kinderen in de pleegopvang. 
Zij nam ook haar eigen moeder in 
huis bij haar levenseinde. De stich-
ting is voor Natasja een dagelijks 
onderdeel van haar leven geworden 
en haar leven een onderdeel van de 
stichting, gedurende heel veel ja-
ren. Dat willen we waarderen met 
een Medaille van Verdienste in 
brons.’

Waardering
Natasja schudt haar hoofd bij de 
uitreiking van de onderscheiding. 
‘Mijn man weet dat ik altijd gezegd 
heb dat dit soort dingen uit je hart 
moeten komen en dat ik eigenlijk 
vind dat het ieders taak is zich be-
zig te houden met de maatschappij.’  
De wethouder zegt dat ze het moet 
zien als een welgemeende blijk van 
waardering, die ze namens de hele 
stichting in ontvangst neemt. Nata-
sja: ‘Ik zie hier allemaal mensen die 
met dezelfde inzet, dezelfde liefde 
en dezelfde hartverwarmendheid 
zitten. Daarom wil ik de medaille 
aan jullie allemaal opdragen, want 
we doen het met zijn allen. Ik krijg 
dan misschien de eer, maar ik wil 
die met jullie allemaal delen.’

Ad van Liempt was verrast door de grote schare belangstellenden voor 
zijn lezing.

Wethouder Anne Brommersma en Natasja Konter met de Medaille van Verdienste.

Moerasplanten- en 
stinzentuin 

De Stichting ‘Dag van de Ouderen bracht dinsdag 19 mei een bezoek 
aan de Moerasplanten- en Stinzentuin van Wim en Marianne Baas te 
Westbroek. Naast het bezoek aan deze bijzondere tuin gaf Wim Baas 
een lezing over ‘van zod tot stinzen’.                                  [foto HvdB] 

Toutenburg populair
Heel veel mensen kwamen afge-
lopen zaterdag een kijkje nemen 
bij Zorgboerderij Nieuw Tou-
tenburg in Maartensdijk. Er was 
dan ook heel veel te zien en te 
beleven. De biestpannenkoeken 
waren bijna niet voor te bakken, 
maar ook de poffertjes van Ri-
nus deden het goed. Ron heeft 
heel veel kinderen een leuk ritje 
laten maken op de pony. Buur-
vrouw en valkenier Angelique 
van der Linden boeide jong en 
oud met haar verhalen over haar 
roofvogels. Wouter en Marjo-
lein van Oostrum kunnen terug-
kijken op een geslaagde dag.

   [MD]
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Kennisgeving
Onteigening in de gemeenten De Bilt, Hilversum, Laren, Baarn, 
Bunschoten en Amersfoort voor de verbreding en aanpassing 
van A27-A1

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat in de Staats
courant van 20 mei 2015, nr. 11628, is gepubliceerd het koninklijk besluit 
van 7 april 2015, nr. 2015000606, tot aanwijzing van onroerende zaken 
ter onteigening voor de verbreding en aanpassing van rijksweg 27 (A27), 
tussen aansluiting Ring Utrecht (Noord) (km 83,10) en knooppunt Eemnes 
(km 97,33) met bijkomende werken en van rijksweg 1 (A1), tussen knooppunt 
Eemnes (km 29,985) en aansluiting Bunschoten – Spakenburg – Amersfoort 
(km 39,29) met bijkomende werken, in de gemeenten Utrecht, De Bilt, 
Hilversum, Laren, Eemnes, Baarn, Bunschoten en Amersfoort.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Gelet op het bepaalde in artikel 64a, derde lid, van de Onteigeningswet zal 
een afschrift van het koninklijk besluit vanaf 2 juni 2015 tot en met 13 juli 2015 
voor eenieder ter inzage liggen op de volgende adressen:
 gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven;
 gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23 te Hilversum;
 gemeente Laren, Zuidersingel 5 te Eemnes;
 gemeente Baarn, Stationsweg 18 te Baarn;
 Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.

De openingstijden staan op de website van de betreffende gemeente.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 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

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992 en informeer naar de mogelijkheden.

Ook Vierklank bezorger worden?
Per Direct

Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 116: Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, Schubertlaan, Wagnerlaan
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan, Albert Cuyplaan - 
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

Per 3 juni

Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan

Door vakanties van onze vaste bezorgers kunnen we in de zomervakantie wel
wat bezorghulp gebruiken. Heb je zin om ons in de vakantie te helpen?

NK Jeugd in Brandenburg
BZC Brandenburg or-
ganiseert in zwembad 
Brandenburg het Ne-
derlands Kampioen-
schappen voor de jeugd 
op zaterdag 30 en zon-
dag 31 mei. De jon-
gens en meisjes tot en 
met 13 jaar van Bran-
denburg plaatsten zich 
rechtstreeks voor het 
NK door kampioen te 
worden in het district 
Utrecht/Noord Holland. 

Zaterdag vanaf 13.00 
en zondag vanaf 09.00 
uur kan men de toe-
komst van waterpolo 
zien in het zwembad 
Brandenbrug (Oude 
Brandenburgweg 67
in Bilthoven).

(Marcel Slijpen)

Het team van BZC Brandenburg. Achterste rij coach Mike Havekotte, Arwin 
Beek, Kila van der Veen, Daantje van |Essen, Lina Ziegler Marvin Hussen, 
Brent ten Boom, Jessica Ligterink, Boyd Vermeulen, Marnix de Jong, Sanne 
Bösker, Chris Slijpen en Jort van der Werve.

Win een totale Make-over
Haar + Make-up + kleding

Zaterdag 30 mei wordt het compleet gerenoveerde
Maertensplein feestelijk in gebruik genomen.

 
Klanten van 

Drogisterij Van Rossum - Nagel Fashion - Hairdesque 
maken deze dag kans op het winnen van een totale Make-over. 

Schrijf uw naam en telefoonnummer op de kassabon
(va. € 15,-) en lever die in bij een van de drie winkels. 

Na afloop van de jaarmarkt wordt een prijswinnaar getrokken.
U ontvangt vanzelf bericht.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Laat u inspireren
door de nieuwe collectie van: ESPRIT, YAYA, 
DREAMSTAR, PEPPERZ en GERRY WEBER

Voorjaar 2015Maertensplein 20 Maartensdijk  

Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum the art of haircoloring

Maertensplein 33, Maartensdijk, 
tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
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Hollandsche Rading  
presenteert gebiedsplan

Het afgelopen half jaar hebben inwoners van Hollandsche Rading, samen met de gemeente De 
Bilt, gewerkt aan het Gebiedsplan ‘Samen voor Hollandsche Rading’. Het gebiedsplan is de 

eerste mijlpaal in de pilot Gebiedsgericht Werken Hollandsche Rading, dat in september vorig 
jaar van start ging. Hierin is toegewerkt naar een integraal gebiedsplan, met inwoners vooral in 

een leidende rol en de gemeente De Bilt in een meer faciliterende. 

Gebiedsgericht werken is een ma-
nier van werken waarbij burgers 
meedenken over zaken die spelen 
in hun dorp of wijk en actief wor-
den betrokken bij de aanpak hier-
van. De nadruk ligt hierbij op een 
goede samenwerking tussen inwo-
ners, organisaties en de gemeente 
om de leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid in de dorpen 
en wijken te versterken. De erva-
ringen die de gemeente De Bilt met 

deze pilot opdoet, worden benut om 
gebiedsgericht werken breder in de 
gemeente toe te passen.

Markt
Vrijdag 5 juni presenteren de be-
trokken inwoners om 17.15 uur hun 
plan en de intussen bereikte resul-
taten aan de overige inwoners van 
Hollandsche Rading, burgemeester 
Arjen Gerritsen (portefeuillehouder 
Gebiedsgericht werken) en dorps-

wethouder Jolanda van Hulst. Dit 
gebeurt naast het dorpshuis in een 
marktachtige setting met een hapje 
en drankje, live muziek en vertier 
voor kinderen. 

Wilt u horen, zien en voelen hoe ge-
biedsgericht werken in de praktijk 
eruit ziet, ga dan gerust even langs. 
De Dorpsavond duurt tot 19.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
samenvoorhollandscherading.nl. 

Crowdfunding voor  
de Stille Helden

Het onderzoek van de Historische Vereniging Maartensdijk 
(HVM) naar onderduik en verzet in Groenekan tijdens de 

Tweede Wereldoorlog heeft een verheugend groot aantal stille 
helden in dit dorp opgeleverd. De toenmalige adressen van de 

opgespoorde onderduikgevers en verzetsmensen in het
dorp zijn inmiddels vastgelegd.

Een deel van het gevonden materiaal is gebruikt voor het recente 
mei-nummer van Sint Maerten, het periodiek van de HVM. Het on-
derzoek heeft echter zó veel boeiend materiaal opgeleverd dat het 
bestuur heeft besloten om, naast de beknopte aandacht in haar peri-
odiek, dit bevrijdingsjaar ook een extra kernuitgave in boekvorm te 
publiceren. 

Een publicatie waarin het onbaatzuchtige werk van deze stille helden 
recht wordt gedaan en al het Groenekanse materiaal uit de Tweede 
Wereldoorlog zal worden samengebracht. 

Omdat binnen de reguliere begroting voor zo’n publicatie de midde-
len ontbreken zoekt de vereniging nu via fondsen en crowdfunding 
de benodigde financiële middelen. 

Degenen die deze stille helden een warm hart toedragen, en natuur-
lijk ook iedereen die in deze lokale geschiedenis is geïnteresseerd, 
worden van harte uitgenodigd hierover contact op te nemen via 
info@historischeverenigingmaartensdijk.nl. 

Mocht de publicatie onverhoopt geen doorgang kunnen vinden dan 
zal uw bijdrage vanzelfsprekend worden teruggestort.

Expositie BeeKk  
in Traverse 

Eenmaal per jaar houdt Kunstkring BeeKk een expositie in de 
Traverse van gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg-Zuid 173 

in Bilthoven. De expositie in deze jaargang werd vrijdag 22 mei 
feestelijk geopend in de Mathilde-zaal van het gemeentehuis

door Koen Wilgehof, kunstenaar en lid van Kunstkring BeeKk. 

Dit jaar bevat de expositie werken van 8 BeeKk leden: Marieke 
Verhoef-Temme (gedichten en schilderijen), Henk de Bruijn (schil-
derijen), Walter Roeland Linschoten (fotografie), Haro Schäfer 
(schilderijen), Marga van der Burgt (glas in lood), Henk van den 
Berg (beelden), Rieke de Graaff (keramiek) en Alkine van der Laan 
(tassen). Voor de muzikale aankleding zorgde ‘Mevrouw Tamara’ 
(beste singer-songwriter van 2012). 

Ook dit jaar is het weer een zeer gevarieerde expositie van abstract 
tot figuratief! De exposanten zijn, net als de vorige keren, benaderd 
door Werkgroep Traverse; SKC. De expositie duurt van 21 mei tot 
dinsdag 30 juni. Deze expositie is op werkdagen tijdens kantoor 
uren gratis te bezichtigen.

(Inge van Elst)

V.l.n.r. Walter Roeland Linschoten, Henk van den Berg, Marga van der 
Burgt, Haro Schäfer, Alkine van der Laan, Rieke de Graaff en Marieke 
Verhoef-Temme. (foto Lucia van der Velden.)

Vragen over rampzalige  
proef VCP De Leijen

De fractie van Beter De Bilt zal met spoed vragen stellen aan het College in de komende 
raadsvergadering van donderdag 28 mei. Aanleiding is de recente proef met  
het VCP De Leijen waarbij de spoorwegoverweging tijdelijk is afgesloten. 

Deze proef loopt vooruit op een 
langdurige sluiting van 18 maanden 
vanaf 2016 tot medio 2017 wanneer 
gewerkt wordt aan de ondertunne-
ling van de Leijenseweg. Daarbij 
is afgesproken om geen tijdelijke 
spoorwegovergang te realiseren. 
Hiertegen heeft Beter de Bilt zich 
altijd verzet.

Overtredingen
Gebleken is dat op donderdag 21 
mei een vrachtwagen kwam vast te 
zitten in de tunnel bij station Bilt-
hoven, waardoor de enige ontslui-
tingsweg van de Leijen naar het 
zuiden langdurig werd gestremd. 
Op zaterdagochtend 23 mei is er 

een aanrijding geweest op de hoek 
Massijslaan en Rogier van der 
Weijdenlaan, fietsers zijn aangere-
den, de bebording is niet conform 
afspraak aangebracht, er zijn geen 
verkeerregelaars ingezet. De inge-
stelde eenrichtingsverkeerwegen 
worden massaal geschonden. Zelfs 
lijn 77 is enkele malen tegen het  
verkeer ingereden. Teleurstellend 
is de grote afwezigheid van de ge-
meente, politie en boa. Beter de Bilt 
heeft op donderdag al de wethouder 
rechtstreeks gealarmeerd alsmede 
de burgemeester op zaterdag 23 
mei.
Diverse bewoners van de Jan Steen-
laan en de Jan van Eijcklaan heb-

ben intussen film- en foto-opnamen 
gemaakt en politie, gemeente en 
Wijkraad de Leijen geïnformeerd. 
Beter de Bilt pleit voor onmiddel-
lijke inzet van verkeerregelaars, 
snelle aanpassing van de bebording 
en zo mogelijk een snelheidrem-
mend plateau op de kruising Jan 
Steenlaan en Rembrandtlaan, voor 
strikte handhaving van de verkeers-
regels en voor een strakke regie en 
controle door het College op de uit-
voering van de proef. Wanneer de 
proef niet slaagt is de veiligheid en 
gezondheid van de inwoners van 
De Leijen, de schoolgaande jeugd 
en onze sporters in het geding.

