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Koninklijk Onderscheiden
Burgemeester Arjen Gerritsen heeft 
dinsdag in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis van De Bilt Konink-
lijke onderscheidingen uitgereikt 
aan 6 inwoners uit de gemeente. 
‘Zij allen kunnen wor-
den gekwalificeerd 
als personen die zich 
geruime tijd ten bate 
van de samenleving 
hebben ingespannen 

of anderen hebben gestimuleerd’, 
aldus Gerritsen, die bij elk in een 
persoonlijk woord de motivering 
nader omschreef.
Drie onderscheidingen die deel uit-

maken van de ‘Biltse’ Lintjesregen 
zijn vanochtend elders door andere 
autoriteiten uitgereikt. Het betreft 
de heer M. Mobach, de heer J. Kuijt 
en mevrouw M. Kuijt - Koster. 

v.l.n.r. Jan van ’t Land 
(Bilthoven), Jan Pouw 
(Bilthoven), Henny 
Mulder-van Bruggen 
(Maartensdijk), Freek 
van Eé (Maartensdijk), 
Truus Bos-Zingel 
(Groenekan) en 
Teuni van der Meer-
Vossenstein (De Bilt). 
[foto Henk van de 
Bunt]

Koningsspelen in Maartensdijk
Op vrijdag 22 april werden voor de vierde keer de Koningsspelen gehouden. Na de eerste drie 
prachtige edities was er opnieuw een fantastische dag vol plezier, sport, en lekker ontbijten en 

opnieuw stonden de Koningsspelen voor een sportief en gezellig Oranjefeest. 

Net als voorgaande edities faci-
liteerde Jumbo Jelle Farenhorst 
voor deelnemende scholen uit de 
regio een gratis Koningsontbijt, 
bestaande uit een mix van gezonde 
en feestelijke ontbijtproducten. De 
focus lag op lekker samen ontbij-
ten als goede start van een spor-
tieve dag. 

Ontbijt
Jumbo Jelle Farenhorst vindt lek-
ker en gevarieerd eten erg belang-
rijk: ‘Wij dragen graag bij aan dit 
feestelijke en sportieve initiatief, 
met een goed ontbijt met brood, 
fruit, melk en beleg. Als super-
markt staan we midden in de ge-
meenschap van Maartensdijk. Om 
die reden willen we graag iets 
extra’s doen voor de jonge inwo-
ners. Maar liefst 4 scholen kwa-

men in totaal 45 pakketten in onze 
winkel ophalen. Dat zijn 1125 
ontbijtjes. Dit is een bijzonder 
moment, waar wij graag een feest 
van maken. Met het Koningsont-

bijt kunnen wij de leerlingen laten 
ervaren hoe leuk en gezond het 
is om samen te ontbijten om ver-
volgens lekker te bewegen’, aldus 
Jelle Fahrenhorst. 

Ook meester Harry Prosman van 
de Maartensdijkse School met de 
Bijbel kon z’n auto vol laden.

Koningsspelenop de Rietakker
De leerlingen van Daltonschool 
de Rietakker in De Bilt trapten de 
Koningsspelen af met een ontbijtje. 
Kinderen uit verschillende klassen 
genoten samen van het koningsont-
bijt en hadden het heel gezellig. 

Na de landelijke start van de Ko-
ningsspelen waarbij ook koning 
Willem Alexander en koningin 
Maxima op scherm mee dein-
den op de muziek van ‘Hupsakee’ 
werd op en rond het schoolplein 
een fietssponsortocht gehouden. 
De opbrengst van de sponsortocht 
gaat naar het schoolplein dat wordt 
omgetoverd tot een uitdagendere en 
groenere speelomgeving. 
(Maaike Top en Geertje van Gen-
deren)

Koningsspelen 
op het voetbalveld

22 april was er weer het voetbaltoernooi voor de basisscholen uit de 
kernen Groenekan (Nijepoortschool), Hollandsche Rading (Bosberg-
school), Maartensdijk (obs Kievitschool en Martin Luther King-ba-
sisschool) en Westbroek (School met de Bijbel ’t Kompas).

Onder fraaie weersomstandigheden en onder het motto 
‘Konings(voetbal)sportdag’ streden 495 basisschoolleerlingen om 
de sportieve eer. Er was grote publieke belangstelling van (groot-)
ouders zo constateerde ook sportwethouder Madeleine Bakker. Het 
welslagen was mede mogelijk door de vele sponsoren, de Biltse 
Sportfederatie (BSF), de opbrengsten van de SVM-klaverjasavonden, 
Kinder-Fysiotherapie Koningskidz en de vele (> 40) vrijwilligers van 
de plaatselijke voetbalclub SVM. 

Winnaars
Aan heid eind van de strijd waren er 6 winnaars. Van de groepen 3 
kwam de Nijepoort als winnaar uit de bus. In groep 4 ging ‘t Kompas 
met de winst aan de haal. OBS Kievit won de strijd bij de deelnemers 
uit groep 5 en de Bosbergschool uit groep 6. De Martin Luther King-
school zegevierde zowel met groep 7 als groep 8.

(Karel Schouten) 

Speler van OBS de Kievit breekt door. [foto Henk van de Bunt]

Start van de fietssponsortocht op de Rietakker.
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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

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 april wordt door muziekvereniging Kunst & Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 
uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht de papiercontai-
ners en/of het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 30 april zamelen leden van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te 
zetten. Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container 
op de vertrouwde plek neer te zetten.

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

01/05 • 10.30u - ds. P. D.D. Steegman 
05/05 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/05 • 09.30u - ds. W.C. Meeuse
01/05 • 18.30u - ds. J. van Dijk

05/05 • 09.30u - Proponent J. v. Eijsden

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
01/05 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

01/05 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
01/05 • 10.30u - Voorganger Gerard 

Weersink
05/05 • 10.30 u - Mevr. A. Veldhuis, 

gebedsviering 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

01/05 • 10.15u - Ds. H. Knigge
01/05 • 16.30u - Ds. C. van Breemen

05/05 • 10.15u - Ds. G. Hagens

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

01/05 • 10.00u - Ds. W. Dekker
01/05 • 19.00u - Ds. R. de Koning Gans,

05/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

Pr. Gem. Immanuelkerk
01/05 • 10.00u - Ds. G.M. Landman
05/05 •  09.30u - Samendienst met 

Opstandingskerk Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
01/05 • 10.00u - Geen opgave  ontvangen

R.K. St. Michaelkerk
01/05 • 09.30u - Eucharistieviering, 

pastor K. Smits
05/05 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
01/05 • 10.00u - spreker Adri v.d. Mast, 

viering Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

01/05 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
01/05 • 15.30u - ds. M. Baan, Veenendaal

05/05 • 10.00u - Proponent G.A. van 
Ginkel

Herst. Herv. Kerk
01/05 • 10.30u - dhr. B. Klootwijk
01/05 • 18.00u - ds. W.M. Mulder
05/05 • 10.00u - ds. A.J. Britstra

Onderwegkerk Blauwkapel
01/05 • 10.30u - Pastor B. van Empel 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

01/05 • 11.00u - ds. Alice van Halsema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

01/05 • 10.00u - Ds. N. Raatgever
01/05 • 18.30u - Ds. B.P. Verspuij

05/05 • 10.00u - Ds. A. Jonker

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

01/05 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. Britstra
05/05 • 09.30u - Kandidaat H. Roelofsen,

PKN - Ontmoetingskerk
01/05 • 10.00u - ds. Alice van Halsema 

St. Maartenskerk
01/05 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

05/05 • 10.30u - Eucharistieviering 
Pastor G. de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

01/05 • 10.00u - Ds. J. Griffi oen
01/05 • 18.30u - Ds. J. Winter, Wezep
05/05 • 10.00u - dhr. C. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk
01/05 • 10.00u - Ds. F. van Roest

01/05 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
05/05 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan

Diep bedroefd delen wij u mee dat door de HEERE uit ons midden 
is weggenomen mijn innig geliefde en zorgzame man, onze biddende 
vader en opa

Teunis van asselT
echtgenoot van Gijsberta van Oeveren

Geboren, 12 januari 1941                                       Overleden, 23 april 2016

  G. van Asselt - van Oeveren
  Kinderen en kleinkinderen

Koningin Wilhelminaweg 472
3737 BJ  Groenekan

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard.

Er is D.V. vrijdag 29 april van 19.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid 
tot condoleren in het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42B (achter de 
Hersteld Hervormde Kerk) te Maartensdijk.

De rouwdienst, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden 
gehouden D.V. zaterdag 30 april om 11.00 uur in de Dorpskerk, 
Groenekanseweg 66 te Groenekan. Aansluitend zal omstreeks 12.30 
uur de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats, 
Groenekanseweg 202 te Groenekan.

Als u de rouwdienst wenst bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht 
uiterlijk om 10.50 uur aanwezig te zijn in de kerk.

Geen bezoek aan huis en geen bloemen.

Mochten wij u vergeten zijn een rouwkaart te sturen,
dan vragen wij u om deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die ´s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
Psalm 42 vers 5a

In vertrouwen op zijn Verlosser is door God Thuisgehaald mijn 
geliefde man, onze vader en (over)opa

Evert van Amerongen

De Bilt, 26 januari 1935 Utrecht, 22 april 2016

 Jo van Amerongen - Wegerif
 Barend en Sophie van Amerongen - Nagel
  Evert en Ellen    Thijs, Chris, Nick
  Hanneke en Johan    Eline
 Gert en Jacobine van Amerongen - Geijtenbeek
  Jolijn en Thijs    Isa, Veerle, Cato
  Geert
  Marte (in liefdevolle herinnering)
  Emma
 Evert en Monica van Amerongen - Imthorn
  Eric en Anne
  Thomas
 Marjo en Bart Imminkhuizen - van Amerongen
  Jolanda en Arnoud    Luuk, Tom
  Sabine en Marc
  Marjolein
  Thamara
  Anita

Maartensdijkseweg 10a, 3723 MC  Bilthoven. 

De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden D.V. donderdag 28 
april 2016 om 10.30 uur in de Stulpkerk aan de Hoge Vuurscheweg 2 
in Lage Vuursche, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden.

Geen bloemen

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 29 april kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kan-
tine van deze sportvereniging aan 
de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen.

Muziek in huis 

Op 1 mei geeft het ensemble 
Deshima Trio om 15.00 uur een 
concert in zorgcentrum Schuts-
mantel, Gregoriuslaan 35 in Bilt-
hoven. De violisten Asako Ogawa 
en Gideon Nelissen brengen met 

Natsuko Tamaru (piano) een geva-
rieerd klassiek programma met 
werken van o.a. Bach, Vivaldi, 
Debussy, Sjostakovitsj en Gersh-
win. Het programma duurt één 
uur, zonder pauze.  Het optreden 
is op verzoek van Schutsmantel 
georganiseerd door de Stichting 
Muziek in Huis. 

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt 
op maandag 2 mei van 9.30 tot 
11.30 uur weer een bijeenkomst in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt. Voor meer informatie: 
inbetweencafedb@gmail.com.
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Herdenking op 4 mei  
Woensdag 4 mei vinden in De Bilt op twee plaatsen herdenkingen plaats: in Bilthoven bij het 

monument voor Jagtlust en één herdenking in Groenekan bij het B17 monument.

Tijdens de Nationale Herdenking 
op 4 mei worden in het hele land 
om 20.00 uur de Nederlandse 
slachtoffers herdacht die sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties zijn omgekomen. 

Groenekan
De herdenking in Groenekan start 
om 19.00 uur met een herden-
kingsbijeenkomst in de Dorpskerk, 
Groenekanseweg 66, vervolgens 
een stille tocht naar het B17 monu-
ment met de 2 minuten stilte bij het 
herdenkingsmonument. In de kerk 
zullen er naast orgelspel van Arthur 
Bouma bijdragen zijn van wethou-
der Jolanda van Hulst, Piet van 
den Hurk, Karlijn Kant, Julius van 
Hoffen, Arthur Everts, Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk en bari-
ton Jan Hilbert. De wethouder legt 
namens de gemeente een krans bij 
het monument. Dat zullen ook De 
Oranjevereniging en de Stichting 
B-17 monument Groenekan doen. 
Een leerling van De Nijepoort-
school zal een gedicht voordragen. 
Het zingen van de coupletten 1 en 

6 van het Wilhelmus zal door mu-
ziekvereniging Kunst en Genoegen 
worden begeleid. Na afloop van 
het officiële programma is er gele-
genheid tot koffie/thee drinken in 
Dorpshuis De Groene Daan.

Bilthoven
In Bilthoven start het programma 
om 19.45 uur met de stille tocht 
vanaf twee locaties naar het mo-
nument bij Jagtlust. Burgemeester 
Arjen Gerritsen zal de stille tocht 
leiden vanaf de hoek Soestdijkse-
weg/Kortelaan. Wethouder Made-
leine Bakker zal de stille tocht lei-
den vanaf de hoek Soestdijkseweg/
Anthonie van Leeuwenhoeklaan. 
De herdenking wordt muzikaal 
ondersteund door de Koninklijke 
Zangvereniging Zang Veredelt. De 
scoutinggroepen De Bilt/Bilthoven 
vormen een cordon rond het monu-
ment. Tijdens de herdenking ontste-
ken twee leerlingen van de Groen 
van Prinstererschool het herden-
kingsvuur en leggen bloemen bij 
het monument. Aan het eind van de 
bijeenkomst leggen de scouts bloe-
men bij het monument die hiermee 

de weg vrijmaken voor alle aanwe-
zigen om hun bloemen te leggen. 
Na afloop is er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken in Jagtlust. 

Vlaggen halfstok
Bij alle openbare gebouwen hangen 
vanaf 18.00 uur tot zonsonder¬gang 
(21.10 uur) de vlaggen halfstok. 
Ook bij het monument bij Jagtlust 
blijft na de twee minuten stilte de 
vlag halfstok. Het College van bur-
gemeester en wethouders van De 
Bilt stelt het zeer op prijs als ook 
alle inwoners van de gemeente deze 
gedragslijn volgen.

Twee minuten stilte
De symbolische twee minuten stilte 
maakt altijd veel indruk. Niet al-
leen is het twee minuten stil op de 
radio en televisie, ook het openbaar 
vervoer komt tot stilstand. In veel 
openbare gelegenheden worden 
de activiteiten even stilgelegd of 
opgeschort tot na 20.15 uur. Veel 
mensen hechten zeer aan dit mo-
ment van stilte en bezinning. Eén 
persoon kan de stilte van honderden 
anderen verstoren. 

Vervoer
Wanneer men slecht ter been is, kan 
men zich voor vervoer naar de lo-
caties Jagtlust in Bilthoven en de 
Dorpskerk in Groenekan wenden 
tot Meldpunt Vrijwilligerswerk 

gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 2287799. 

Op beide locaties zijn zitplaatsen 
gereserveerd voor als men via deze 
service wordt vervoerd.

Herdenking in Groenekan vindt plaats bij het B17 monument. (foto Coby 
Merkens)

Marina Conyn blij verrast met 
Koninklijke onderscheiding

door Guus Geebel

Op 19 april nam mevrouw Dr. M.A.E. Conyn–Spaendonck afscheid van haar indrukwekkende 
loopbaan bij het RIVM in Bilthoven. Nadat tijdens de afscheidsreceptie een videopresentatie 

met hoogtepunten uit haar carrière was vertoond, verscheen burgermeester Arjen Gerritsen ten 
tonele om haar de versierselen van Officier Orde van Oranje-Nassau uit te reiken.

De burgemeester begint te vertel-
len dat de gemeente De Bilt grote 
belangstelling heeft voor alles wat 
er nu en in de toekomst op en rond 
het RIVM-terrein gebeurt. ‘Ik kom 
echter voor mevrouw Conyn. Het 
RIVM neemt vandaag afscheid 
van Marina Conyn, een eminente 
artsepidemioloog. In uiteenlopen-
de functies heeft ze haar kennis, 
inzicht en talent aangewend bij 
een van de belangrijkste verwor-
venheden van onze samenleving, 
namelijk onze nationale gezond-
heidszorg.’ Gerritsen stelt dat we 
in onze samenleving regelmatig 
allerlei discussies hebben over de 
kwaliteit van onze gezondheids-
zorg, maar dat we daarbij vaak 
voorbijgaan aan het ontzagwek-
kende hoge niveau daarvan. 

Vaccinatiebeleid
‘We hebben het in Nederland op 
het vlak van onderzoek, preven-
tie, verpleging, verzorging en 
genezing heel goed voor elkaar. 
Er zijn veel wetenschappers die 
aan die ontwikkelende gezond-
heidszorg een bijdrage leveren en 
Marina Conyn is er daar één van. 
Zij was als artsepidemioloog ver-
antwoordelijk voor het onderzoek 
naar de voorkoming en bestrijding 
van infectieziekten. Onder uw lei-
ding hebben we de preventie van 
baarmoederhalskanker een enorme 
vlucht laten nemen.’ Een andere 
verdienste van Marina Conyn was 
haar initiatief tot het internationaal 
toonaangevende Pienter project.  
Het project heeft waardevolle in-

formatie opgeleverd voor het na-
tionale en internationale vaccina-
tiebeleid. Het is van groot belang 
geweest bij de bescherming van de 
maatschappij tegen infectieziek-
ten.  
 
Adviseur
Als hoofd van het Centrum  voor 
Infectieziekten Epidemiologie van 
het RIVM was mevrouw Conyn 
vooraanstaand bij de advisering 
van de minister van VWS. Zij 
stond aan de wieg van het huidige 
Centrum Infectieziektebestrijding 
dat zij samen met de heer Cou-
tinho transformeerde van een on-
derzoeksgerichte organisatie naar 
een slagvaardig instituut dat mid-
den in de samenleving staat. De 
bestrijding van de Mexicaanse 
griep, de Q-koorts- en mazelen-
uitbraak zijn daarvan voorbeelden. 
Als programmamanager van het 
Rijksvaccinatieprogramma was zij 

een belangrijke adviseur van de 
Gezondheidsraad.