(Pim van de Veerdonk)

Bosrijck van start
Op woensdag 20 mei is de officiële start gevierd voor de bouw van 12 woningen project Bosrijck 

in De Leijen Zuid. Kopers maakten kennis met hun toekomstige buren en waren gezellig met 
elkaar aan het praten en ook de kinderen speelden al volop met elkaar op het terrein. 

De werkzaamheden zullen tot begin volgend jaar plaatsvinden.

Het plan Bosrijck ligt in het plan-
gebied De Leijen Zuid, gelegen 
naast het J.J.P. Oud-kwartier. 
De gemeente De Bilt, Woonstich-

ting SSW en een ontwikkelaar 
werken daar samen om nieuwe 
woningen en woon-zorgeenheden 
te realiseren. 

Nu is gestart met de realisatie van 
12 grondgebonden koopwoningen 
in het noordelijke deel van het ge-
bied. 

Met een stevige schop en robuuste kruiwagen werden de eerste scheppen grond gegraven door wethouder Hans 
Mieras en de heer Guido Scholtens van de Scholtens Groep. [Foto Reyn Schuurman]
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■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE
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■ (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)

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Dit weekend Kasteel de Haar, smaak van Italië

BotaBoots on tour!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

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

Staan de 

Hoogt Zomer Tuinfeesten al in 

uw agenda? Zaterdag 20 en 

zondag 21 juni a.s.

Hortensia Memorabilia
Moeilijke woorden? Wat dacht u van deze:

Hortensia Memorabilia:

Zéér zeldzame, onvergetelijk mooie 

collectie Hortensia’s. 

In deze superieure kwaliteit alléén 

voorkomend bij tuinadviescentrum 

‘t Vaarderhoogt in Soest. In de laatste 

week van mei traditioneel aange-

boden tegen een nóg zeldzamere 

lage prijs.

Niet te verwarren met de Hortensia 

Sapiens Hernia. Dit zijn mensen die 

té veel van deze aanbieding in één 

keer op proberen te tillen. Ons advies: 

niet doen, er is genoeg voor iedereen!!

Kassa reductionem gigantium:

Dit is de forse kassakorting die u 

ontvangt bij aankoop van één of 

meerdere Hortensia’s uit onze collectie.

Tot en met dinsdag 2 juni op alle 

Hortensia’s een kassakorting van

25%

12

RUNDERBRAADLAPJES
Van ons bekende rundvlees: van de Utrechtse Heuvelrug;
mals & mager. Ca 5 kwartier braden. 500 gram 7,50

HET BIEFSTUKPANNETJE
Met o.a. malse gemarineerde biefstukreepjes, kno� ook, lente-ui
& champignons. Ca 10-12 min 170°C in oven. 100 gram 1,95

DE RUNDERBIEFROLLADE
Topper voor in de pan of in de oven. Lekker gekruid & gezouten;
Ca 25 min op 150°C in oven. 100 gram 1,75

ZUIGLAMSBOUT
Van ons bekende lamsvlees: met een beentje.
Smelt op de tong. Ca 5 kwartier braden. 100 gram 1,60

DE BASLI CHICKEN
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kip� let, zontomaat,
basilicum & kruidenolie. Ca 12 tot 15 min braden. 100 gram 1,45

TIP:
RUNDER ENGELSE WORSTJES

Op veler verzoek! 100% rundvlees, lekker gekruid. 100 gram 1,25 
CHEESE BURGERS

100% Rundvlees, lekker gekruid & met kaas gevuld. 3 stuks 3,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
dinsdag 26 t/m zaterdag 30 mei 2015. Zetfouten voorbehouden.

MALSE VARKENSFRICANDEAU
Van ons bekende varkensvlees: aan een stuk of lapjes;
U mag het zeggen!! Kan ook heerlijk voor saté. 500 gram 6,25

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

  Bij aankoop van 200 gram 

Tapenade   
Naar keuze 

Roomboter 

Appel kruimeltaart 
Voor 6 personen 
Rijkelijk gevuld 

3.95 Per stuk 100gram vanaf      € 2.50 

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Gratis stokbrood 

  Bij aankoop van 200 gram 

Tapenade   
Naar keuze 

Roomboter 

Appel kruimeltaart 
Voor 6 personen 
Rijkelijk gevuld 

3.95 Per stuk 100gram vanaf      € 2.50 

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Gratis stokbrood 

  Bij aankoop van 200 gram 

Tapenade   
Naar keuze 

Roomboter 

Appel kruimeltaart 
Voor 6 personen 
Rijkelijk gevuld 

3.95 Per stuk 100gram vanaf      € 2.50 

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Gratis stokbrood 
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 2 juni
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Feestelijke opening Maertensplein
door Henk van de Bunt

Zaterdag 30 mei is het van 10.30 tot 16.00 uur groot feest op het Maertensplein in 
Maartensdijk. Na een ingrijpende opknapbeurt is het plein weer vrij toegankelijk voor het 

winkelende publiek en omwonenden. 

De heropening wordt gevierd met 
leuke aanbiedingen van winkeliers 
en diverse activiteiten. Wethouder 
Madeleine Bakker-Smit en collega 
Jolanda van Hulst-Mazirel (her-)
openen het plein en het feest. Gast-
heer is Maartensdijker Leo Fijen.

Demonstraties
De Maartensdijkse Middenstands-
vereniging pakt uit met onder an-
dere demonstraties van 2Move, 
beachvolleybaldemonstraties door 
Salvo’67, kinderactiviteiten door 
TopKids, haarkunst door Hairdes-
que, verse Sushi bij Landwaart, 
productdemonstraties bij Drogiste-
rij Van Rossum, lekkere vleesge-
rechten bij slagerij Zweistra, gratis 
koffie en laag geprijsde artikelen 
bij Jumbo, broodjes Döner bij Ca-
fetaria Peet en heerlijke aardbeien-
taartjes bij Bakkerij Bos.

Beachvolleybal
Als openingsfestiviteit voor het 
Maertensplein wordt vanaf woens-
dag beachvolleybal gespeeld. Het 
beachvolleybalveld wordt woens-
dagochtend neergelegd en in de 
loop van zaterdagmiddag weer op-
geruimd. Op vrijdag 29 mei wordt 
er twee trainingen gegeven door 

ervaren trainers van beachvolley-
balvereniging Irene uit Bilthoven. 
De eerste training wordt gegeven 
van 19.00 tot 20.00 uur. De tweede 
training van 20.00 tot 21.00 uur. De 
trainingen worden altijd afgeslo-
ten met een partijvorm. Deze trai-
ningen zijn voor alle volwassenen 
toegankelijk. Hierbij is geen vol-
leybalervaring vereist. Iedereen die 
het eens wil proberen is van harte 
welkom. 

Aanmelden kan bij
Kees Diepeveen, email: 
c.j.diepeveen@kpnplanet.nl of
Jan Nieuwenhuize, email:
prinsenlaan21@hetnet.nl. 

Metamorfose
Het Maertensplein heeft het af-
gelopen jaar een metamorfose 
ondergaan. Er is een gescheiden 
rioolstelsel aangelegd, waardoor 
het regenwater direct naar de wa-
tergang langs de Dorpsweg wordt 
afgevoerd en wateroverlast wordt 
tegengegaan. Verder is het parkeer-
terrein opnieuw ingericht, zijn er 
nieuwe afvalcontainers geplaatst, 
kunnen mindervaliden dicht-
bij Dijkstaete parkeren, is er een 
laadpaal voor elektrische auto’s 
gekomen en zijn er nieuwe licht-
masten en grote bakken met groen 
geplaatst. Het hele plein is opnieuw 
bestraat. 

De bruine roestkleur is het meest typische uiterlijke kenmerk van het in 
Cortenstaal uitgevoerde naambord. 

In het voorbije weekeinde was de groenvoorziening nog niet afgerond. 

Uitzendbureau op Larenstein
Op Larenstein in het opvallende bruggebouw met een prachtig uitzicht op de P.C. Staalweg 
is sinds april van dit jaar Gilde Personeel gevestigd. Een uitzendbureau specifiek gericht op 

Techniek, Bouw, Metaal, Infra, Schilders, Groen & Schoonmaak.

Drijvende kracht achter de on-
derneming is de 24-jarige Erwin 
Wever. Erwin heeft passie voor 
uitzenden en ervaring in de bouw-
kundige en de technische bran-
che. De commercie zit hem in het 
bloed en het uitzendvak leerde hij 
bij twee verschillende uitzendbu-
reaus in het noorden van het land.

Echte vakmensen
Erwin richt zich op bedrijven 
die voor korte of langere tijd ex-
tra personeel kunnen gebruiken. 
Door branchegericht te werken 
kan er snel geschakeld worden bij 
plotselinge drukte. De keuze om 
zich in het midden van het land 
te vestigen was snel gemaakt. De 
markt is hier duidelijk groter dan 
in het noorden van het land. De 
naam van zijn bedrijf staat voor 
de kwaliteit van de uitzendkrach-
ten. Een Gilde staat voor een or-
ganisatie waarbij vroeger alleen 
de échte vakkrachten waren aan-
gesloten. 

Groei
Ondertussen zijn de eerste mensen 
al aan het werk gegaan voor Gilde 
Personeel. De vraag naar flexibel 
personeel is groot. ‘De economie 
trekt aan maar bedrijven beginnen 
niet direct met vaste contracten, 

daar hebben veel bedrijven tijdens 
de crisis wel van geleerd’, aldus 
Erwin. Het aantal kandidaten groeit 
en Erwin probeert ze zo goed mo-
gelijk te matchen met werkgevers 
in de regio. Werkgevers en werk-
zoekenden kunnen zich aanmelden.

Erwin bij het Gildeschild waarin twee personen zijn opgenomen die staan 
voor de samenwerking tussen bedrijf en klant.

Voorjaarsfair 
Op zaterdag 30 mei vindt van 10.00-16.00 uur de vierde editie van 

De Voorjaarsfair plaats. Deze jaar op een nieuwe landelijke
locatie in Hollandsche Rading (Graaf Floris V weg 23).

Met dichtbij gratis parkeergelegenheid.

Naast de leuke kramen met onder meer handgemaakte houten produc-
ten, brocante en curiosa, landbouwminiaturen, speelgoed en kinderkle-
ding, worden er ook diverse demonstraties (bijv. glasblazen) en work-
shops georganiseerd. Ook is het mogelijk om boog te schieten, quad te 
rijden en een rondleiding op een agrarisch bedrijf te krijgen. Voor kin-
deren zijn er deze dag veel gratis kinderactiviteiten, zoals ponyrijden 
en trampoline springen. Uniek is de kans om op De Voorjaarsfair een 
helikoptervlucht te maken. Meer informatie over de inschrijving voor 
de helikoptervlucht is op www.devoorjaarsfair.nl te vinden.

De opbrengst van De Voorjaarsfair komt geheel ten goede aan de Stich-
ting HCR. De Stichting HCR verleent onder andere noodhulp en mate-
riële en geestelijke hulp aan de allerarmste gezinnen in Roemenië. De 
organisatie hoopt op een succesvolle fair zodat er nog meer gezinnen 
gesteund kunnen worden! 

Er valt genoeg te beleven op de voorjaarsfair.

Als je jarig bent, moet je trakteren
Bakker Bos wordt 50 jaar en dat moet het hele dorp 
weten. Op 1 juni gaat Bert in stijl op de bakfiets door 
het dorp om zijn Top Oliebollen tegen een traktatie-
tarief te verkopen. De befaamde oliebollen zijn dan 
te koop voor het luttele bedrag van 50 cent. Heer-
lijk bij de koffie of gewoon tussendoor. Samen met 
zijn vrienden die dit georganiseerd hebben zal Bak-
ker Bos op de bakfiets in zijn bakkers-outfit zingend 
door het dorp gaan tussen 18.00 en 20.00 uur. Feli-

citeer hem met het behalen van de mijlpaal van 50 
jaar en koop direct een zakje oliebollen. Ze gaan per 
5 stuks compleet met poedersuiker voor het luttele 
bedrag van € 2,50

Ziet u de oliebollen niet zitten, wat niet voor te stel-
len is dan kunt u Bert natuurlijk wel van harte feli-
citeren onderweg of in een van de winkels als u hem 
tegen komt. 

Hangpetunia
Petunia Surfi nia.
Potmaat 13 cm. Per stuk 
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Jaarmarkt op de Hessenweg 

en Looydijk in De Bilt
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 30 mei, vanaf 9.00 uur kan men weer terecht op de welbekende jaarmarkt in De Bilt. 
De Winkeliersvereniging zet zijn beste beentje voor, zodat men in allerlei stands de leukste 

artikelen kan vinden en voor elk wat wils. En vaak met actiekorting.

Bas van Loo, voorzitter Winke-
liersvereniging Hessenweg/ Looy-
dijk vertelt: 'Wij gaan er dit jaar een 
gezellige happening van maken. 
Alle honderd winkeliers zijn weer 
lid van de Winkeliersvereniging 
door het opgezette centrumfonds. 
Dus samen kunnen wij die kar 
weer trekken voor onze klanten. 
Iedereen doet wel iets binnen onze 
vereniging. Deze jaarmarkt is ons 
parade paardje en daar zijn we dan 
ook erg trots op. Door de jaren heen 
is onze jaarmarkt gegroeid tot een 
zeer volwassen evenement. Men-
sen van alle leeftijden en zelfs van 
ver buiten de gemeente grenzen 
komen hier op af. Het is een pro-
motie voor ons winkelcentrum dat 
steeds aantrekkelijker wordt. 'Van 
Loo: 'Iedereen draagt nu zijn steen-
tje bij en dat maakt het organiseren 
van bijvoorbeeld een jaarmarkt, 
voor ons alleen maar completer en 
leuker. We hebben bijvoorbeeld dit 
jaar voor het eerst een toilletwagen. 
We zijn bezig met nieuwe evene-
menten die zeer lokaal gericht zijn 
maar daar mag ik nog niet te veel 
over vertellen want dat moet nog 
verder uitgewerkt worden!’