Maatschappelijk betrokken
Mevrouw Conyn is vicevoorzitter 
van de Landelijke Stichting voor 
Blinden en Slechtzienden. Haar 
achtergrond en ervaring komen in 
het bestuurlijke werk heel goed tot 
hun recht. Marina Conyn toont zich 
betrokken bij het werk van de stich-
ting en ontbreekt zelden op vergade-
ringen. Zij valt op door in moeilijke 
gevallen creatieve oplossingen te 
bedenken. Burgemeester Gerritsen 
zegt blij te worden als hij over de in-
zet en het talent van Marina Conyn 
leest. ‘Deze lofrede kan niet zon-
der consequenties blijven. Het doet 
mij buitengewoon veel genoegen u 
mee te delen dat Zijne Majesteit de 
Koning u voor de vele verdiensten 
in de preventieve gezondheidszorg 
heeft benoemd tot officier Orde van 
Oranje-Nassau.’

Een glunderende Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Monument 70 
jaar bevrijding in 

Wassenaar geplaatst
door Henk van de Bunt

De Maartensdijkse kunstenaar Philipp van der Zeeuw 
(76) heeft een herdenkingsmonument gemaakt naar 

aanleiding van 70 jaar bevrijding. Hij deed dat samen met 
de kunstenaars Ruud van de Vliet en Patrizia Esposito. 
Een delegatie van de Canadese ambassade bekeek  het 

kunstwerk en was erg enthousiast. Het kunstwerk werd 
20 april geplaatst bij de residentie van de Canadese 

ambassade in Wassenaar.

Bij de plaatsing vertelde Philipp: ‘5 mei 1945 was het Bevrijdingsfeest. 
Ik was 6 jaar. Mannen met helmen op reden de straat in. Ze tilden me 
op en zo zat ik ineens naast de Canadezen op een pantservoertuig. Het 
Zweedse wittebrood wat ik kreeg rook heerlijk. Ik kreeg ook een reep 
chocolade en een blik biscuit. Inmiddels is het 70 jaar later. De geur van 
het Zweedse brood is voor mij nog steeds in mijn herinnering aanwezig. 
Iedere dag waardeer ik de vrede en vrijheid. Ik ben er de Canadezen 
intens dankbaar voor. Heel graag wil ik iets terugdoen voor datgene wat 
ik toen heb gekregen’. 

Monument
Over het kunstwerk zei kunstenaar Van der Zeeuw: ‘Het monument 
bestaat uit 2 Belgische marmeren platen van verschillende dikte, waar-
uit tweemaal drie esdoornbladeren zijn gezaagd. Daarna zijn de platen 
op elkaar geplakt en voorzien van de bronzen letters ‘1945, Freedom, 
2015’. Hieronder is de originele Canadese helm bevestigd. De sym-
boliek die terug te vinden is in het kunstwerk is een opgaande zon, de 
groeven op de bovenkant van de sokkel verwijzen naar de krassen op 
de ziel van hen die oorlog hebben meegemaakt’.

V.l.n.r. Ms. Sabine Nölke, ambassadeur Canada, Philipp van der Zeeuw, 
Gé Veldhuijzen (buurman), Leo van den Dool, Ruud van de Vliet en 
Patrizia Esposito. (foto: MOOZ, Maartensdijk). 
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG (DONDERDAG 28 APRIL)

Ham-asperge salade
Ei-bieslook salade
Filet americain

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

Wijncervelaat
Boeren achterham 
Rosbief

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Scharrel kipdijfilet

Kalfsschnitzels of 
oester

Varkenshaas 
medaillon spiezen

Slavinken

Lamsboutschijven 
Naturel of gemarineerd

STOMPETOREN 
SNIJDBAAR OUD

ROOMBRIE

500
GRAM 4.98

500
GRAM 7.98

500
GRAM 9.98

3 x 100
GRAM 4.50

500
GRAM 6.50

100
GRAM 1.25 

3 x 100
GRAM 3.99

100
GRAM 2.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 april 
t/m woensdag 4 mei

Lekker voor de BBQ!

Topkwaliteit!!! 

6 halen = 
     5 betalen

Extra donderdag voordeel:

5
STUKS 10.-

GARNALENSPIEZEN

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

CASHEWNOTEN
Gezouten of ongezouten

100
GRAM 1.75

250
GRAM 4.98HUISMIX

Super lekker en gezond!

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Slavinken, rundervinken, 
hamburgers, katenvlinders, etc…

KIPSATÉ 
VLEES

1
KILO 9.99

Extra donderdag voordeel:

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

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

Vers van de Traiteur
Japanse maaltijden
-Japanse Kip
-Japanse Beef
-Japanse Vis
-Japanse Groente
met noedels of rijst

________________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Asperges
GRATIS GESCHILD

Frambozen
3 DOZEN

Alle soorten

Tomaatjes
500 GRAM

Volop 4,991,99

VERS GEWASSEN

Spinazie
_________________ZAK 300 GRAM 0,79
HOLLANDSE

Trostomaten
____________________500 GRAM 0,79
Spaghetti met Scampi’s
EN RUCOLA

____________________100 GRAM 1,25

Hollandse
Aardbeien

2 dozen 

3,-

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 2, DINSDAG 3
EN WOENSDAG 4 MEI

40 soorten de allerbeste
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Uit de raad van 21 april
door Guus Geebel

Woonbeleid
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de notitie aanvullend woon-
beleid 2015-2020. Hanneke de Zwart (D66) vraagt het college in een motie 
te onderzoeken waar levensbestendige huurwoningen tussen € 710 en € 
1000 of goedkope koopwoningen gebouwd kunnen worden om doorstro-
ming te bevorderen. Henk Zandvliet (GroenLinks) vraagt het college een 
notitie alternatieve woonvormen op te stellen en mogelijkheden voor Tiny 
Houses te verkennen. Wethouder Jolanda van Hulst zegt dat op te willen 
pakken en in het vierde kwartaal daarover te zullen rapporteren. Beide mo-
ties worden met algemene stemmen aangenomen. 

Dr. Letteplein
Het voorstel om een krediet vast te stellen voor de reconstructie van het Dr. 
Letteplein wordt met algemene stemmen aangenomen. Peter Schlamilch 
(Beter De Bilt) vraagt in een motie de mogelijkheid van snelheidsremmers 
bij het Dr. Letteplein te onderzoeken. Wethouder Van Hulst zegt toe dit 
met het verkeersplatform te gaan bespreken. De motie wordt aangenomen.

Hamerstukken
De raad stemt in met: de inbreng van B en W voor de ruimtelijk-economi-
sche koers van het Netwerk U10, met het bestemmingsplan Prins Hendrik-
laan 28-30 Bilthoven, met de beschikbaarstelling van extra krediet voor 
renovatie van De Vierstee, het benoemen van raadsrapporteurs verbonden 
partijen, het verslag van de besloten vergadering van 31 maart en stelt de 
begrotingswijzigingen vast.

Schapenwei
Menno Boer (SP) vraagt het college in een voorstel om te onderzoeken 
of er sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen op de Schapen-
wei van het RIVM terrein gebouwd kunnen worden. Krischan Hagedoorn 
(PvdA) pleit ervoor daar een ecowijk te realiseren. Wethouder Hans Mieras 
zegt dat het bestemmingsplan de meest recente uitspraak over dit gebied 
door de raad is. ‘Dat is in 2014 vastgesteld en heeft een agrarische bestem-
ming. Als die bestemming wordt logelaten, dan zegt de Structuurvisie dat 
een invulling binnen de life science as daar het meest voor de hand ligt.’ 
Het voorstel krijgt steun van de raad. De fracties van VVD, D66 en Groen-
Links stemmen tegen.

Beeldentuin
Peter Schlamilch (Beter De Bilt) roept in een voorstel het college op zich in 
te spannen om de beeldentuin Jits Bakker voor De Bilt te behouden. Chris-
tiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) vraagt of de plek van de beelden kan 
worden aangewezen als landschapsmonument. Wethouder Hans Mieras 
zegt dat de gemeente blij is met de beelden, maar er geen eigenaar van te 
zijn. De beelden staan ook niet op grond van de gemeente. De wethouder 
ondersteunt de strekking van het voorstel en wil met de provincie Utrecht 
en het Utrechts Landschap in gesprek gaan. Frans Poot (D66) kondigt een 
petitie aan met als doel de beeldentuin voor de gemeente te behouden. Het 
voorstel wordt aangenomen, de SGP en ChristenUnie stemmen tegen. 

Wethouder Van Hulst gaat de mogelijkheid om snelheidsremmers te 
realiseren bij het Dr. Letteplein met het verkeersplatform gespreken.