Jaarmarkt
Veel winkeliers op de Hessenweg/ 
Looydijk hebben een eigen stand, 
vaak met allerlei acties en speciale 
jaarmarkt-kortingen. Van Loo: 'Ie-
dereen op de jaarmarkt doet wel iets 
voor onze klanten. Albert Hein ver-
koopt streekproducten, Bouwman 
verkoopt allerlei cadeau-artikelen 
en puzzels, met 10% jaarmarkt-
korting en in hun stand staat ook 
Margo Boogaard van BonbonMar-
go met bonbons, chocolade en zelf-
gemaakte thee-melanges'. Bij Ami 
Kappers worden extensions gezet 
en zijn er leuke acties, op de lijs-
ten van Ringfoto wordt 40% kor-
ting gegeven op de gehele collectie 
(niet op bestellingen), Eigenlijk is 
het teveel om op te noemen. Van 
Loo vervolgt: 'Bij de Qwibus wordt 
een grote bierkar gestald en op het 
dak staat vanaf 11.00 uur dj Jurgen 
om de boel muzikaal op te vrolij-
ken. Bij BU!TEN wordt op het ter-
ras geproefd uit eigen keuken, met 
diverse koffiespecialiteiten, bij De 
Griffel staat deze dag in het teken 
van Stichting KiKa, hier zullen di-
verse artiesten optreden en voor ex-
tra sfeer is dj Jimmy van der Laan 

aanwezig. Ook maakt de bezoeker 
kans op vier toegangskaarten voor 
de Efteling. Bij Daan gaat leuke 
interieur kado’s verkopen, sieraden 
en een leuke actie met slippers. De 
Griek verkoopt broodjes pitta gy-
ros en bij Zandbergen worden weer 
veel groentenplanten verkocht. Bij 
de nieuwe fietsenmaker kunnen 
mensen proefrijden op een electri-
sche fiets en worden alle overjarige 
modellen met korting verkocht. 
Ook Freeware geeft korting op kle-
ding en bij de Sleutelspecialist kun-
nen klanten zich inschrijven voor 
een gratis preventiecheck en wordt 
deze dag 20% korting gegeven op 
kluizen'. Bij slagerij Van Loo kunt 
u weer terecht voor hun geroemde 
broodjes warme beenham en de 
oosterse Yakitory saté. 

Van Loo: 'Het belooft weer een ge-
zellige dag te worden en wij zien er 
dan ook met plezier naar uit. Na-
tuurlijk hebben wij ook aan de kids 
gedacht en organiseren wij voor 
hen een aantal leuke evenementen'. 
Kortom, bezoekers van de jaar-
markt in De Bilt kunnen deze dag 
hun slag slaan.

Albert Heijn
Volop 
streekproducten
---------------------------------------
Bouwman Boeken
10% jaarmarkt-
korting op cadeau-
artikelen en 
puzzels
---------------------------------------
BonbonMargo
In de stand van 
Bouwman.Bonbons, 
chocolade, siropen 
en zelfgemaakte 
thee-melanges
---------------------------------------
Ami Kappers
Mooie vlechten en 
feather extensions. 
Leuke actie IVY
---------------------------------------
Ringfoto
40% korting 
op lijsten
---------------------------------------
BU!TEN
Proeverijen uit 
eigen keuken. 
Appeltaart, koffie 
specialiteiten en 
nieuw: gefrituurde 
Sushi
---------------------------------------
Alexandros
Pittabroodjes gyros
---------------------------------------
Qwibus
Vanaf 11.00 uur DJ 
Jurgen op het dak. 
Grote bierkar met 
bier, wijn, fris en 
Aviva
---------------------------------------
Local Heroes
Proef de lekkerste 
Bio friet
---------------------------------------
Mesu
Volop verse 
aardbeien

Kwaliteitsslagerij 
van Loo
Vanaf 11.00 uur 
Oosterse Yakitory 
saté en uiteraard de 
geroemde broodjes 
warme beenham
---------------------------------------
De Griffel
Live voor KiKa met 
diverse artiesten en 
DJ Jimmy van der 
Laan
Heerlijke aardbeien 
met slagroom
Maak kans op 4 
toegangskaarten 
voor de Efteling
---------------------------------------
Zandbergen
Veeeeel groenten-
planten zoals: sla, 
andijvie, allerlei 
koolplanten, toma-
tenplanten, cour-
gette planten
---------------------------------------
De Nieuwe 
Fietsenmaker
Alle overjarige 
modellen en onder-
delen met een flinke 
korting
Proef rijden op een 
elektrische fiets
---------------------------------------
Freewear
Op de kraam 
dames-, heren en 
kindermode met 
korting tot wel 
50%
---------------------------------------
Sleutel specialist
Inschrijven voor 
gratis 
preventiecheck
Jaarmarktkorting 
20% korting op 
kluizen

Jaarmarkt Hessenweg Looydijk
Zaterdag 30 mei, vanaf 9.00 uur
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Catharina: van Lyme-patiënt  
tot danslerares

‘Door te dansen ging het vuurtje weer branden’
door Rascha Ravestein

Dertien jaar lang kwakkelt Catharina Spiertz (63) met haar gezondheid.  
Niemand beseft dat de ziekte van Lyme de boosdoener is. Ze raakt arbeidsongeschikt   

en er komt niets meer uit haar handen. Catharina: ‘Lyme tast niet alleen 
 je spieren en gewrichten aan, maar je hele persoonlijkheid.’ 

Op haar 40ste beginnen de eerste 
klachten. Catharina: ‘Ik kon mij 
niet meer concentreren. Ik had ge-
wrichtspijn in mijn handen en elle-
bogen, opgezette klieren en ik voel-
de me grieperig.’  De symptomen 
komen en gaan. Daarom maakt zij 
zich in het begin niet zo’n zorgen. 
De huisarts test haar op spierreuma, 
maar dat is het niet. Catharina: ‘Hij 
suggereerde dat het misschien het 
begin van de overgang was en ik 
nam daar genoegen mee. Ik had al-

lerlei klachten, maar officieel man-
keerde ik niets. Dus ik ploeterde 
maar gewoon door. Ik kom uit een 
gezin van twaalf kinderen en was 
gewend om flink aan te pakken. Ik 
kon toch niet op de bank zitten lan-
terfanten?”

‘Er kwam niets uit mijn handen’
“Tot haar 53ste loopt zij met de 
klachten rond. Langzaam wordt het 
erger. Catharina: ‘Vooral de laat-
ste vier jaar waren verschrikkelijk. 

Ik had enorme gewrichtspijn. Ik 
werkte in een natuurvoedingswin-
kel en kon amper de toetsen van de 
weegschaal indrukken.’  Met pijn 
in haar hart neemt ze ontslag. Tot 
haar grote frustratie merkt ze dat er 
niets meer uit haar handen komt. 
Catharina: ‘Vroeger was ik heel 
actief en creatief.  Maar als ik nu 
gordijnen ging naaien, dan werden 
ze minstens 20 cm te kort. Bij het 
borduren viel de naald uit mijn han-
den. En het lukte me niet meer om 
voor grote groepen te koken.’ Ze 
wordt zwaarmoedig en chagrijnig 
en komt 25 kilo aan. ‘Mijn jongste 
dochter woonde nog thuis. Ze was 
flink aan het puberen. Van een klein 
ruzietje raakte ik al volledig uitge-
put.’

‘Ik snakte naar een omslag’ 
Familie en vrienden geloven niet dat 
ze wat mankeert. Catharina: ‘Als ik 
klaagde over moeheid, dan zeiden 
ze: ga maar eens lekker vroeg naar 
bed. Dan hield ik de volgende keer 
mijn mond. Mijn man reisde veel 
voor zijn werk en had niet echt iets 
in de gaten. En vergis je niet: ik 
deed ook heel erg mijn best. Ik ging 
met mijn man kamperen en fietsen, 
maar ik kwam gewoon niet vooruit! 
Dan zei ik tegen hem: ‘Ben ik mis-
schien vroeg oud aan het worden?’

Terwijl ze juist snakt naar een om-
slag in haar leven. Om iets voor 
haarzelf te gaan doen. ‘Dat kreeg ik 
niet voor elkaar en dat maakte me 
onzeker en zwaarmoedig. Ik riep 
ook: ik kan helemaal niets meer 
worden, alleen nog oma!’

‘Je hebt Lyme’ 
‘Pas na dertien jaar komt aan het 
licht dat ze de ziekte van Lyme 
heeft. Bizar genoeg door een nieu-
we tekenbeet. Catharina: ‘Ik kreeg 
een grote, paarse vlek in mijn knie-
holte en het bultje bleef dik. De 
huisarts zei: ‘Je hebt Lyme en uit 
de test blijkt dat je al eerder besmet 
was.’ Aanvankelijk is ze blij en op-
gelucht met de diagnose.  Eindelijk 
hebben al haar vage klachten een 
naam. Ze slikt antibiotica, maar 
haar spieren en gewrichten blijven 
pijnlijk. ‘De internist noemt dat ‘de 
restverschijnselen van de bacterie’. 
Ze probeert wat alternatieve thera-
pieën uit: bioresonantie, lichtthe-
rapie en een orthomoleculaire arts. 
Het haalt niets uit.

‘Het was net een warm bad’ 
Ze voelt zich pas echt beter als ze 
gaat dansen. Catharina: ‘Ik had 
ontzettend veel behoefte aan be-
weging. In een tijdschrift las ik 
iets over biodanza, dansen vanuit 
je gevoel en dat sprak me erg aan. 
Mijn man zei: ‘Zal ik met je mee-
gaan?’ We fietsten er naar toe op 
een warme zomeravond. Het was 
een fantastische ervaring voor mij: 
ik genoot van de muziek, ik kon be-
wegen en ik voelde contact met de 
mensen. Het was net een warm bad. 
En ik werd er hartstikke vrolijk van. 
Tijdens de hele terugweg heb ik ge-
lachen en gelachen en gelachen.’  
Ook al heeft ze twijfels, ze besluit 
te blijven dansen. Catharina: ‘In 
september ontving ik een uitnodi-
ging om aan de biodanza-opleiding 

mee te doen. Ik wist meteen: dit is 
mijn kans om iets voor mezelf te 
beginnen.’

‘Het vuurtje brandt weer’ 
Nu geeft ze biodanza-lessen aan 
ouderen. ‘Ik voel veel affiniteit 
met hen. Omdat zij ook worstelen 
met al hun kwalen en toch als vol-
waardig mens gezien willen wor-
den. Daar heb ik respect voor.’ Tot 
slot zegt ze: ‘Ik leefde heel lang in 
een afgesloten bubbel. Mijn leven 
was vlak. Door het dansen is mijn 
vuurtje weer gaan branden. Er is nu 
meer schwung in mijn leven, dat 
wat ik altijd zo verlangde. Ik ben 
als het ware uit de kast gekomen.  
Ik voel me nu beter dan toen ik 40 
was. Ik leef gezonder en ik spring 
beter met mijn energie om. Ook de 
Lyme-klachten zijn rustiger. Ik ben 
er niet meer zo mee bezig en dat is 
een enorme winst.’ 
(zie evt. www.biodanzametcatha-
rina.nl)

Ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme krijg je van een 
teek, die besmet is met de Borrelia 
bacterie. In Nederland is ongeveer 
20% van de teken besmet. Een teek 
ziet er uit als een klein spinnetje. 
Hij zit vooral in struiken en hoog 
gras. De teek nestelt zich meestal in 
je knieholtes, oksels, achter je oren, 
rond je haargrens en bij de rand 
van je kleren. Verwijder je de teek 
binnen 24 uur, dan is de kans op 
besmetting klein. Ga naar de huis-
arts als je een rode, ringvormige 
vlek ziet op je lichaam.  Ook als je 
klachten hebt, die je nooit eerder 
had en je vermoedt een tekenbe-
smetting. In een vroeg stadium is 
lyme nog goed te behandelen met 
antibiotica. Daarna wordt het een 
stuk lastiger of zelfs onmogelijk. 
Meer informatie:  www.lymenet.nl 
of www.lymevereniging.nl.

Catharina Spiertz :‘Ik voel mij nu beter dan toen ik veertig was’ (foto: 
Hans Busker). 

Wiskunde aan Huis gaat ook voor 
Wiskunde op School

door Walter Eijndhoven

Wiskunde aan Huis biedt zowel individuele bijles als bijles in groepjes voor wiskunde. Iedereen 
kan hier terecht, op elk niveau, van VMBO tot bovenbouw VWO. Het aantal huiswerk-en 

bijlesinstitituten schieten als paddenstoelen uit de grond, toch weet Wiskunde aan Huis van 
Jamie Schuller (24) uit Maartensdijk steeds meer leerlingen aan zich te binden. 

De vraag rijst meteen: ‘Hoe doet hij 
dat toch?’. Na een gedegen markt-
onderzoek, met de vraag of de klant 
wel behoefte heeft aan zijn product, 
is de student Bedrijfskunde begon-
nen met een paar leerlingen. Twee 
jaar later geeft Schuller bijlessen 
aan zo’n vijftig scholieren. 