Ontwikkeling Vinkenplein stap 
dichterbij

door Guus Geebel

Maandag 25 april werd een begin gemaakt met de herontwikkeling van het Vinkenplein in 
Bilthoven. In het voormalige pand van de ING bank tekenden de gemeente, de eigenaar en de 

ontwikkelaar een overeenkomst waarmee een belangrijke stap is gezet voor
de realisatie van de nieuwe bebouwing aan het plein.

Het Vinkenplein, gelegen in het 
hart van centrum Bilthoven, is nu 
nog een parkeerterrein. Na de her-
inrichting verandert dat en wordt 
het plein met horeca, winkels en 
woningen de huiskamer van het 
vernieuwde centrum. 
Het parkeerterrein gaat veranderen 
in een plein met groen en terrassen. 
De gemeente ging in 2014 op zoek 
naar een ontwikkelaar die nieuw-
bouw op de locatie van het voorma-
lige ING pand langs de Vinkenlaan 
en de Melchiorlaan zou willen re-
aliseren. 

Keuze
In 2015 is de keuze gemaakt voor 
Synchroon BV, met als belegger 
en toekomstig eigenaar Residence 
Vinkenplein B.V. Dat is een on-
derdeel van de organisatie van de 
eigenaar van De Kwinkelier. Het 
plan voorziet in horeca en winkels 
op de begane grond en daarboven 
ongeveer dertig appartementen. 
Onder het complex komt een par-
keergarage voor de bewoners. Op 
het plein wordt een horecapaviljoen 
gerealiseerd. De verwachting is dat 
Synchroon in het vierde kwartaal 

van dit jaar start met de bouw en 
dat het gehele project begin 2018 
opgeleverd wordt. Meer informatie 
over het plan is te vinden op www.
vinkenpleinbilthoven.nl. 

Inrichting plein
Tegelijkertijd met de uitwerking 
van de plannen voor het gebouw en 
het horecapaviljoen, wordt het ont-
werp voor de openbare ruimte op-
gesteld. Vanuit de Klankbordgroep 
Centrumplan Bilthoven is een spe-
ciale werkgroep opgericht die sa-
men met een landschapsarchitect 

en de gemeente gaat werken aan 
het plan voor de inrichting van het 
plein. In de werkgroep zijn bewo-
ners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties vertegenwoor-
digd. De klankbordgroep zal in het 
proces advies uitbrengen aan de 
gemeente. Het college van B en W 
zal uiteindelijk over het definitieve 
ontwerp een besluit nemen. Naar 
verwachting start het ontwerppro-
ces in mei. Tussendoor zal er een 
aantal keren gelegenheid zijn om 
het plan te bekijken.

Bilthoven Bouwt
In de periode 2011-2018 wordt het 
centrum van Bilthoven gemoder-
niseerd. Het spoor is op inmiddels 

op twee plaatsen ondertunneld. Er 
is behoefte aan een passend voor-
zieningenaanbod. De bereikbaar-
heid en de veiligheid moeten verbe-
terd worden en de kwaliteit van de 
openbare ruimte heeft een impuls 
nodig. 

De gemeente De Bilt werkt hierin 
met verschillende partners sa-
men onder de noemer Bilthoven 
Bouwt. Het gelijknamige informa-
tiecentrum aan de Julianalaan 1 is 
geopend op woensdag- en vrijdag-
middag van 14.00 tot 17.00 uur en 
de eerste en derde zaterdag van de 
maand van 11.00 tot 14.00 uur. Ook 
op www.bilthovenbouwt.nl is actu-
ele informatie te vinden. 

Wethouder Hans Mieras kreeg van Henri van Dam een ‘bebouwde kom’ voor het gemeentehuis aangeboden. Het 
is een kunstwerk in de vorm van een schaal met huisjes op de randen.

Project Verbinding Hoorneboeg
Goois Natuurreservaat nodigt iedereen uit te reageren op het plan voor het project Verbinding 

Hoorneboeg. We hebben de afgelopen weken een drietal informatieavonden georganiseerd 
waarbij een toelichting is gegeven op dit project.

 
Wij hebben tijdens deze avonden 
maar ook daarbuiten, ervaren dat 
er een grote betrokkenheid is bij 
de omwonenden en gebruikers 
van het gebied en dat er behoefte 
bestaat om op onze plannen te rea-
geren. Wij zullen daar de komende 
tijd gelegenheid voor geven. Ook 
alle vragen die tijdens de informa-
tieavonden zijn genoteerd zullen 
daarbij worden betrokken. 

Goois Natuurreservaat start in 
september met de ontwikkeling 
van een open heideverbinding tus-
sen de Hoorneboegse Heide en 
het Hilversums Wasmeer: de Na-
tuurverbinding Hoorneboeg. De 
natuur ten zuiden van Hilversum 
zal de komende drie jaar een in-
grijpende verandering ondergaan. 
Samen met twee natuurbruggen 
wordt zo een aantrekkelijke ver-
binding gerealiseerd voor mens en 
dier. 
Wij nodigen dus iedereen uit om 
schriftelijk ideeën, wensen of sug-
gesties naar ons toe te sturen. Dat 
kan tot uiterlijk 20 mei naar
gooisnatuurreservaat@gnr.nl 
o.v.v. Natuurverbinding Hoorne-

boeg of naar Postbus 1001, 1200 
BA Hilversum. Wij zullen de 
binnengekomen reacties dan voor 
1 juli beantwoorden. Op onze site 
kunt u meer informatie over het 
project Verbinding Hoorneboeg 
vinden. 

Op dinsdag 10 mei wordt een 
informatieavond gehouden in 
het Dorpshuis van Hollandsche 
Rading. Aanvang 19.30 uur. 
Einde 21.00 uur. Inloop vanaf 
19.15 uur. Aanmelden graag 
vooraf via www.gnr.nl

advertorial



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Kapper Hans
met vriendje 
Wim lopen 
dit weekend 
in België (dat wordt weer lachen).

Dus zaterdag gesloten!

Bel. 21-2455

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Kind en Koffie Café
Elke tweede vrijdag van de maand van 15.00 tot 16.30 
is er het Kind en Koffie Café. Ouders praten met elkaar 
over opvoeden onder het genot van een kop koffie/
thee. Zij kunnen hun kinderen meenemen. Voor hen 
is er speelgoed. MENS De Bilt organiseert dit samen 
met Kindercentrum Weltevreden. U kunt gewoon 
binnenlopen in Wijkrestaurant Bij de Tijd,
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt.

BoodschappenPlusBus
Samen met anderen boodschappen doen en uitgaan 
naar een tuincentrum of samen ergens eten. U wordt 
opgehaald en thuis gebracht. De bus rijdt 5 dagen 
per week en is bedoeld voor mensen die er moeite 
mee hebben om zelf boodschappen te doen en uit te 
gaan. De kosten zijn afhankelijk van waar de rit heen 
gaat. Voor meer informatie 0346-214195
(iedere werkdag tussen 9 en 12 uur) of mail:
plusbus@mensdebilt.nl

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De 
Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 
of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96,
0346-214161

06 - 51447828
www.mevision.info

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

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

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

Midgetgolfen op een mooie baan in een 
bosrijke omgeving. Ook gezellig terras
voor koffie, drankje, snacks of ijsjes.
Dagelijks open vanaf 10:00 uur,
bij goed weer tot 22:00 uur,
u kunt tot 20:30 uur beginnen.
T. 030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Julianalaan 282   www.midgetgolfbilthoven.nl

"

Tegen inlevering
van deze bon,

elke 2de
toegangskaart

voor de
halve prijs

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

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

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

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk 
• Primera Maartensdijk • Readshop

Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

PROEF                     
HET WITTE GOUD

Heerlijke asperges met ham € 18,50 of 
zalm € 21,50  

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

LIKE  ONS OP FACEBOOK
FAC EB OOK.C OM.DEGR IFFEL  

Slagroomtaartje

€ 8,95

Met Hollandse aardbeien 
8 personen 
nu

een echte traktatie
van € 3,50

nu

enkhuizer
krentenbrood

€ 2,95

maartensdijk - den dolder - hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

De zomerperiode komt eraan, terrasje 
pakken, luieren op het strand, genieten van je 
vakantie en misschien wel op reis. Dus tijd om 
wat te gaan verdienen...  Kom gezellig werken 
bij ons! Je doet werkervaring op (staat goed 
op je CV) en je verdient prima.

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102

3573 PS Utrecht

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

brasserie
ink

medewerk(st)er bediening 
gezocht

(student/scholier/parttimer)

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Deze actie is geldig van maandag 25 april t/m 7 mei 2016

UW CADEAU
Bij besteding vanaf € 65,- aan Lancôme producten
ontvangt u een showergel 50ml of bodylotion 50ml

van Lancôme La Vie est belle cadeau!

25% KORTING OP ALLE LANCÔME PRODUCTEN
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Bovenste Beste Biltse Buren
Vrijetijdsbouwers wonen na 50 jaar nog bij elkaar

In de jaren 60 van de vorige eeuw was er een enorme woningnood en moest je tenminste 5 
jaar wachten op een huis in de Bilt. De bouw van nieuwe huizen werd door de rijksoverheid 

tegengehouden. De Bilt kreeg per jaar maar een beperkte mogelijkheid om te bouwen.