Schuller: ‘Zoals de naam van mijn 
bedrijf al doet vermoeden, geef ik 
wiskundebijlessen aan huis. Ik doe 
dit niet alleen, hoor. Ik heb inmid-
dels zeven docenten in dienst en zij 
hebben allemaal hun eigen leerlin-
gen’. 

Het grote voordeel van Schuller’s 
bedrijf is dat de docent bij de leer-
ling thuiskomt, leerlingen hoeven 
dus niet naar een bepaalde locatie 
te komen en meestal hebben zij 
één-op-één les. Een tweede voor-
deel is dat ook in groepjes wordt 
lesgegeven, bij een leerling thuis. 
Degene die de lessen thuis organi-
seert, krijgt korting op de bijlessen. 

Op school
Vanaf volgend schooljaar 
(2015/2016) gaat de jonge onderne-
mer zijn diensten verder uitbreiden. 
Schuller krijgt al geruime tijd aan-
vragen voor bijlessen van scholen 
binnen de provincie Utrecht, maar 
ook buiten de provinciegrenzen is 
men geïnteresserd in het concept 
van Schuller. Schuller: ‘Om in deze 
behoefte te voorzien gaat Wiskun-
de aan Huis ook bijlessen geven 
op scholen, Wiskunde op School, 
dus. Deze lessen worden gegeven 
door docenten met veel ervaring in 
het geven van bijlessen Wiskunde, 
waarbij ieder individu centraal 
staat. Een groepje bestaat uit vier 
tot acht leerlingen en iedere leerling 
wordt individueel begeleid’. Voor-
deel van deze benadering: leerlin-
gen die worden aangewezen door 
de school, nemen gratis deel aan 
de lessen. Ook voor de betreffen-
de school is Wiskunde op School 
financieel aantrekkelijker dan de 
huiswerkklas. Schuller: ‘De ouders 

van de leerling hebben hier ook 
baat bij, omdat onze tarieven voor 
groepjes leerlingen lager liggen dan 
in alle omringende instituten’. 

Portemonnee
Toch komt bij bijlessen vaak het 
beeld naar voren als iets voor men-
sen met een ruimere portemonnee. 
Schuller is het daar niet mee eens: 
‘Dat hoor ik wel vaker, maar naar 
mijn mening valt dat erg mee. Wis-
kunde aan Huis zit, ondanks het 
feit dat wij aan huis komen en 24/7 
bereikbaar zijn over de Whatsapp 
voor vragen, qua tarief een stuk la-
ger dan de concurrentie. Ook heb-
ben wij met onze cijfers wel bewe-
zen dat kwaliteit echt ons speerpunt 
is. 
Als je bedenkt dat mensen honder-
den euro’s kwijt zijn als een lood-
gieter moet langskomen, vind ik 
dat de kosten voor bijles te over-
zien is. Vooral gezien het feit dat 
bijles voorziet in een langetermijn-
behoefte, is het een verstandige 

investering. De overgang naar een 
volgend schooljaar voor een leer-
ling is eigenlijk niet in geld uit te 
drukken. Veel leerlingen hebben 
in de loop van de tijd minder bij-
lessen nodig, waardoor vaak maar 
éénmaal per maand onze hulp inge-
schakeld wordt.’. 

Youtube
Schuller staat intussen niet stil 
met het bedenken en uitwerken 
van meer nieuwe ideeën. Schuller: 
‘Youtube is natuurlijk een goed me-
dium om zoveel mogelijk mensen 

te bereiken. Het is onze bedoeling 
om op Youtube filmpjes te plaat-
sen met de uitleg van wiskundeop-
gaven. Bij het niet-begrijpen van 
een bepaalde som, kan het filmpje 
eindeloos worden herhaald, tot het 
kwartje valt. Wij denken er ook aan 
om bepaalde wiskunde-opgaven 
heel langzaam uit te leggen, zodat 
iedere geïnteresseerde een uitleg 
goed kan volgen. Verder kan de 
Youtube-bezoeker terugvallen op 
uitleg van sommen van een lager 
niveau’. Kortom, Wiskunde aan 
Huis staat als een huis. 

Jamie Schuller thuis bij een van zijn leerlingen.
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Zomerconcert Vriendenkring

Volgens weerman Piet Paulusma 
begint op 1 juni de zomer. Dit 
is voor muziekvereniging Vrien-
denkring in Westbroek aanleiding 
om op 6 juni een muziekconcert 
te geven, samen met Fanfare-
korps Excelsior uit Putten. Het 
MEGA orkest staat onder leiding 
van Gellius Kaars Sijpestein. De 
slagwerkgroep staat onder leiding 
van Yori Westerink. Het concert 
wordt gegeven in het Dorpshuis 
pr Christinastraat 2 te Westbroek. 
De aanvang is 20.00 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt € 2,50. 

Bijeenkomst  
Parkinson Café Bilthoven 

Op maandag 1 juni zal Theo 
Hoekstra, fysiotherapeut bij De 
Bilthuysen en aangesloten bij het 
Parkinson Net de Silverfit inter-
actief introduceren. Silverfit is 
een systeem voor ‘virtuele’ fysio-
therapie waarbij actieve oefe-
ningen aangeboden worden met 
behulp van computerspeltechno-
logie. Silverfit bevat een aantal 
oefeningen dat voor veel par-
kinsonpatiënten bijzonder bruik-
baar kunnen zijn en met name 
loop- en balans-oefeningen. 
Mensen met de ziekte van Par-
kinson, naasten en belangstellen-
den zijn van harte welkom in de 
Koperzaal van Zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. De bijeenkomst begint 
om 14.30 uur. De toegang is gra-
tis, maar een bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld. Info bij Ankie 
van Dam, tel. 0346-211814 of via 
e-mail b.van.dam@hetnet.nl.

Open bridgedrives BCC-86

Bridge Combinatie Concordia-86 
houdt ook deze zomer op de 
woensdagavonden 10 juni t/m 15 
juli, 19 en 26 augustus weer open 
bridgedrives. Een ideale gelegen-
heid om zomers door te kunnen 
spelen of om kennis te maken 
met bridge in wedstrijdverband. 
Er wordt gespeeld in twee lijnen.
De speellocatie is gebouw De 
Schakel (achter de kerk), Soest-
dijkseweg-Zuid 49b, De Bilt.
Aanvang 19.30 uur. Belangstel-
lenden hoeven zich niet tevoren 
te melden, maar dienen wel uiter-
lijk 19.15 uur aanwezig te zijn. 
Deelname voor niet leden is € 2,- 
per persoon per avond. Nadere 
informatie: Wim Westland, (tel. 
030 2251012) of Els van den 
Berg (tel. 030 2281581)

Open dagen Pottenbakkerij

Op zaterdag 30 en zondag 31 
mei zijn er open dagen in de 
pottenbakkerij in Groenekan. Er 
wordt gedemonstreerd hoe grote 
tuinpotten en grote tuinschalen 
op de draaischijf gemaakt wor-
den. Deze unieke demonstraties 
worden vanaf 11.00 uur op beide 
dagen gegeven. Ga gerust langs 
om een kijkje te nemen naar 
deze eeuwen oude ambachtelij-
ke manier van pottenbakken, de 
manier waarop de oude Griekse 
en Spaanse olijfolievaten ver-
vaardigd werden. Het adres is 
Groenekanseweg 15, 3737 AA  
Groenekan.

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

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 27 mei t/m dinsdag 2 juni 2015

Alleen geldig op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,
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4.494.494.494.
2 pakken

Turbana 
bananen 
Kilo

Douwe Egberts
snelfi ltermaling of capsules 
Alle pakken van 250 gram 
of 10 capsules
2 pakken
4.70 - 5.98

0.890.890.890.
kilo

 Roomboter-
appelkruimel-,
kersen- of kokostaart 
of boterkoek
Ø 16 cm, 350 gram
Per stuk
1.99

1.491.491.491.
per stuk

Per kilo 4.26
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Huize Het Oosten viert  
verjaardag met asperges

door Guus Geebel

In de prachtige tuinzaal van Huize Het Oosten in Bilthoven ging dinsdag 19 mei een feestweek 
van start om het zestigjarig bestaan van het huis te vieren. Voor zo’n 150 bewoners en gasten, 

waaronder burgemeester Arjen Gerritsen, was er een uitgebreide aspergelunch.

Directeur-bestuurder Anneke Groe-
nenberg blikt in haar toespraak te-
rug op de ontstaansgeschiedenis 
van Huize Het Oosten. ‘De Vrij-
metselaarsloge Jacob van Campen 
uit Amersfoort bracht in 1950 een 
voorstel uit om een landelijk huis 
voor Vrijmetselaars op te richten. 
Een commissie onder voorzit-
terschap van de heer Arkema uit 
Amersfoort ging met een aanvan-
kelijk kapitaal van tachtig gulden 
aan de slag. 

In 1955 werd door de inspanningen 
van enkelen een tehuis voor velen 
gerealiseerd. Het werd zo kort na 
de Tweede Wereldoorlog bij uitstek 
een plek waar bewoners hun leven 
weer oppakten, hun verdriet ver-
werkten en opnieuw begonnen.’ 

Uitstraling
Huize Het Oosten werd op Hemel-
vaartsdag 19 mei 1955 geopend. 
Vanaf die dag werden er op de ver-
jaardag van het huis asperges gege-
ten. Aan de asperge worden genees-
krachtige en bijzondere werkingen 
toegekend. ‘Huize Het Oosten is 
klaar voor haar tweede jeugd. Jeugd 
is geen leeftijd maar een geestestoe-

stand’, aldus Anneke Groenenberg. 
‘We zijn trots op onze vitale, dyna-
mische en maçonnieke leefgemeen-
schap.’ Zij sluit haar toespraak af 
met de openingswoorden uit 1955: 
‘Een huis door liefde van velen tot 
stand gekomen, blijve door liefde 
van allen.’ Burgemeester Gerritsen 
zegt met trots in het centrum van de 
maçonnieke traditie in Nederland te 
staan. ‘Dit huis is wijd en zijd be-
kend en draagt bij aan de uitstraling 
die we graag als gemeente willen 
hebben. Daar kan ik u en uw huis 
alleen erkentelijk voor zijn.’ Ook 

hij gaat in op de ontstaansgeschie-
denis van het huis. 

Rijke toekomst
‘Kort na de Tweede Wereldoor-
log midden in de jaren waarin de 
verbindingen tussen Nederland en 
Nederlands Indië onttakeld wer-
den, waren hier vrijmetselaren die 
zeiden voor de broeders uit de Oost 
te willen zorgen en de loge voort te 
zetten. Dat is iets waar u in uw ge-
schiedenis trots op mag zijn. Zestig 
jaar traditie hier met alle vernieu-
wingen die tot stand zijn gebracht 
leiden ongetwijfeld tot een hele rij-
ke toekomst voor Huize Het Oosten 
en de bewoners.’ De burgemeester 
hoopt dat dit zestigjarig jubileum 
gevolgd gaat worden door heel 
veel andere jubileumvieringen en 
dat nog heel veel asperges gegeten 
mogen worden. De heer Hartings-
veldt spreekt namens bewonersver-
eniging De Huiskring. De tuinzaal 
noemt hij het bruisende middelpunt 
van talloze feestelijke bijeenkom-
sten. Bij een jubileum horen ook 
cadeaus en het bestuur van De 
Huiskring biedt naast een viertal 
parasols ook drie klokken aan. 

De jubileumviering wordt traditioneel gestart met een aspergelunch.

De drie klokken die bewonersvereniging De Huiskring als cadeau 
aanbood.

Proefomleiding afsluiting  
overweg Leijenseweg 

Zoals het er nu naar uitziet wordt in het najaar van 2015 gestart met de aanleg van de 
onderdoorgang bij de Leijenseweg. Tijdens de aanleg wordt de overweg afgesloten en het 

verkeer omgeleid. Met verschillende belanghebbenden is nagedacht over een goede omleiding. 
Tot en met 3 juni wordt deze omleidingsroute getest. 

Om de doorgang van verkeer en 
de veiligheid zo goed mogelijk te 
waarborgen is de gemeente eind 
2014 met verschillende bewo-
nersgroepen, scholen en het ver-
keersplatform om de tafel gegaan. 
Samen heeft men de verschillende 
varianten voor de verkeerscircu-
latie bekeken en zijn alle voor- en 
nadelen afgewogen. Uiteindelijk is 
men tot een variant gekomen die 
het meest ideaal lijkt en het college 
heeft deze vastgesteld. Dit plan is in 
te zien op www.debilt.nl/projecten 
op de projectpagina ‘Onderdoor-
gang Leijenseweg’. 

Gewijzigde verkeerssituatie
Op hoofdlijnen komt het er op 
neer dat er in verschillende straten 

(deels) eenrichtingsverkeer wordt 
ingesteld. Het gaat om de Jan 
Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Van 
Ostadelaan en Bilderdijklaan. Om 
de doorstroming te verbeteren zijn 
de afgelopen weken al maatregelen 
getroffen op de Massijslaan en Jan 
van Eijcklaan en zijn de fietsover-
steekpunten op de Jan Steenlaan 
verlegd. 

Proef periode
Het voorstel wordt nu in de praktijk 
getest. Voorafgaand aan de defini-
tieve afsluiting, wordt de overweg 
bij de Leijenseweg tot en met 3 
juni afgesloten. De omleiding geldt 
voor al het verkeer en wordt aan-
gegeven met borden. Tegelijkertijd 
met de afsluiting wordt er rondom 

de overweg werk verricht ter voor-
bereiding op de aanleg van de on-
derdoorgang. 

Tijdens de afsluiting kan een beeld 
worden verkregen van de werking 
van de voorgestelde omleiding. Om 
dit in kaart te brengen wordt op 22 
plaatsen het verkeer geteld en zal 
ook ter plaatse worden bezien hoe 
de doorstroming werkt. 

De proefperiode duurt twee weken. 
De uitkomsten van de proef worden 
besproken met de betrokken bewo-
nersgroepen en andere belangheb-
benden. Mocht blijken dat aanpas-
sing nodig is, dan is daar nog tijd 
voor, voordat de overweg definitief 
dicht gaat. 

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de tentoonstelling van de Historische 
Kring D’ Oude School, welke in april 2012 te zien was bij WVT aan de 
Talinglaan in Bilthoven. Meer dan zevenhonderd bezoekers kwamen 
hierop af, die zichtbaar genoten van de veelal scherpe, contrasten tus-
sen de beelden op oude foto’s en ansichtkaarten en de actuele beelden 
op dezelfde locatie.

Later zijn selecties uit dit tentoonstellingsmateriaal op een wandeling 
langs woon- en zorgcentra in De Bilt en Bilthoven geweest. 

De Historische Kring D’ Oude School wil de Vierklanklezers nog eens 
graag laten meegenieten van dat (toenmalige) interessante beeldmate-
riaal.

Hotel Poll in een nog boomrijke Dorpsstraat in 1902

Op de leeggekomen plek na de brand in 1958 werd de Cumulusflat 
gebouwd.

Lunch als bedankje

Op de dag van de zorg - dinsdag 12 mei - zijn alle (zorg-)medewerkers 
van de Biltse Hof getrakteerd op een lunch in de Lindetuin. Ook ontving 
iedereen een persoonlijk cadeau: dit jaar koffie/theebeker met de naam 
van de medewerker er op. Bij uitreiking werden alle medewerkers 
bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar!



Prijzen excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Private Lease van Opel is inclusief afl everkosten, maandelijkse afschrijving, wegenbelasting, regulier onderhoud, reparatie, banden, all risk verzekering met laag eigen risico (€ 150,-), rechtsbijstandverzekering, 
inzittendenverzekering, schadeherstel, internationale hulpverlening. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,3; km/liter 23,3; CO2 gr/km 99.

DE NIEUWE KARL

EXCLUSIEVE VOORPREMIÈRE OP 12 & 13 JUNI
BIJ STAM OPEL DEALERS.

€ 10.595
Vanaf

€ 235 /MND ALL-IN

Private Lease vanaf

Compact maar ruim, een aantrekkelijke verschijning én heel betaalbaar: de Opel KARL. Tal van zaken die ongebruikelijk zijn in deze prijscategorie 
vinden we terug in deze nieuwkomer. Bijvoorbeeld 5 deuren én standaard 5 volwaardige zitplaatsen in alle uitvoeringen. 
De KARL staat deze zomer in onze showroom. Wilt u daar niet op wachten? Kom dan naar onze exclusieve voorpremière op 12 en 13 juni.

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, (030) 264 34 34

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl
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Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan 
• GroenRijk Hollansche Rading • Primera Maartensdijk 

Energieke borrel
Het was een gezellige boel afgelopen donderdag op de Van Goylaan in Bilthoven. De familie 
Bakker had alle straatgenoten uitgenodigd voor een energieborrel en velen hadden aan de 
uitnodiging gehoor gegeven. Bewoner Eize-Jan Bakker, zelf actief als Energieambassadeur bij 

energiecoöperatie BENG! startte met een presentatie waarin hij zijn eigen woning
betitelde als een BENG: een Bijna Energie Neutraal Gebouw!

Om zover te komen begon hij 3 
jaar geleden met de vervanging 
van het glas op de begane grond 
door HR++ glas en de aanschaf 
van een nieuwe HR+ ketel. 
Daarmee ging het gasverbruik al 
meteen met een kwart omlaag. 

Stap 2 was het isoleren van de 
binnenkant van het dak, waarna 
ook de dakisolatie aan de bui-
tenkant sterk werd verbeterd tot 
Passiefhuis niveau. Bovendien 
kwam er op de eerste verdieping 
overal driedubbel glas. 

Belangrijk zijn ook de apparaten 
in huis: die hebben nu allemaal 
een A+++ label. Daarnaast zijn 
alle (spaar)lampen vervangen 
door LED-lampen en is het 
sluipverbruik tot een minimum 
teruggebracht. Dit alles leidde 
tot een reductie van het elektri-
citeitsverbruik met 50%. En de 
rest wordt nu zelf opgewekt met 
zonnepanelen.

De aanwezige buren waren erg 
onder de indruk van het resul-
taat: een maandelijkse energie-
rekening van € 55. Wat ook erg 
aansprak was het wooncomfort: 
het hele huis heeft nu dag en 
nacht een gelijkmatige tempe-
ratuur. Gevraagd naar de totale 

investering noemt Eize-Jan een 
bedrag van € 22.000, exclusief 
de HR-ketel die toch al aan ver-
vanging toe was. Dat bedrag is 
door de lage energierekening in 
ongeveer 9 jaar tijd terugver-
diend. Daarnaast stijgt de waar-
de van de woning bij verkoop, 
omdat deze naar verwachting in 
aanmerking komt voor een A++-
label.

Het voorbeeld gaat zeker navol-
ging krijgen. Een aantal buren 
bleek al een tijd na te denken 
over het isoleren van het dak of 

de spouwmuur. Nu men een con-
creet beeld heeft gekregen van 
wat dat financieel en qua com-
fort oplevert, zou deze avond 
wel eens kunnen leiden tot een 
Bijna Energieneutrale Laan. 
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Herdenking bij B-17 monument
door Henk van de Bunt

De Stichting B-17 monument Groenekan heeft zich ingezet om een monument te realiseren in 
Groenekan ter nagedachtenis aan de noodlanding van een Amerikaanse B-17 bommenwerper 
op 28 mei 1944 in de weilanden ten zuiden van Groenekan. Dat monument is 70 jaar na dato, 

op 28 mei 2014 onthuld aan de Versteeglaan in Groenekan

Omdat het monument niet als van-
zelf het hele verhaal vertelt, ver-
scheen tevens een prachtig uitge-
voerd gedenkboek onder de titel: 
‘We will remember them’. Briga-
degeneraal en historicus drs. Ivo 
de Jong gaf de tien jonge beman-
ningsleden stem en gezicht. Hij 
deed al eerder gedetailleerd onder-
zoek naar deze noodlanding voor 
zijn boek ‘Mission 376 Battle over 
the Reich: 28 May 1944.’ Als lid 
van de werkgroep B-17 Groene-
kan heeft hij nieuw materiaal op-
gespoord waaronder Duitse foto’s 
van het Amerikaanse vliegtuig-
wrak in de Groenekanse weide. 
Aansprekende foto’s, documenten 
en brieven brengen het verhaal tot 
leven. 

Nijepoort
Basisschool De Nijepoort in Groe-
nekan vindt het belangrijk om met 
hun leerlingen te praten over wat 
er gebeurd is. Generaal Ivo de 
Jong komt op vrijdagochtend 29 
mei in de groepen 7 en 8 van de 

Nijepoort vertellen over de neerge-
storte B17. Op donderdagochtend 
28 mei, meteen om 8.30 uur, zullen 

de leerlingen van groep 7 en 8 naar 
het monument lopen. Daar zullen 
bloemen worden gelegd. 

De oorspronkelijke werkgroep zorgt ervoor dat het monument er netjes 
bij ligt. V.l.n.r. Gerard Steenbeek, Hans Steenbeek, Julius van Hoffen en 
Wim Hoebink.

Paul Rosenmöller op  
Het Nieuwe Lyceum

Donderdag 21 mei stond voor Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven in 
het teken van de toekomst van het onderwijs. Leerlingen, docenten, 
het managementteam en de raad van toezicht bespraken welke veran-
deringen er plaatsvinden in de maatschappij en wat dat betekent voor 
het onderwijs van de toekomst. Paul Rosenmöller, voorzitter van de 
VO-raad, verzorgde op uitnodiging van de directie een inspirerende en 
prikkelende inleiding en nam deel aan de discussie. Het gesprek ging 
over talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en de vaar-
digheden die nodig zijn om succesvol te zijn in de samenleving en op 
de arbeidsmarkt. (Lucienne van de Sluis)

Leerlingen op het bankje bij Paul Rosenmöller.

Meiden Groen van  
Prinstererschool naar finale 

Afgelopen woensdag speelden de meiden van groep 7/8 van de Groen van Prinstererschool de 
halve finale van het Cruyff-courtstoernooi. De wedstrijden werden gespeeld in Arnhem. 

De eerste wedstrijd werd ruim 
verloren, maar de meiden her-
stelden zich goed door de twee 
wedstrijden daarna overtuigend 
te winnen. Een keurige tweede 

plaats was het eindresultaat, en 
daarmee leek voor de Groen een 
eind gekomen aan het toernooi. 
Leek, want de scheidsrechters 
kenden de Groen de Fairplay 

Award toe. De beloning hiervoor 
is een finaleplaats in Amsterdam, 
op 6 juni, in het bijzijn van Johan 
Cruyff zelf.  

(Ytzen Renema)

De blijdschap bij de meiden was groot. Een trotse coach Van Lelieveld: ‘Zo zie je maar, dat prestaties leveren 
en sportief zijn prima samen kunnen gaan. We gaan er met z’n allen een feest van maken in Amsterdam’. 

Julianaschool derde bij voetbaltoernooi
Dertien leerlingen van groep 7c van 
de Julianaschool in Bilthoven na-
men woensdag 20 mei in Hilversum 
deel aan een regionaal schoolvoet-
baltoernooi. In totaal deden zestien 
groepen uit plaatsen in de regio mee. 

Het team van de Julianaschool had 
op 15 april het Biltse schoolvoet-
baltoernooi gewonnen en vertegen-
woordigde de gemeente De Bilt. 
Enthousiast gesteund door ouders 
en grootouders werd op het toernooi 

de derde plaats bereikt. Coach Ruud 
Elders verheugt zich nu al op vol-
gend jaar. ‘De leerlingen uit groep 
7c speelden nu tegen groep 8 teams. 
Volgend jaar spelen de jongens te-
gen leeftijdsgenoten.’ [GG]

Kindermiddag bij 
Biltse Dorpskerk 

Woensdag 20 mei was er een voorstelling voor kinderen in De Voorhof 
naast deze Dorpskerk. In het nieuwe optreden ‘Zeesterren’ schitterden 
de helden van Vrolijk Theater als nooit tevoren. De voorstelling 
duurde een uur en drie kwartier. Tijdens de pauze van de voorstelling 
kregen de kinderen een consumptie. De toegang was gratis. (foto Reyn 
Schuurman)

Tweemaal Zes 3 kampioen

Het derde team van Tweemaal Zes heerste in de veldcompetitie, het 
kampioenschap en de promotie waren daarvan een logisch gevolg. 
Volgend seizoen speelt TZ 3 in de reserve tweede klasse.
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Van Dorpsberaad Westbroek
Hieronder de belangrijkste onderwerpen welke behandeld zijn in de vergadering van mei 2015.

De wethouder mw. Van Hulst is bij een groot gedeelte van de vergadering aanwezig.

Woningbouw Westbroek
Het inloopspreekuur op 29 april jl. 
wordt besproken. Door aanwezigen 
is aan Dorpsberaad gevraagd om 
i.o.m. de Gemeente de woning-
behoefte in Westbroek in kaart te 
brengen. Is er wel behoefte aan 6 
woningen aan de Holsblokkenweg? 
Daarnaast wil Westbroek het trap-
veldje behouden.
Het Dorpsberaad onderschrijft deze 
wens, mede door de veranderde 
woonbehoefte en de voorgenomen 
bouwplannen op andere locaties. 
De wethouder begrijpt dat er be-
hoefte is aan actuele cijfers, zij zal 
de haalbaarheid voor een nieuw 
woningbehoefteonderzoek bekij-
ken en de uitslag hiervan terugkop-
pelen naar het Dorpsberaad. Wordt 
vervolgd.

Speerpunten uit enquête
Openbaar vervoer: Na gesprek met 
de gemeente is gebleken dat na het 
opheffen van het BRU de provin-
cie via het vervoersplan 2016 haar 
keuze gaat maken over o.a. het OV 
(lijn 122). Het vervolggesprek zal 
dan ook met een beleidsambtenaar 
van de provincie zijn. 
Functioneren Dorpsberaad: Dorps-

beraad gaat een inloopspreekuur 
houden om transparantie en zicht-
baarheid te vergroten. Dit inloop-
spreekuur zal een of twee weken 
voorafgaand aan de volgende ver-
gadering via de Vierklank bekend 
gemaakt worden.
Met de wethouder wordt afgespro-
ken dat zij minimaal 2 keer per 
jaar aanwezig zal zijn bij de ver-
gadering. Zij geeft aan de inbreng 
van het Dorpsberaad belangrijk te 
vinden, aangezien zij dan informa-
tie uit de eerste hand krijgt. Ook 
zal zij er zorg voor dragen dat het 
Dorpsberaad op een eerder tijdstip 
geïnformeerd wordt over beleids-
voornemens vanuit de gemeente. 
Op die manier kan lokale informa-
tie bijdragen aan betere keuzes en 
beslissingen van de gemeente.