De toenmalige wethouder Rade-
makers ontdekte, dat woningen 
die niet in de reguliere tijd werden 
gebouwd niet meetelden in het 
toegewezen aantal. Hij ontwik-
kelde in de wijk Weltevreden een 
plan, waarin 36 woningen op van 
de gemeente gekochte grond kon-
den worden gebouwd door groep-
jes ‘Vrijetijdsbouwers’. Er werd 
door de gemeente gecontroleerd 
dat er geen aannemers of anderen 
overdag aan het werk waren. 

Vaklieden
Zes handige vaklieden op perceel 

2 t/m 12 konden zo aansluitend 
hun woningen bouwen en elkaar 
over een weer helpen. Met uit-
zondering van Adriaan Ruske, 
de loodgieter, wonen ze er nog 
steeds.Op nr. 2 Gijs van Zwieten - 
metselaar, op nr. 6 Albert Verhoef 
- metselaar, op nr. 8 Jan Bellaard - 
elektricien, op nr. 10 Aarts Elberts 
- timmerman en op nr. 12 Antoon 
Negenman, ook timmerman.

Jubileum
Na de start (mei/juni 1965) sta-
ken veel familieleden, vrienden 
en kennissen vaak een avondje 

of een zaterdag de helpende hand 
toe. Wel gold er een ‘verplich-
ting’, dat de bouwer er iedere 
avond was van 19.00 tot 23.00 en 
zaterdags van 07.00 uur tot 17.00 
uur. 

Nu dus 50 jaar geleden, in april 
1966, kon ieder zijn huis betrek-
ken maar waren er nog veel klus-
sen te doen die wij gezamenlijk 
uitgevoerd werden. De groep 
woont nog steeds met veel plezier 
in de rustige, groene en zonnige 
straat en is nog steeds blij met el-
kaar als buren.

De Biltse bouwburen vieren hun jubileum.

Maartensdijk bakermat 
ondergrondse pers

Lodie Voûte woonde met zijn 
vrouw Ad Esser in het landhuis 
achter Rustenhove (nu Aanleg-
steeg 4). Samen met zijn broef 
Klaas ergert hij zich al heel snel 
aan de propaganda van de bezet-
ter. Ze besluiten ‘Het Bulletin’ 
met feitelijke informatie te gaan 
maken en in Nederland te ver-
spreiden. Rustenhove blijkt een 
prima plek om dit soort illegale 
activiteiten te herbergen. Gek ge-
noeg zijn de verzetsactiviteiten 
van de gebroeders Voûte door de 
Maartensdijkers onopgemerkt ge-
bleven. Dat blijkt enigszins we-
derzijds: de Voûtes hebben nooit 
geweten dat de Maartensdijkers 
het appelhuis op het terrein van 
Rustenhove als geheime schuil-
plaats benutten.

We herdenken nu de verschrik-
kingen van de Tweede Wereldoor-
log en vieren de bevrijding van 
een meedogenloze bezetter. Wat 
heeft die bezetting en bevrijding 
voor de gewone mensen in de 
zes dorpskernen en het buitenge-
bied van gemeente De Bilt bete-
kend? Wat voor gebeurtenissen 
hebben zich in die periode daar 

afgespeeld? Het verhaal hierbo-
ven van de gebroeders Voûte is 
er één uit een hele reeks. Diverse 
auteurs hebben in artikelen in de 
lokale pers (De Vierklank en De 
Biltse Courant), in de periodieken 
van de twee lokale geschiedenis-
verenigingen (St. Maerten en De 
Biltse Grift) en in een aantal boe-
ken de lokale geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog in deze 
contreien uitgebreid beschreven 
en gedocumenteerd. Lezers die 
zich verder willen verdiepen in de 
lokale geschiedenis van die bewo-
gen periode vinden als start een 
handzame inventarisatie op www.
debiltinwo2.nl.

Sommige boekpublicaties in het 
overzicht zijn niet specifiek ge-
richt op onze dorpskernen of op 
de oorlogsperiode maar ze bevat-
ten zoveel relevante informatie 
over de oorlogsperiode in onze 
contreien dat ze daarom toch zijn 
opgenomen. Ook niet alle boe-
ken en artikelen zijn nog in/via 
de reguliere boekhandel of via de 
(archieven van) weekbladen ver-
krijgbaar. In die gevallen bieden 
de historische verenigingen, (uni-

versiteits/NIOD)bibliotheken, het 
Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen in Breukelen, an-
tiquariaten of boekenbeurzen wel-
licht uitkomst. En als niets meer 
lukt dan doet een telefoontje met 
Koos Kolenbrander soms wonde-
ren.

(Frank Klok)

Lodie Voûte werd eerder door 
Koos Kolenbrander voor de Biltse 
Courant geïnterviewd.

Lintje voor 
Marten Mobach

Dinsdag 26 april ontving de heer Marten Mobach (96) uit De Bilt een 
lintje. Hij kreeg de versierselen, behorend bij Lid in de Orde van Oranje 
Nassau niet van burgemeester Arjen Gerritsen op Jagtlust, maar van 
de Minister van Defensie in Den Haag. Marten Mobach heeft in de 
tijd dat hij als militair werkzaam was bij de Koninklijke Marechaussee 
vaak als escorterend motorrijder gereden voor het Koninklijk Huis en 
andere belangrijke mensen. Nu was hij een belangrijk mens, want hij 
werd dinsdag 26 april in alle vroegte door een auto met motorescorte 
van huis opgehaald.

Voor Marten Mobach werd speciaal vervoer geregeld.
[foto Reyn Schuurman]

Politie waarschuwt 
baasjes

Honden- en kattenbezitters in De Bilt moeten hun ogen openhouden, 
zegt de politie. Zaterdagochtend is daar een vergiftigde worst gevon-
den. De worst werd ontdekt in de omgeving van de Soestdijkseweg 
Zuid en de Looydijk. De vinder kon voorkomen, dat zijn huisdier of 
andere dieren ervan gingen eten. Wie een vergiftigde worst heeft ont-
dekt kan het beste de politie bellen. Zo kan volgens de politie in kaart 
worden gebracht waar de worsten zijn neergelegd en dat leidt mogelijk 
naar degene die ervoor verantwoordelijk is.

Een Koning die zorgt voor regen
niet iedereen is daarop tegen
want als majesteit
je met een lintje verblijdt
komt die regen heel goed gelegen

Guus Geebel Limerick

Kinder-Natuur-
Activiteiten

 
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar 
op woensdag 4 mei van 14.30 tot 16.30 uur. Het thema is: ‘Verdwaald 
in ’t bos?’. Om verdwalen te voorkomen laten dieren heel wat sporen 
achter en daar wordt in een speurtocht naar gezocht. Er wordt tevens 
een echt werkend kompas gemaakt en geleerd hoe je met eenvoudige 
hulpmiddelen de richting kunt bepalen. De echte speurneuzen krijgen 
aan het eind een diploma. 

Maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder dan 4 aanmeldingen 
gaat de middag niet door.
Aanmelden kan per email tot zondag 1 mei a.s. KinderNatuurActivi-
teiten@gmail.com. Locatie: ’t Winkeltje van Oostbroek, Bunnikseweg 
45a in De Bilt.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DE BIEFSTUK

Heerlijk gemak voor koningsdag; op brood, bij de 

maaltijd of van de BBQ
100 gram 1.98

GEHAKT STAAFJES

Op veler verzoek; vers gedraaid gehakt, lekker 

gekruid en gepaneerd; 8 - 10 braden
3 stuks 3.30

LAMSKOTELETJES

Voor in de pan of op de barbecue. Lekker 

gemarineerd; lekker mager, mag rosé
100 gram 1.50

ORANJE SCHNITSELS

Van pure malse eerlijke kipfilet; Lekker gepaneerd & 

gekruid, helemaal panklaar
4 stuks 5.00

RUNDER RIBLAPJES

van ons bekende Utrechtse Heuvelrug rundvlees. Om 

te stoven, ca. 2½ tot 3 uur
500 gram 6.25

VARKENS SCHOUDERFILETROLLADE

Lekker gekruid, gezouten & handgeknoopt; met een 

braadtijd van ca. 90 minuten
500 gram 5.75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 25 april t/m zaterdag 30 april. Zetfouten voorbehouden.STOMERIJ
Voor stomen gaat u
naar de dorpsweg

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

Geldig in april en mei 2016

Parkeren voor de deur

Naast de kerk

WEEK 2Elke week wat aan de hand  t/m dinsdag 3 mei 

De moestuin is in opkomst. Steeds meer mensen ontdekken het plezier in het 
planten, zaaien en natuurlijk oogsten van groenten, fruit en kruiden uit eigen 
tuin. De één op grote schaal, de ander in een moestuinbak. In onze tweede 
LuiLenteLand-week gaan wij ál die mensen een groot plezier doen met:
op álle groenten, fruit en kruiden, op groente- en kruidenzaden 
en óók op de bijbehorende grond en voeding 
                
                   een FORSE KASSAKORTING van ........ Tip 2

Tip 1

Neem voor de bescher-
ming van uw fruit een  
blauw net. Daar raken 
de vogels NIET in verstrikt.