Lopende projecten 
Onderhoud Huydekoperweg: Hier-
bij is de verantwoordelijk ambte-
naar voor dit project aanwezig. Via 
een eerder gesprek met de gemeen-
te is al toegezegd dat met omwo-
nenden en belanghebbenden wordt 
overlegd en afspraken worden ge-
maakt. Via een brief en berichtge-
ving in de Vierklank wordt de da-

tum bekend gemaakt (4 juni). De 
start van de werkzaamheden zijn 
gepland na de bouwvak en zullen 
waarschijnlijk voor het einde van 
het jaar gereed zijn. De bedoeling 
is om met een afvaardiging van de 
aanwezigen regelmatig te inventa-
riseren naar klachten over de werk-
zaamheden.

Sluipverkeer/verkeersveiligheid
Gesignaleerd wordt dat verkeers-
drukte toe neemt, terwijl controles 
afnemen.
Er zullen signaleringsborden (smi-
ley’s) worden geplaatst (o.a. Kerk-
dijk) om de automobilisten te con-
fronteren met hun snelheid en zo te 
proberen deze te verminderen. 
De gemeente gaat tellingen verrich-
ten om de hoeveelheid sluipverkeer 
in kaart te brengen. Op verzoek van 
het Dorpsberaad zal de uitslag hier-
van worden teruggekoppeld naar 
het Dorpsberaad.

Op onze website www.dorpsbe-
raadwestbroek.nl vindt u aanvul-
lende informatie over tal van onder-
werpen die regelmatig terugkomen 
op onze agenda. U kunt ook zelf uw 
mening geven en vragen stellen. 

Geslaagd toernooiweekend bij 
Irenebeach Volleybal

Zaterdag 23 en zondag 24 mei was er op Irenebeach een volleybaltoernooi in de nationale 
beach-competitie. Op zaterdag speelden de vrouwen in de derde divisie en de mannen in de 

eerste divisie. Van de 16 teams, die op het zand streden, waren er 8 van Irenebeach. Ondanks 
het tegenvallende weer verliep het toernooi voorspoedig voor de Irene-clan. 

In een spannende finale wonnen 
Emily Kloos en Sylvia Boot van El-
len Geraats en Rianne Vos (14 jaar!). 
Margit Meijer en Marlouk Bouman 
bereikten de derde plaats. Alle drie 
teams van Irenebeach. 

Bij de mannen won het team San-
der Uittenbosch en Ed Bontrop. In 
de finale versloegen ze in drie sets 
Irenebeach speler Tomas Burgers 
met zijn gelegenheidspartner Pepijn 
Lochtenberg. De derde plaats ging 
naar Sander Schouten en Hidde Uit-
tenbosch.

Eerste divisie
Zondag speelden de vrouwen in de 
eerste divisie. Er deden twee teams 
mee van Irenebeach. Iris Kraan en 
Daphne Katan hadden zich recht-
streeks geplaatst, zij moesten genoe-
gen nemen met een 5e plek. Fuerra 
Everaert en Esmee Priem (beiden 
15) speelden met een wildcard. Na 
een zwaar ochtendprogramma wis-
ten ze de halve finale te behalen; uit-
eindelijk eindigden ze op de vierde 
plaats. Van Diepen en Penninga 
wonnen het toernooi (2e: Dokter/
Van Duinen, 3e: Schut/Daalderop).

Derde divisie
Ook in de derde divisie (mannen) 
was de strijd heftig. Aan het einde 
van de dag stond het team Carcan-
giu/Isenberg op de hoogste trede 
van het podium, 2e werd het team 
de Jong/Rijers en 3e Rempe/Ten As-
broek. 
Komend weekend (30 en 31 mei) is 
er op Irenebeach weer een divisie-
toernooi: dan spelen zaterdag Man-
nen 2e en 3e divisie en zondag Man-
nen 1e en Vrouwen 3e divisie. De 
wedstrijden beginnen beide dagen 
om 9.00 uur.       (Jack Asperdt)

De als vierde geëindigde  runners-up Everaert-Priem (15 jaar). (foto Artisjak)

Avondvierdaagse  
in Maartensdijk

Op maandag 15 juni a.s. trekken de liefhebbers de 
wandelschoenen aan voor de eerste dag van de 44e vierdaagse 

Maartensdijk, editie 2015. Ook nu wordt deze weer mede 
mogelijk gemaakt door de Sticht Gooise Wandelsport Bond.

Na de eerste drie dagen zal dag vier, donderdag 18 juni, vooral in het te-
ken staan van de traditionele intocht met bloemen en muziek. Jaarlijks 
mag de organisatie zo rond de 600 wandelaars verwelkomen van alle 
leeftijden, die door bewegen en het buiten zijn de dagelijkse beslomme-
ringen even laten voor wat ze zijn en genieten van de omgeving, maar 
ook van spontane ontmoetingen en gesprekken die een extra bijdrage 
aan dit geslaagde evenement kunnen geven.

Inschrijving
Een deelnemer dient op 30 september 2014 tenminste 6 jaar te zijn, 
of tot groep drie van de basisschool te behoren. Deelnemers van de 
groepen drie en vier kunnen slechts inschrijven als er onder begeleiding 
van een volwassene wordt gelopen. De Vierstee aan de Nachtegaallaan 
is zowel het start- als eindpunt op de vier avonden. Het inschrijfgeld 
bedraagt 5 euro per deelnemer.De inschrijving vindt eveneens plaats in 
de Vierstee op dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni tussen 19.00 en 20.30 
uur. Daarna bestaat nog een beperkte mogelijkheid tot na-inschrijving. 
In dat geval zal om administratieve en organisatorische redenen het in-
schrijfgeld worden verhoogd tot 7 euro per persoon.

Variatie
De tien kilometerlopers vertrekken iedere avond om 18.00 uur en de 
vijf kilometergangers gaan om 18.15 van start. Er wordt naar gestreefd 
zo veel mogelijk variatie in de routes rond Hollandsche Rading, Groe-
nekan en Lage Vuursche aan te brengen. Er wordt ook de mogelijkheid 
geboden om op de Planetenlaan het deelnemersveld op de slotavond in 
de “bloemetjes” te zetten, waarna de stoet op weg gaat voor het laatste 
stuk naar de Vierstee, alwaar de verdiende medailles klaarliggen.
Voor inlichtingen: Ad Nieuwenhuis, Tel.0346 212424 / 06 24329551, 
E-mail: adenanjo@gmail.com

B5 FC De Bilt kampioen

De B5 van FC de Bilt is dit voorjaar kampioen geworden. Na de 
Kerst is in goede samenwerking met alle B-teams tussentijdse uitval 
van een aantal spelers ondervangen. Ondanks de hierdoor vaak 
wisselende samenstelling van het team hebben de spelers van de B5 
een stijgende lijn ingezet en deze weten vast te houden. Het resultaat 
een kampioenschap, ook in samenwerking.

Zomertennis ook 
prima bij Tautenburg

Als je lid bent van tennisvereniging Tautenburg Maartensdijk kun je op 
de kunstgrasbanen het hele jaar tennissen. Er zijn echter ook heel veel 
mensen die bijvoorbeeld al heel fanatiek een andere sport beoefenen en 
eigenlijk alleen in de rustperiode van hun reguliere sport een balletje 
zouden willen slaan. Al een aantal jaren heeft TV Tautenburg de moge-
lijkheid om alleen in de zomermaanden juli en augustus lid te worden 
van de club. Een flink aantal korfballers, voetballers, volleyballers en 
mooi-weer tennissers doet dit al. Prima te combineren met hun eigen re-
guliere sport en heerlijk ter overbrugging van de zomer. Je blijft lekker 
fit en er is vrijwel altijd ruimte in de toch wat rustigere zomermaanden. 
Veel van hen ontdekken dat het spelletje zo leuk is en ook prima te 
combineren is met een andere sport en dat ze zich later toch definitief 
aansluiten bij de club. Omdat er verwacht wordt dat het echt een prach-
tige zomer wordt dit jaar heeft TV Tautenburg voor 2015 niet alleen juli 
en augustus voor het zomerlidmaatschap maar ook de maand juni. Ga 
naar www.tautenburg.nl en meld je aan als zomer-lid. 
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Biltse sportdagen weer groot succes
door Rob Klaassen

Op dinsdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 mei zijn op sportpark Weltevreden de Biltse 
Sportdagen gehouden, die dit jaar voor het eerst niet meer door de gemeente, maar door de 

Stichting Delta worden georganiseerd. 

De gemeentelijke bezuinigingen 
betekenen, dat er geen medewer-
kers van de gemeente meer bij deze 
sportdagen mogen worden ingezet. 
Wel konden er nog materialen wor-
den gebruikt, zoals dranghekken en 
andere afzettingen. De organisatie 
was in handen van schoolsport-
commissie en zodoende hebben de 
groepen 6, 7 en 8 van basisscholen 
uit Bilthoven, De Bilt, Groenekan 
en Maartensdijk hun krachten on-
derling kunnen meten op diverse 
atletiekonderdelen. Door de groe-
pen 6 en 7 werd er bovendien nog 
slagbal gespeeld, terwijl de groe-
pen 8 een aantal T-ball wedstrijden 
speelden.

Vrijwilligers
De drie sportdagen waren dit jaar, 
mede dank zij het mooie weer en 
vooral ook de enorme inzet van 
de vrijwilligers en leerkrachten, 
opnieuw een enorm succes. Maar 
het was toch vooral het enthousi-
asme van de sportende kinderen dat 
het meeste opviel. Woordvoerder 

namens de schoolsportcommissie 
Paul van den Brink: ‘Het is er toch 
uiteindelijk om te doen om kinde-
ren enthousiast voor sport te krij-
gen. Als we daar wat in geslaagd 
zijn, is het voor ons dubbel en 
dwars geslaagd’. Per dag kwamen 

er rond de 400 kinderen sporten. 
Geschat werd dat er in totaal ruim 
1300 kinderen aan deze sportdagen 
hebben deelgenomen.

Estafette
Zoals elk jaar zijn de sportdagen 
beëindigd met een estafettewed-
strijd zowel bij de jongens als de 
meisjes. In deze wedstrijd komen 
alle drie de dag-winnaars tegen el-
kaar uit in een finale. De winnaar 
krijgt dan voor een jaar de Ewijck 
van de Bilt- wisselbeker mee naar 
school. Daarnaast werd er door de 
heer Rienk Miedema van de Ewijck 
van de Bilt stichting aan elke fina-
ledeelnemer in de estafette een me-
daille uitgereikt. Medailles die door 
het Ewijck van de Bilt fonds zijn 
bekostigd. De winnaar bij de meis-
jes was de Theresiaschool met op 
de tweede plaats de Julianaschool. 
Bij de jongens was het precies an-
dersom en gingen de jongens van 
de Julianaschool met de wisselbe-
ker naar huis.

Er is altijd plaats voor nieuwe leden bij Salvo’67 in Maartensdijk .

De trotse winnaars van de jongens estafette: de Julianaschool.

De winnaars van de estafette: de meisjes van de Theresiaschool, nadat zij 
de prijs hebben gekregen.

Recreatievolleybal bij Salvo
Elke dinsdagavond wordt er in sporthal De Vierstee door een groep enthousiaste mensen 

volleybal gespeeld bij de recreatiegroep van Salvo. Het kenmerk van recreatievolleybal is met 
plezier en enthousiasme een partijtje volleybal spelen. Het accent in deze groep ligt op het 

aanleren van de techniek maar vooral op de onderlinge partijtjes.

Trainer Gijs Jacobs: ‘Ik deel de 
trainingsavond altijd zo in dat het 
eerste half uur van de training het 
accent ligt op het aanleren van de 

techniek en daarna tenminste een 
uur onderlinge partijtjes worden 
gespeeld. Je merkt dat iedereen 
dat toch het leukste vindt’. Het is 

duidelijk te zien dat de training in 
een heel ontspannen sfeer verloopt. 
Iedereen doet mee naar zijn eigen 
kunnen en dat is heel normaal in 

deze groep. De onderlinge kwali-
teitsverschillen, die er nu eenmaal 
zijn, werken op geen enkele wijze 
negatief op de onderlinge sfeer. Het 
gaat er zeer gemoedelijk en vrolijk 
aan toe. Iedereen doet op zijn eigen 
manier ontzettend zijn best. Wat 
opvalt is het verschil in leeftijden 
van de spelers. Volleybal is een 
leeftijdsloos spel dat tot op hoge 
leeftijd kan worden beoefend. Bij 
Salvo lopen de leeftijden momen-
teel uiteen van in de twintig tot in 
de zestig. 

Wim Giezenbokaal
In de reguliere competities wordt 
volleybal gespeeld door vrouwen 
en mannenteams. Het kenmerk van 
de recreantengroep is dat mannen 
en vrouwen met elkaar volleybal-
len. Gedurende het seizoen spelen 
de recreanten een onderlinge com-
petitie met uiteindelijk een speel-
ster of speler die in het seizoen de 
meeste wedstrijden heeft gewon-
nen. Iedereen speelt met en tegen 
elkaar in teamverband. De winnaar 
krijgt de Wim Giezen(-wissel)bo-
kaal. 

Toernooi
Voor de dames en heren, die het 
competitie-element ook wel leuk 
vinden, wordt er 1 x per maand 
deelgenomen aan een districtstoer-

nooi in Amersfoort. Salvo doet daar 
aan mee met gemengde teams. In 
het verleden is meermaals een titel 
gehaald in de categorie gemengde 
teams. Salvo is dan ook een vaste 
deelnemer aan dat toernooi. Teunis 
Aalberts is een speler, die dat com-
petitie-element leuk vindt en altijd 
mee doet aan het districtstoernooi. 
Teunis: ‘Er wordt op het toernooi 
net even wat fanatieker gespeeld 
dan op de trainingsavonden. Het 
niveau is daar ook wat hoger dan 
op de trainingsavonden. Dat vind ik 
evenals de andere spelers echt leuk. 
Het recreatieve vermengd met fa-
natisme en het gaan voor de winst’. 