Goede grond en de juiste 
bemesting doen wonderen. 
Vraag onze medewerkers 
wat u nodig heeft voor uw 
(moes)tuin.

25%

 Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035-6012883 • www.vaarderhoogt.nl Zondag open 12.00-17.00 u.

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

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

28/4 - 1/5 Jumping Lummen - Belgie

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

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

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

 Nieuws ageNDa archief aDVertereN beDrijVeN reagereN Niet oNtVaNgeN coNtact

hairdesque
Maertensplein 33 Maartensdijk 0346-213711
Moderne kapsalon voor dames, heren en kinderen. [lees meer]

rijwielpaleis bilthoven
Koperwieklaan 1 Bilthoven 030-2280713 info@rijwielpaleis.nl
Al meer dan 25 jaar combineren wij vakmanschap met een enorme passie voor 
techniek en innovatie! [lees meer]
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Raad akkoord met winkels 
open op zondag

door Guus Geebel

Onder grote publieke belangstelling stemde de gemeenteraad donderdag 21 april met 
16 tegen 11 stemmen in met een initiatiefvoorstel van D66 en VVD voor zondagopenstelling van 
winkels in de gemeente De Bilt. Het werd een stevig debat waarin voor- en tegenstanders hun 

argumenten uitvoerig toelichtten. 

Overeenkomstig het aangenomen 
voorstel zal de proef op 1 septem-
ber 2016 voor een half jaar van start 
gaan. Daaraan voorafgaand maken 
winkelbedrijven samen met direct 
omwonenden afspraken over be-
voorrading op zondag. Ook  worden 
met de grote ketens afspraken ge-
maakt over het in dienst hebben van 
een aantal mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt. Aan het einde van 
de proefperiode worden de effecten 
geëvalueerd. Aan de hand van deze 
evaluatie zal de raad een vervolg-
besluit nemen over openstelling 
op zon- en feestdagen en uiterlijk 
begin 2017 een nieuwe verorde-
ning vaststellen. De wijziging van 
de Winkeltijdenverordening wordt 
daarna via BiltBuis en de website 
van de gemeente bekendgemaakt 
en treedt dan in werking. 

Voor- en tegenstanders
Bij de behandeling van het initi-
atiefvoorstel leggen voorstanders 
de nadruk op de vrije keuze van 
ondernemers om hun winkels open 
te hebben en van bewoners om daar 
gebruik van te maken. Ook wordt 
meegewogen dat in de regio win-
kels wel op zondag open zijn. Te-
genstanders wijzen naast religieuze 
bezwaren, op de positie van kleine 
ondernemers, verkeersoverlast en 
luchtvervuiling. Werner de Groot 
(CDA) zegt niet tegen koopzonda-
gen te zijn maar hij vindt 52 zon-
dagen op jaarbasis teveel. De Groot 
dient een wijzigingsvoorstel in om 
in plaats van 52, 16 koopzondagen 
dagen per jaar mogelijk te maken. 
Het amendement wordt verworpen. 
Johan Slootweg (SGP) constateert 

dat 80 tot 90 procent van de kleine 
zelfstandigen zegt geen behoefte te 
hebben aan een zondagopenstel-
ling. Hij noemt verder de overlast 
voor omwonenden. Slootweg vindt 
dat deugdelijke argumentatie ont-
breekt. ‘Voor de kleine zelfstandi-
ge betekent het meer kosten tegen 
dezelfde opbrengst.’ Menno Boer 
(SP) voorziet een toestroom vanuit 
Utrecht naar De Bilt. De SP steunt 
het amendement van het CDA.

Belangenafweging
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
vindt dat nu de burgerpeiling geen 
duidelijk uitsluitsel heeft gegeven, 
de raad zijn verantwoordelijkheid 
moet nemen. ‘We hebben argumen-
ten tegen gehoord, als zondagshei-
liging, overlast voor omwonenden 
en rust voor de eenmanszaken. 
Voorstanders riepen om een gelijk 
speelveld.’ Hij vindt het de vrije 
keuze van de ondernemers om 
open te gaan. IJssennagger zal het 
voorstel steunen. Zijn fractiegenote 
Tiny Middleton stemt tegen. ‘Zo 
is onze fractie als je kijkt naar de 
uitslag van de burgerpeiling een af-
spiegeling van de hele gemeente.’ 
Anne de Boer (GroenLinks) legt 
de nadruk op het groene dorpse 
karakter van de gemeente. ‘Die 
moet niet ten prooi vallen aan de 
24-uursseconiomie.’ Hij pleit voor 
een zorgvuldiger belangenafwe-
ging. Vanetta Smit (D66) vindt dat 
de overheid niet voor ondernemers 
moet bepalen wanneer zij hun werk 
mogen doen en niet voor bewoners 
moet bepalen wanneer zij gebruik 
mogen maken van mogelijkheden 
die worden geboden. 

Inwoners
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) vindt dat we aan het einde 
zijn gekomen van een lang onder-
zoeksproces. ‘De Bilt heeft met de 
omliggende gemeenten geen gelijk 
speelveld. Dat is niet goed voor 
onze lokale economie en onze win-
kelcentra. Beter De Bilt is voorstan-
der van een bloeiende economie en 
wil om die reden het avontuur van 
de proef wel aangaan.’ Voor Nico 
Jansen (CU) is het verstoren van 
de rust een belangrijk punt om te-
gen het voorstel te stemmen. Zijn 
religieuze overtuiging speelt daar-
bij ook een rol. Erik van Esterik 
(PvdA) vraagt zich af of wij als 
gemeenteraad anno 2016 moeten 
bepalen wat inwoners mogen doen 
op zondag. De proef had voor de 
PvdA niet gehoeven. ‘We denken 
dat de uitkomst van de pilot niet 
eenduidig zal zijn en dat we weer 
dezelfde argumenten gaan uitwis-
selen omdat er geen zonneklaar 
antwoord uit zal komen.’ Arie-Jan 
Ditewig (VVD) noemt het voorstel 
dat voorligt maatschappelijk en 
economisch goed. De pilot moet 
antwoord geven op aanvullende 
vragen die in de loop van dit pro-
ces naar voren komen.’ Hij noemt 
een terugtredende overheid een on-
derdeel van deze tijd. ‘We maken 
deel uit van een stedelijke regio 
waarbinnen onze ondernemers en 
consumenten leven.’

Mogelijkheden
Initiatiefnemer Dolf Smolenaers 
(D66) constateert dat het draag-
vlakonderzoek geen duidelijk 
uitsluitsel heeft gegeven en dat 

de raad daarom zijn eigen verant-
woordelijkheid moet nemen. ‘Wij 
kiezen daarom voor een pilot. We 
pleiten niet voor meer onderzoek 
en dus uitstel.’ Smolenaers vindt 
dat we onze ondernemers moge-
lijkheden moeten bieden om in te 
spelen op ontwikkelingen in de de-
tailhandel. ‘Het is niet goed als we 
in regionaal verband een uitzonde-
ringspositie innemen.’ Mede-initi-
atiefnemer Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer (VVD) gaat in op een 

aantal opmerkingen die gemaakt 
zijn. Een motie om in de proefpe-
riode fijnstof te meten om de ef-
fecten van de openstelling op de 
luchtkwaliteit te kunnen bepalen, 
en een motie om aan het eind van 
de proefperiode een referendum te 
houden, worden ingetrokken. Te-
gen het initiatiefvoorstel stemmen: 
CDA, SP, GroenLinks, SGP, Chris-
tenUnie, Tiny Middleton (Bilts Be-
lang) en Peter Schlamilch (Beter 
De Bilt).  

Nu nog weinig volk op de Hessenweg in De Bilt op zondagmiddag.

Iedereen zingt mee in 
Maartensdijk

 
Op vrijdagavond 20 mei vindt er om 20.00 uur een gezellige meezing-
avond plaats in De Vierstee. Al het zang- en muziektalent van Maar-
tensdijk en omgeving doet mee: Algemeen Zangkoor Maartensdijk 
AZM, Kunst & Genoegen, Gospelkoor Sparks of Joy, Sojater, Sterk 
Spul, Joolentertainment en een aantal individuele zangers. De mensen 
in de zaal kunnen alle liederen meezingen, waarvoor in het program-
maboekje alle teksten staan vermeld. 
De avond wordt georganiseerd in het kader van de actie Vierstee 2.0 om 
geld in te zamelen voor de (ver-)nieuwe Vierstee. Kaarten bestellen en 
afhalen via: Primera Maartensdijk, De Vierklank, en tuincentrum Ka-
rel Hendriksen in Hollandsche Rading. Toegangsprijs € 7,50. E-mail: 
evt@ebbevantonningen.com, tel. 06 53225908.

Gospelkoor Sparks of Joy in concert.

Koningsspelen bij Midgetgolf
Als alternatief voor de Koningsspelen waren op vrijdag 22 april ruim 275 kinderen (10 

groepen) van de Theresia-basisschool te gast op de midgetgolfbaan te Bilthoven, waar zij van 
9.00 uur en14.30 uur gebruik konden maken van de midgetgolfbaan.

In 2016 is het 50 jaar geleden dat 
er een midgetgolfbaan in Biltho-
ven gestart werd. Eigenaar Erik 

Polders organiseert daarvoor in 
juni 2016 enkele leuke activiteiten. 
Om e.e.a. alvast uit te proberen 

fungeerden de leerlingen van de 
Theresiaschool graag als proefko-
nijn. [HvdB]

De proefkonijnen van de Therasiaschool.

Formule 1 met 
Koen Vergeer

Voor schrijver en Formule 1-fanaat Koen Vergeer gaan literatuur en 
Formule 1 al een leven lang samen. Aan de hand van filmpjes, foto’s 
en archiefmateriaal laat hij zien hoe het zo gekomen is. Sterke verhalen 
van Ayrton Senna tot Harry Mulisch. Met zijn nieuwste boek, Faust 
Racer, blikt hij terug op de onvoorstelbare periode waarin de dood mee 
raasde over de circuits, maar hij kijkt ook vooruit: hoe gaat Max Ver-
stappen het doen de komende Grand Prix en de volgende jaren? 

De avond met Koen Vergeer is op vrijdag 29 april om 20.00 uur 
(vrij entree) in de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven. 
Graag vooraf aanmelden tel. 030  2281014 of info@bilthovenseboek-
handel.nl.
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Voordeel

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

100

299 249

399

Geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 april 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Hollandse 
asperges
zak 500 gram

Jumbo
chocolade-
taartje
per stuk

Hollandse
Aardbeien
bak 400 gram

Campina vla
vanille, blanke
of chocolade 
per pak

met extra loungesetzegel
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Finn Schuitema acteert in film
door Rob Klaassen

De achtjarige Finn Schuitema uit Maartensdijk speelt de rol van de jonge Tommie in de film 
‘Knielen op een bed violen’ naar de gelijknamige roman van Jan Siebelink. Finn zit in groep 5 

bij ‘meester Anton’ op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk.

Finn en zijn broer Sam (10 jaar) 
zijn ingeschreven bij een casting-
bureau. Hun naam, bekwaamhe-
den, mogelijkheden en uiterlijk 
waren dus bekend. Een tijdje ge-
leden werden Sam en Finn ook 
gevraagd om op auditie te komen 
voor de TV serie ‘dokter Tinus’. 
Zij zijn toen niet uitgekozen.

Draaidagen 
Finn heeft 7 draaidagen meege-
maakt. De opnamen vonden plaats 
in België. Finn: ‘Ik heb daar een 
storm meegemaakt, die het huis 
van het gezin verwoest. Alles werd 
om ver geblazen of ging de lucht 
in. Een enorme herrie en ravage. 
Ik vond het heel leuk om dat alle-
maal eens van zo dichtbij mee te 
maken. En ik was die dag ook nog 
eens ziek’. Moeder Sonja: ‘Met 
die draaidagen alleen ben je er nog 
niet. Voorafgaand aan de draaida-
gen moeten kleren worden gepast, 
haren geknipt, naderhand teksten 
ingesproken etc. Dat kost tijd maar 
dat is erg leuk om allemaal mee te 
maken. Net als de filmpremière, 
dat was heel bijzonder’. Finn had 
een goede band met alle acteurs, 
maar met Noortje Herlaar , die zijn 
moeder speelt in de film, in het bij-
zonder. Zij hadden echt een klik. 
Finn vond het allemaal heel leuk 
om te doen. De film draait nu in 
de bioscopen en is gelukkig goed 
ontvangen. 

Toneelervaring
Onze vraag of Finn op school al 
veel ervaring heeft opgedaan met 
toneel, voordrachten e.d. wordt 
ontkennend beantwoord. Finn: ‘Op 
school wordt weinig aan toneel ge-
daan’. Sinds zijn rol in de film zit 

Finn op musical les waar hij naast 
acteren ook leert zingen en dansen. 
Met zijn klasgenoten van theater-
school Masquerade wordt in mei 
de musical ‘Aladdin’ opgevoerd in 
theater de Kom in Nieuwegein.  

Theater
Het begint erop te lijken, dat Finn 
aan het begin staat van een heuse 
carrière als acteur. Hij is vanaf 20 
april wekelijks te zien in het to-
neelstuk ‘Moeders en Zonen’. Dit 
stuk zal tot het eind van het jaar 
in diverse theaters in ons land te 
zien zijn. In het stuk spelen Paul 
de Leeuw, Anne Wil Blankers en 
Freek Bartels. Het stuk heeft op 
Broadway gestaan onder de ti-
tel ‘Mothers ans Sons’. Het gaat 
over de ingewikkelde relaties en 
verwikkelingen, die er in een ho-
mofiele relatie spelen. Finn speelt, 
samen met 5 andere jonge acteurs, 
de rol van zoon. Dit komt omdat 
de arbeidsinspectie verbiedt, dat 
kinderen meer dan één avond per 
week op het toneel staan. Voor die 
ene rol van kind zijn dus 6 acteurs 
nodig. Er zijn volgens Finn wel 
enorme verschillen tussen een rol 
in een film en een rol op het toneel: 
‘Voor de toneelrol moet ik veel uit 
mijn hoofd leren. Ik moet vaak re-
peteren en ook veel reizen. Soms 
bv. naar Leeuwarden. Je moet ook 
niet vergeten dat het live is, je staat 
op toneel’. 

School
Op de vraag of dit acteurswerk 
wel valt te combineren met school 
zegt Sonja: ‘Finn is gelukkig een 
gemakkelijk lerende leerling. Hij 
kan tot nu toe het verzuim zonder 
schade missen. Nu hij in een to-

neelstuk staat, gaat hij onder de re-
geling kunstkinderen vallen. Deze 
regeling houdt in dat hij 24 dagen 
per jaar vrijstelling van school kan 
krijgen. Nogmaals: voor ons is es-
sentieel dat Finn het leuk vindt en 
dat het goed is voor zijn ontwik-
keling. Wij hoeven niet zo nodig, 
maar we zien dit als een verrijking 
van zijn leven. Maar nogmaals, 
heeft hij er geen zin meer in, dan is 
het over en uit’. 

Hobby’s
Heeft Finn naast al de film- en 
toneelactiviteiten spelen nog tijd 
voor andere hobby’s? Finn: ‘Ik heb 
wel getennist en op judo gezeten, 
maar dat doe ik nu niet meer. Ik zit 
nu op bootcamp, dansen, zingen 
en muziek spelen. Ik speelde eerst 
trompet maar nu speel ik saxofoon. 
Ik volg les en ik speel in het orkest 
‘Kunst en Genoegen’ van Maar-
tensdijk. Ook taarten bakken en 
knutselen vind ik leuk’. Sonja: ‘Het 
kost het hele gezin wel wat inspan-
ningen om alles te organiseren. 
Zoals rijden naar de repetities in 
het weekend en de voorstellingen 
duren tot laat op de avond. Maar 
we hebben het er graag voor over’. 
Sommige ouders reageren in de 
trant van ‘daar heb je die ouders die 
zo nodig moeten’ of ‘krijgt hij daar 
vrij voor?’. Dat is wel een beetje 
Nederlands. In het buitenland re-
ageren mensen veel enthousiaster 
als een kind de kans krijgt op jonge 
leeftijd dergelijke ervaringen op te 
doen. Nogmaals, we doen het voor 
Sam en Finn. Wij zien dat ze er 
veel plezier in hebben en veel van 
leren. Hoe dat in de toekomst ver-
der zal gaan, is gewoon afwachten. 
We zien wel hoe het loopt…’.

Finn is thuis op de bank weer in zijn rol als de jonge Tommie.

Hardloopclinic voor 
Westbroekse Polderloop

Om in het jubileumjaar een extra 
groot deelnemersveld te creëren is 
in aanloop naar de polderloop een 
hardloopclinic georganiseerd. De 
belangstelling was zo groot dat 

er drie groepen gemaakt moesten 
worden. 
Er is een afstand van 250 meter (t/m 
7 jaar) en 3 km (8 t/m 15 jaar). Van-
af 16 jaar (6 km) en (8 km). Nieuw 

dit jaar is de estafette voor 4 perso-
nen, waarbij iedereen 2 km. loopt. 
Inschrijven kan op de dag zelf in de 
feesttent vanaf 17.30 uur.  (Agaath 
van Klaren)

Training voor de 40ste polderloop op vrijdag 29 april om 18.30 uur in Westbroek. 