Erna
Na de training blijft iedereen nog 
even hangen en wordt er een ge-
zellige ‘derde helft’  gehouden. De 
gezelligheid na de wedstrijd is even 
belangrijk als de gezelligheid in het 
veld. De trainingstijden zijn van 
21.00 tot 22.30 uur. De recreanten-
groep nodigt iedereen, die wil uit 
kennis te komen maken met recrea-
tief volleybal bij Salvo. Er is altijd 
plaats voor nieuwe leden. Dit hoeft 
niet gelijk voor een heel seizoen 
maar kan ook via een zgn. 10-rit-
tenkaart waarbij tegen een speciaal 
tarief 10 trainingen gevolgd kunnen 
worden op een moment dat het je 
uitkomt.              (Kees Diepeveen)

Kampioenschap DOS D1
 
Dit voorjaar zijn er veel kampioenschappen te vieren bij DOS voor de 
jeugdteams. Eerder werden al de C1, E1, E2 en F1 kampioen. Afgelo-
pen weekend voegde de D1 zich hierbij. DOS D1 won de laatste wed-
strijd met 7-3 van Synergo.

De spelers met hun coaches Jelle de Jong en Sara de Groot. 

Kampioen

Zaterdag 23 mei is de E1 van TZ kampioen geworden. Top gedaan Jan 
Willem, Jorik, Sanne, Senna en Amy.



Nootjes
Te koop aangeboden

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Zwart glazen vitrinekastje 
met EIERDOPJES verzame-
ling ± 225 stuks € 225,- (over-
compleet). Tel. 035-5825057

Tafelbiljart met nieuw laken 
€ 30,-. Tel. 0346-211738

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

Karcher waterstofzuiger 
€ 50,-. Elektrische grasmaaier 
€ 35,-. Tel. 035-5771232

Film- fotodoek blauw/wit 
90x130cm € 20,-. Alu- lichts-
tatief € 35,-. Tel. 035-5771232

Zeer handig draaibaar Cd-rek 
voor 200 Cd's. Hoogte 80 cm, 
doorsnede 30 cm € 10,-. Tel. 
030-2258916

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Spinnewiel Louet S10 € 49,-. 
Nachtegaallaan Maartensdijk. 
Tel. 06-52065449

Ongekloofd eiken openhaard-
hout € 50,-. Tel. 06-21304562

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

½ kub gekloofd eiken open-
haardhout. Zelf weghalen 
€ 50,-. Tel. 06-21304562

Grote Samsonite vliegtuig-
koffer 55-68-25 i.g.st. € 30,-. 
Tel. 0346-212436

4 dezelfde z.g.a.n. tuinstoel-
kussens, mooie kwaliteit, 
samen € 20,-. Tel. 030-
2205540

Stevige babydraagrugzak met 
aluminium frame, alles erop 
en eraan, merk Vaude € 25,-. 
Tel. 030-2205540
Wit kort jeans jacket merk 

Gerrie Weber maat 40/42, 
wegens overcompleet € 15,-.
Tel. 030-2258916

Te koop gevraagd
Wie heeft er in zijn tuin 
nog een complete houten 
SCHOMMEL met palen en 
misschien ook nog een turn-
stel ernaast. Uw kinderen zijn 
er misschien te groot voor 
en ik heb twee kleinkinderen 
twee en vier jaar. Tel 030-
2201811 bgg 06-12579261

Fietsen/ brommers
Jongensfiets merk Swel 
16-inch € 40,-. Tel. 030-
2280429

Honda Shadow 700V 
MOTOR, rijklaar, nieuwe 
accu, bouwjaar 1986, prijs 
n.o.t.k. Tel. 0346-211479

Personeel gevraagd
www.DE-REIS-VAN-JE-
LEVEN.NL

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

Ervaren GASTOUDER te 
Westbroek heeft nog een 
paar plaatsjes op maandag, 
dinsdag&donderdag. Leeftijd 
0-4 jaar. Werkt via gastou-
derbureaus 'Poko' en 'Het 
Gastouderbureau'. Voor meer 
informatie: 06-53510824

REPARATIE luxaflex en zon-
wering. Tel. 06-26604779. 
Voor klusjes in en om huis. 
(Groenekanseweg)

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

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

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

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! Elke woensdag en 
vrijdag in Maartensdijk
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Welkom
zaterdag 30 mei

www.devoorjaarsfair.nl

Graaf Floris V Weg 23
Hollandsche Rading

Verslag 
Dorpsberaad 
Westbroek op 
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K O F F E R S , 
boodschappen t ro l l eys 
bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

0
3
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Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

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

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

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

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

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

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Atec 2-paards trailer € 1500,-. Scootmobile Mercurius-3 
€ 1500,-. Div. ahw open en gesloten v.a. € 150,-. Tel. 035-
5771232

Bent u toe aan een ander broodje? Vergaderschalen v.a. 15 
broodjes voor € 27,50. Catering de Leest. 10 uur afgebakken, 
12 uur afgeleverd. Gratis bezorging De Bilt en Bilthoven! 
Voor info en bestellingen: Tel. 06-48557733

Kom naar de Kindervoorstelling 'Gekke Groenten en 
de Gele Krijger' Zondag 31 mei om 12.00 en 15.00 In de 
ruimte van Liëla.nu 'theater in het bos', Leeuweriklaan 3 
te Bilthoven (het oude schoolgebouw aan het einde van de 
boslaan) Reserveren via de website www.liela.nu ook open 
atelier van Mirjam Roest

Cursussen/ trainingen 
Zomercursus Muziek op Schoot in Den Dolder en De 
Bilt Plezier met muziek met je (klein)kind, 8 mnd tot 4 jaar. 
Zingen, bewegen en spelen. Nieuwe en bekende liedjes over 
zon, strand en zee. 4 lessen € 37,50. Start maandag 1 juni: kdv 
Bosrijk, Den Dolder. Start vrijdag 5 juni: kdv Small Society, 
De Bilt. Bevoegd docent: Caroline Schaap. info@muziekles-
bilthoven.nl, www.muzieklesbilthoven.nl, Tel. 030-2945129

Indonesische kookcursus "Selamat makan" wegens succes 
herhaald! Deze inspirerende cursus geven we bij u thuis. U 
krijgt uitleg over de Aziatische kruiden en maakt samen met 
familie en vrienden authentieke gerechten uit de keuken van 
Ibu Makan. Met maximaal 12 personen toveren we in drie uur 
tijd een smakelijke rijsttafel uit de pannen. Verras uw familie 
en vrienden! € 25,- p.p. (exclusief ingrediënten). Bel voor info 
naar Merel Coffa 06-36492928

Sponsor op scorebord bij DOS
Mark-Jan Hopman, zelf nog actief lid bij DOS, had al een reclamebord bij 
DOS voor zijn bedrijf Hopman Bestratingen. Toen er vorig jaar een plekje 
vrij kwam op het fraaie scorebord bij DOS, wilde hij graag zijn reclame uiting 
verplaatsen. Ondertussen werd er een geheel nieuw logo ontworpen voor het 
bedrijf. Het resultaat ziet er fraai uit met een frisse uitstraling. Het bedrijf is 
gevestigd in Westbroek, maar zelf woont hij in Tienhoven. De sponsorcom-
missie van DOS is blij met deze lokale ondernemer en de aangepaste spon-
soring.

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

STOMEN:
Mantels 
Windjack
Dekbedden

Kok Stomerij & lederwaren,
Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-214112

*Deze actie is alleen geldig in mei 2015
30% korting

Rommelmarkt

Op zaterdag 20 juni 2015 organiseert korfbalver-
eniging DOS uit Westbroek een rommelmarkt. 
Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan kunt u 
bellen naar 0346 282627.
De spullen worden dan bij u thuis opgehaald.

Opbrengst actie collectebus

De opbrengst van de collectebus bij de Plusmarkt 
in de Leyen is € 350,35. Een prachtig bedrag, dat 
direct helemaal is overgemaakt naar 555 voor 
Nepal. Mevrouw Rankisoensing is er erg door 
verrast dat er spontaan zoveel geld is gegeven 
voor de slachtoffers van de aardbeving. 

Eigenaar Mark-Jan 
Hopman voor het 
scorebord bij DOS.
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Konijn bij nieuwelingen de sterkste
Allard Epping wint 45e Maartensdijkse Acht

door Jan Westbroek

Het 9e lustrum van de wielerronde Maartensdijkse Acht is gewonnen door Allard Epping. 
De 42-jarige renner uit Utrecht was afgelopen zaterdagavond de sterkste in de sprint na een 

wedstrijd over 70 kilometer. Epping won eerder in 1998 en 2003 in Maartensdijk.

Een groot peloton renners stond za-
terdagavond aan de start bij de jubi-
leumuitgave van de Maartensdijkse 
Acht. Daaronder veel renners die 
aan elkaar gewaagd zijn. 

Om uit dit peloton te ontsnappen 
is dan ook niet makkelijk. Half 
koers gaat Maarten Schavemaker 
in de aanval. De renner uit Nieuw 
Vennep bouwt snel een ruime voor-
sprong op. Martin van Plateringen, 
die de afgelopen weken een aantal 
zeges boekte, laat het er niet bij zit-
ten en sleurt op kop van het pelo-
ton. Ook Allard Epping en Jan de 
Vries proberen de voorsprong te 
verkleinen. Vijftien kilometer voor 
de finish wordt Schavemaker inge-
rekend. Meerdere aanvalspogingen 
worden teniet gedaan door het tem-
po hoog te houden. 

Finale
De finale gaat in met een grote groep 
kanshebbers, waarbij iedereen pro-
beert vooraan te zitten. De renners 
weten, dat de winnaar in Maartens-
dijk vaak ook als eerste uit de laat-
ste bocht komt. Albert van Riessen 
uit Rotterdam draait als eerste de 
laatste bocht door. Nog 100 meter 
tot de finish. In zijn wiel Epping en 
Menno van Hees uit Utrecht. Ep-
ping gaat staan op de pedalen. Hij 
stuurt naar het midden van de weg 
en komt op topsnelheid. Het is voor 
Van Riessen net te veel. Epping 
steekt voor de streep zijn handen 
al in de lucht. Van Riessen wordt 
tweede en Van Hees derde. Epping 
vertelt na afloop: ‘In de voorlaatste 
bocht schiet mijn linkerschoen uit 
het klikpedaal waardoor ik de kop-
positie niet kon innemen. Ik dacht 

direct ‘daar gaat de overwinning’, 
maar door een krachtige eindsprint 
lukte het toch om als eerste over de 
streep te komen’.

Nieuwelingen
Bijna honderd Nieuwelingen ston-
den zaterdag aan de start voor hun 
wedstrijd over 50 kilometer. Di-
rect vanuit het vertrek vormt zich 
één groot lint wielrenners. De vele 
ouders langs de kant geven aanwij-
zingen aan hun zoon. Er ontstaan 
diverse groepen, zodat renners 
verspreid over het hele parkoers 
hun wedstrijd rijden. Je ziet dat het 
krachtverschil in deze categorie 14, 
15 en 16-jarigen groot is. Half koers 
is er een kopgroep van 18 renners 
ontstaan, waaronder ook Maartens-
dijker Kyle Agterberg. Merijn van 
den Berg probeert weg te komen 

uit deze groep, maar wordt snel 
teruggepakt. Op acht ronden voor 
het einde ontstaat er verwarring 
doordat renners die op achterstand 
rijden uit de wedstrijd worden ge-
haald door de jury. Er stoppen meer 
renners dan de bedoeling is, maar 
dankzij de transponders op de fiets 
wordt volgens de jury niemand ge-
dupeerd.

Breed
De overgebleven dertien koplopers 
gaan de finale in. Ze houden elkaar 
goed in de gaten. Breed rijdend, 
de hele weg gebruikend, klinkt de 
bel voor de laatste ronde. Niemand 

wil eigenlijk op kop rijden, kracht 
sparen voor de sprint is het advies. 
Het tempo wordt omhoog gegooid. 
Alexander Konijn demarreert en 
gaat met voorsprong de laatste 
bocht in. Jelle Bootsveld rijdt als 
vijfde maar valt in de bocht. Konijn 
kijkt achterom. Hij heeft tien meter. 
De anderen zijn geklopt. Hij viert 
uitbundig zijn eerste overwinning 
bij de Nieuwelingen. 
De sprint om de tweede plaats 
wordt gewonnen door Victor Broex 
voor Marijn van den Berg en Edo 
Maas. Kyle Agterberg wint de 
sprint om de veertiende plaats van 
Mathijs de Leng.

Ook in de bochten staat Alexander Konijn (2e van rechts) zijn mannetje.

57e avondvierdaagse
In de week van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni zal voor de 57e keer de avondvierdaagse 
gehouden worden in De Bilt-Bilthoven. Dit betekent dat deze avonden het straatbeeld weer 

bepaald zal worden door een grote groep, overwegend jeugdige wandelaars.

Naar verwachting zullen er dage-
lijks 2500 wandelaars, de meeste 
in groepsverband meelopen. Op 
woensdagavond 3 juni de zoge-
naamde vaantjesavond (kinderen uit 
groep 1 en 2 van de basisschool) zul-
len er nog eens naar schatting 300 
extra wandelaars actief zijn.

Inschrijven
De inschrijving in groepsverband 
heeft op 21 mei plaatsgevonden. 
Maar mocht je alsnog individueel 
mee willen lopen dan is er de moge-
lijkheid om je daarvoor in te schrij-
ven op de eerste avond vanaf 18.00 

uur. Wel moet je dan op de middel-
bare school zitten, want als je jonger 
bent dan moet er 1 volwassene mee-
lopen op 5 kinderen.

Start
Zowel de 10 als de 5 kilometer start 
vanaf 18.30 uur. De start is weer van 
oudsher bij het HF Witte Centrum 
in De Bilt. De intocht zal op vrijdag 
5 juni plaats vinden. De intocht zal 
starten vanaf de Laan van Weltevre-
den en zal muzikaal omlijst worden 
door De Koninklijke Blitse Harmo-
nie en de Vereniging der vrijwillige 
Brandweerharmonie Bilthoven met 

daarnaast de Muziekvereniging Ex-
celsior uit Cothen en de harmonie de 
Vriendschap uit Woerden

Motto
Het motto voor dit jaar is ‘wandel 
verstandig eet een appel’ want ook 
de organisatie in De Bilt-Bilthoven 
wil de nadruk leggen op gezond zijn 
en blijven en daarbij hoort dan ook 
de nadruk te liggen bij niet te veel 
en overtollig snoep in de rugzakjes 
maar het meenemen van fruit. Meer 
informatie is te vinden op website 
www.avondvierdaagse-debiltbiltho-
ven.nl. (Cees-Jan Kersten)

Tweemaal Zes verrast 
kampioen

De korfballers van TZ zorgden zaterdag voor een stunt 
door koploper AWDTV te verslaan. De Amsterdammers 

waren al zeker van de titel en wonnen de laatste  
elf duels, maar werden op eigen bodem verrast  

door de Maartensdijkse bezoekers. 

Het veld van de aanstaande ere-klasser was slecht en spekglad, dat was 
mede de oorzaak voor een van beide kanten matige partij. Tweemaal 
Zes begon de wedstrijd goed, maar na de 0-2 verslapte het achttal van 
oefenmeester Eric Geijtenbeek. 

De hoofdstedelingen pakten vervolgens snel het initiatief en bouwden 
aan een duidelijke voorsprong. Bij vlagen koos de kampioen voor gal-
lery play om zo de suprematie te benadrukken. Een houding die later 
misplaatst bleek te zijn, maar in het eerste bedrijf was het thuisteam 
toch de betere ploeg. 

Inzet
Bij een ruststand van 16-11 moti-
veerde Geijtenbeek in de pauze-
peptalk zijn team om er vol voor 
te gaan. De inzet werd beloond, 
TZ kwam warempel langzaam 
maar zeker naderbij. De titel-
ploeg herpakte zich en deed er 
een schepje bovenop, maar het 
zou niet genoeg zijn. 
Bij 20-20 in de slotminuten 
kwam Tweemaal Zes voor het 
eerst op gelijke hoogte. De 21ste 
en winnende treffer kwam uit 
Maartensdijkse handen, waar-
door AWDTV voor het eerst 
sinds augustus met lege handen 
een wedstrijd beëindigde. 
Door de winst behoudt TZ de 
derde plaats, een knappe prestatie 
in het debuutjaar. 

SCHC Meisjes C1 naar 
Landskampioenschap 

Na een zinderende competitie-
strijd is SCHC Meisjes C1 kam-
pioen geworden IDC 1. Het was 
een zware poel met gedegen te-
genstanders. De meiden hebben 

gestreden tot de laatste wedstrijd, 
tot de laatste minuut. Het was een 
geweldig jaar. 
Door het kampioenschap mo-
gen de meiden strijden om het 

Landskampioenschap. Dat wordt 
gehouden in het weekend van 30 
en 31 mei op Hockeyclub Hou-
ten. (Andrea Boekhorst - van der 
Pluijm)

De meiden hebben het gehele seizoen gescoord voor KiKa. In de diverse competitieronden totaal 121 doelpunten: 
naast een donatie van 100 euro werd het totaal 221 euro voor KiKa
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Bertha 382 produceert 100.000 liter melk
door Rob Klaassen

Woensdagavond 20 mei was het feest op de boerderij van Wilrik en Eveline de Rooij op 
Tolakkerweg 254. Koe Bertha 382 heeft het gepresteerd om maar liefst 100.000 liter 

melk te produceren en dat wordt traditiegetrouw groots gevierd.

Het was er een drukte van belang. 
Veel familie, collega’s, dierenart-
sen, bemonsteraars, standsorgani-
saties, buurtbewoners waren aan-
wezig. 
Van dierenarts Dick Scholten 
(Westbroek), die tot 1 januari jl. 
decennia lang het bedrijf heeft be-
geleid, kreeg Bertha 382 de versie-

ringen omgehangen die bij dit heu-
gelijke feit passen.

 Dochters
Niet veel koeien beleven het om 
100.000 liter melk (13 volle tank-
wagens), te geven. Een koe verblijft 
doorgaans zo’n 5-6 jaar op een be-
drijf. Gemiddeld geeft een koe in 

ons land per jaar zo’n 8.000 tot 
9.000 liter per jaar. Dus alleen koei-
en die de kans krijgen om oud te 
worden kunnen zoveel melk geven. 
Bertha 382, voor 87% een Holstein-
Frisian, is inmiddels 15 jaar, heeft 
elf kalveren op de wereld gezet en 
verwacht in oktober haar twaalfde 
kalf. Van die elf nakomelingen zijn 

er zes kalveren op het bedrijf geble-
ven. Op dit moment zijn er nog drie 
dochters van deze bijzondere koe 
op het bedrijf aanwezig.

Gesloten
Het bedrijf van Wilrik en Eveline is 
een zogenoemd gesloten bedrijf. Al 
drie generaties lang zijn er alleen 
op het bedrijf zelf gefokte dieren 
aanwezig. Er wordt dus nooit een 
vreemde koe gekocht. Wilrik: ‘We 
moeten hier heel erg dankbaar voor 
zijn dat we nooit zijn getroffen 
door dierziekten. We doen er alles 
aan om de hygiëne zo optimaal mo-
gelijk te doen zijn. Maar helemaal 
voorkomen doe je het natuurlijk 
nooit’. 
Op de vraag waarom Bertha 382 
ook niet na 5-6 jaar het bedrijf 
heeft moeten verlaten zegt Wilrik 
dat Bertha 382 toch wel een heel 
bijzondere koe is. ‘Deze koe is al 
die tijd kerngezond. Had echt nooit 
wat. Een beest dat goed op de be-
nen staat en geen spoortje van ou-
derdom vertoont. Een fantastische 
koe, super vruchtbaar, die we heel 
graag nog een paar jaar op het be-
drijf willen houden’. 

Onderwijs
Dierenarts Dick Scholten vult nog 
aan, dat de wijze waarop de bees-
ten hier verzorgd worden prima is: 
‘Er wordt hier gewerkt volgens het 
‘One Health’ concept. Dat bete-
kent, dat er door alle betrokkenen 
zorgvuldig over wordt gewaakt 
dat de omstandigheden voor zowel 
de mens, het dier als de omgeving 
tezamen optimaal zijn. Zo wordt 
voorkomen dat ze elkaar bijvoor-
beeld zouden kunnen besmetten. 
Er wordt hier sober gewerkt, maar 
oerdegelijk. Je krijgt daardoor een 
sterke veestapel, die tegen een 
stootje kan. Als de beesten van dit 
bedrijf worden verkocht hoor je 
daarna altijd dat de koper uiterst te-
vreden is. De koper heeft een sterk 
beest gekocht dat het gewoon altijd 
goed doet. Er wordt hier prima en 
vakkundig werk geleverd waarbij 
zowel de mens als het dier goed 
gedijt’. De continuïteit van het be-
drijf is ook verzekerd. Schoonzoon 
Ruud Oostveen maakt al officieel 
deel uit van het bedrijf. Hij werkt 
er vijf dagen in de week, daarnaast 
werkt hij ook nog twee dagen per 
week in het onderwijs. 

Wilrik de Rooij met zijn bedrijfsopvolger schoonzoon Ruud Oostveen en Bertha 382.

Het Repair-café 
Hollandsche Rading is jarig

Zaterdag 30 mei van 10.00 tot 14.00 uur is het Repair Café in Hollandsche Rading 
 in het Dorpshuis weer open. Niet alleen voor alle denkbare reparaties, 

 maar ook voor koffie en gezelligheid.

Het Repair Café in Hollandsche Ra-
ding bestaat één jaar. De afgelopen 
periode is overduidelijk gebleken, 
dat het Repair Café in een behoefte 
voorziet. Veel vaker dan verwacht 
is er met succes een reparatie uit-
gevoerd. Tot groot genoegen van 
de eigenaar, omdat het nogal eens 
ging om een voorwerp, waar men 
erg aan gehecht was.

Kleding
Het reparatie-team kijkt met veel 
genoegen terug naar de verrich-
tingen in dat eerste jaar. Er is veel 
onder handen genomen en met 

veel plezier. Elektrische appara-
ten werden het meest ter reparatie 
aangeboden, variërend van huis-
houdelijke apparaten, gereedschap, 
tv-toestellen en radio’s tot scheer-
apparaten enz. Ook de kledingre-
paratie liep heel goed. Daar leidden 
de herstel-en vermaak-werkzaam-
heden bijna altijd tot succes. Het is 
ook mogelijk messen, scharen en 
gereedschap te slijpen.

Poetsen
Sinds de laatste keer beschikt de 
organisatie over een zeer ervaren 
koper/zilver-poetser, die duidelijk 

in een behoefte voorziet. Geleide-
lijk aan worden zowel de activitei-
ten als het team uitgebreid. Vanaf 
zaterdag 30 mei is het mogelijk 
reparaties aan huis uit te voeren, 
uiteraard alleen voor voorwerpen 
die niet vervoerd kunnen worden. 
Aanmelden daarvoor kan alleen tij-
dens het Repair Café. Er wordt dan 
gekeken of het meteen kan, of dat 
er een afspraak moet worden ge-
maakt. Op het programma staat ook 
‘workshops geven’: Gedacht wordt 
aan meubel maken/restaureren en 
andere creatieve bezigheden. Sug-
gesties zijn van harte welkom.

Gemeentewerf De Bilt in een ander daglicht
Unieke combinatie van toneelvoorstellingen op de Gemeentewerf

Dat je een gemeentewerf nog voor andere doeleinden kunt gebruiken dan voor afval scheiden 
en materiaalopslag was voor de gemeente De Bilt een complete verrassing. Het idee om toneel 

te gaan spelen tussen zoutopslag en dranghekken, werd met name door burgemeester en 
wethouders met veel enthousiasme omarmt. De werf in een ander daglicht.

Van 15 t/m 20 juni a.s. speelt Thea-
ter in ‘t Groen elke avond van 21.00 
tot 22.30 uur Shakespeare’s ‘Timon 
van Athene’ op de Gemeentewerf 
in De Bilt. En op zondagmiddag 21 
juni ook nog een keer, maar dan om 
16.00 uur. 

Niet alleen het toneelspel op zo’n 
unieke plek maakt een bezoek aan 
een voorstelling al de moeite waard, 
Theater in ‘t Groen staat weer ga-
rant voor professioneel spel, prach-
tige kostuums en uitgebalanceerd 
licht en geluid. 

Theaterschool
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 
maken de jonge spelers van pro-
ductieklas 2 Kunstenhuis Theater-
school Masquerade ook gebruik van 
die faciliteiten. Zij zetten dan hun 
eigen versie Shakespeare’s Richard 

III neer, getiteld: ‘Richard WIE?’ 
Een boeiende familievoorstelling, 
geschikt voor kinderen vanaf 12 
jaar. Op zaterdag om 16.00 uur en 
op zondag om 13.00 uur.

Kaartverkoop
Bestel op tijd. Voor ‘Timon van 
Athene’ zie: www.theaterinhet-
groen.nl. 
De kaarten zijn ook te koop bij: 
Firma Van der Neut-Groenekan, 
De Bilthovense Boekhandel- Bilt-
hoven, Boekhandel Bouwman-De 
Bilt en Primera- Maartensdijk. 
Voor ‘Richard Wie?’ zie: www.the-
aterlichtruim.nl 

Zaterdag Repair Café bij WVT
Op zaterdag 30 mei is er weer van 11.00 tot 15.00 uur Repair Café bij 
de WVT (Talinglaan 10, Bilthoven). Bij het Repair Café kun je kapotte 
spullen komen repareren met hulp van lokale reparatiedeskundigen. Zij 
helpen bij het repareren van kleding, elektrische apparaten, computers, 
fietsen, houtwerk en speelgoed. Ook zijn er energieambassadeurs van 
BENG! (de locale energie coöperatie) aanwezig om advies te geven 
over energiebesparing en opwekking. De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage welkom. Het Repair Café wordt georganiseerd door Tran-
sition Town de Bilt in samenwerking met Wijkvereniging WVT. Meer 
informatie op www.vvsowvt.nl

Er wordt van alles gerepareerd in 
het Repair Café. advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Mei en juni: In`t weekend maandmenu € 25,00

“Wat schaft de pot?”

Woe.
27-05
Do.

28-05
Vr.

29-05

Oosterse ossenhaaspuntjes, 
taugé en sesamzaadjes

of
Rode poonfilet met 

Provençaalse groenten
of

Portobello champignon gevuld 
met geitenkaas en veenbessen

€ 9,50

Woe.
03-06
Do.

04-06
Vr.

05-06

Kalfssteak van de grill
met knoflooksaus

of
Italiaanse visschotel
met citroen risotto

of
Tandoori van champignons

€ 9,50