Achtste groepers 
huilen niet

De leerlingen van productieklas 1 van Theaterschool Masquerade 
speelden op 16 april de voorstelling Achtste groepers huilen niet! (naar 
het gelijknamige boek van Jaques Vriens) voor een uitverkochte zaal. 
Het is een ontroerende voorstelling waarin het verhaal van Akkie en 
haar groep 8 wordt verteld. De voorstelling gaat in reprise tijdens het 
theaterfestivalweekend Together op 3, 4 en 5 juni.     (Corinne Weeda)

Productieklas 1 van Maquerade op het toneel.

Kunstzinnige 
workshops

Op maandag 18 april was er op de Oranje Nassau School (ONS) aan 
de Overboslaan een dag met uiteenlopende kunstzinnige workshops 
voor alle derdeklassers om hen kennis te laten maken met verschil-
lende vormen van kunstbeoefening. Workshops o.a. van een edelsmid, 
een capoeira leraar en een hennatattoo-kunstenares stonden op het pro-
gramma. (L. Bazuin)

Tessa en Iman maken kleifiguren. 
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Expositie in 
Opstandingskerk
Tot en met 21 mei worden in de Opstandingskerk 

in Bilthoven schilderstukken van Adri van Dongen 
geëxposeerd en foto’s van Henk Strietman. 

Adri van Dongen heeft altijd getekend, veel met houtskool. Vroeger 
deed hij met een vriendje wedstrijdjes wie van beiden het mooiste 
kon tekenen; meestal won hij.  Sinds 1997 volgde hij schilderlessen 
in aquarel. Nu zit hij in een schildergroepje in Utrecht (Lunetten).

Henk Strietman kent van jongs af aan bijna geen groter plezier dan 
buiten zijn, de verte te zien van land en water en de wind te voelen, 
en daar dan ook de vogels te horen en te zien. Foto’s maken is daarbij, 
net als het onder woorden brengen, een manier om hiervan iets vast 
te leggen, te bewaren, een afspiegeling van de werkelijkheid: Wat heb 
ik nu eigenlijk gezien? Ze zijn als ‘t ware voertuig voor herinnering. 
Daarvoor is niet altijd ingewikkelde apparatuur nodig. Goed kijken is 
het halve werk. Je ziet de wereld beter met het blote oog, dan door de 
lens van een camera. 

De geëxposeerde werken zijn in de Opstandingskerk, Eerste Bran-
denburgerweg 34, Bilthoven op zondagochtend te bezichtigen tussen 
11.00 en 12.00 uur en op andere dagen in overleg met Jannie Cats-
burg, tel. 030 2203091. 

Boskapel-concert  
 
Het Boskapel-Trio verzorgt na de (Boskapel-)kerkdienst op 1 mei een 
concert in de kapel aan de Grothelaan 1 in Groenekan, aanvang ca. 
11.30 uur. Het trio, bestaande uit Klaas van Boggelen (orgel, harmoni-
um en piano), Piet Pannekoek (klarinet) en Michiel Plomp (trompet) 
zal voor een ieder die van muziek houdt een aantal muziekstukken ten 
gehore brengen. Daarnaast zullen de afzonderlijke trio-leden accen-
ten laten horen zoals die mogelijk zijn op hun instrumenten. Na het 
concert zal er gelegenheid zijn om koffie te drinken en de musici te 
ontmoeten. Iedereen is hartelijk welkom en het concert is gratis. 
(Cor van Doesburg).

Acties zijn geldig van woensdag 27 april t/m dinsdag 3 mei 2016

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

Milner 
Alle soorten
2 pakken
van: 2.24 - 12.12
voor: 1.12 - 6.06

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

 NIEUWE OOGST
Hollandse aardbeien 
Bak 400 gram

Coca-Cola 
4 fl essen van 1.5 liter
6.69 - 7.44

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!

   Hoogvliet,

1+1
GRATIS*

1.991.991.991.
400 gram

Per kilo 4.98

5.495.495.495.
4 fl essen

Per liter 0.92

Repair café 
Hollandsche Rading

Zaterdag 30 april is er van 10.00 tot 14.00 uur weer Repair 
Café in Hollandsche Rading, dit keer als extra thema

‘de moestuin-special’. 

Geïnspireerd door de makkelijke moestuin van Jelle Medema wordt 
gestart met het maken van een moestuin op kleine schaal. Eenvou-
dig te maken en slechts iets groter dan één vierkante meter. Past dus 
in iedere tuin en zelfs op het balkon.

Ruiter
Deze keer wordt na het Repair Café nog iets bijzonders gedaan, 
namelijk het beeld Ruiter en Paard aan het begin van de Spoorlaan 
schoonmaken. Het beeld is ernstig vervuild en onder deskundige 
leiding van de heer Jaap Roëll wordt het beeld weer mooi gemaakt. 
Dit is een secuur werkje in verband met de kwetsbaarheid van de 
steensoort. Het beeld staat in een perk dat nieuw is aangelegd en 
voor onderhoud is geadopteerd door de aanwonenden. Op initiatief 
van de gemeente kunnen bewoners openbaar groen adopteren en 
het naar eigen inzicht onderhouden. Dit is het eerste groen adoptie-
project in Hollandsche Rading.

Expositie in 
Immanuëlkerk

Tot en met 21 mei wordt in de Immanuëlkerk in De Bilt werk van 
mevrouw Wilma den Toom geëxposeerd. Zij is begonnen met aqua-
rel, later acrylverf en nu is zij helemaal weg van het schilderen met 
olieverf. Zij vindt leuk om met anderen te schilderen en van elkaar 
te leren. Ze is veelzijdig en schildert landschappen, bloemen en 
ook portretten. Het is haar bedoeling om deze zomer veel buiten te 
gaan schilderen. De geëxposeerde werken zijn in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt op zondagochtend te bezichtigen 
tussen 11.00 en 12.00 uur en op andere dagen in overleg met Jannie 
Catsburg, tel. 030 2203091. 
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Irene Heren 1 degradeert
Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd van het 
seizoen tegen de nummer drie van de competitie op het 

programma. Irene H1 wist dat dit de laatste strohalm was 
in de strijd tegen degradatie uit de Tweede Divisie. 

Irene begon de wedstrijd voortvarend, met veel beleving en inzet. Dit 
resulteerde in een 25-23 setwinst voor Irene. Set nummer twee ging nipt 
verloren met 22-25, waarna het verzet aan de kant van Irene gebroken 
leek. In de sets daarna bleek één punt het maximaal haalbare tegen het 
solide team uit Rijswijk. De derde en vierde set gingen eveneens verlo-
ren, wat resulteerde in een 1-3 einduitslag. Slechts 1 wedstrijdpunt voor 
Irene. Omdat een van de directe concurrenten onverwacht hun wed-
strijd won, degradeert Irene en speelt volgend seizoen weer in de Derde 
Divisie. (Bart Delen).

SVM verliest onnodig
SVM had in de thuiswedstrijd met een puike partij voetbal de 

winst in Maartensdijk kunnen houden. Zonder topscoorder 
Mike de Kok en stylist Tom Jansen startte SVM voortvarend 
tegen Jonathan. Met de weer herstelde Roy Wijman werden 

kansen gecreëerd, maar het vizier stond niet op scherp. 

Tegenover een wat gevaarlijker Jonathan (Zeist) ontspon zich een leu-
ke en van SVM kant goed gespeelde eerste helft. Halverwege daarvan 
leidde slordig balverlies op het middenveld van de geel-blauwen tot 
een 0-1 achterstand en binnen 10 minuten ook tot de 0-2. Maar SVM 
herpakte zich en Mark de Brauw scoorde nog voor de rust de ver-
diende 1-2 uit een snel en goed uitgevoerde combinatie.

Na de rust toonde SVM veel inzet om de gelijkmaker te scoren, maar 
Jonathan was de gevaarlijkste ploeg. Mede door goed keeperswerk 
van Stijn Orsel en kansen missen door Jonathan bleef het spannend. 
SVM bracht weer de zeer ervaren en slim spelende Marco Willemse 
in het veld en er kwamen weer kansen voor Mark de Brouw en Roy 
Wijman; echter zonder het gewenste resultaat. Een kwartier voor het 
einde verdween een elfde speler van de thuisploeg vroegtijdig van 
het veld en verzilverde Jonathan de toegekende strafschop (1-3). 
SVM kreeg nog de mogelijkheid op via een strafschop op de welbe-
kende aansluittreffer, maar de Maartensdijkers benutten deze moge-
lijk niet door de bal op de paal te schieten. De inbreng van Wessel 
Huigen en Stefan van Keulen mocht ook niet meer baten. 

SVM 1 speelt aanstaande zaterdag om 14.30 uur thuis tegen OSM 
uit Maarssen. 

FC De Bilt F1 Kampioen

Met nog 1 wedstrijd te gaan heeft de FC De Bilt F1 ongeslagen het kampioenschap behaald
Adam, Jasmijn, Kamil, Lars, Lokmane, Lieuwe, Reinder en Wessel maakten het in de wedstrijd nog wel 
spannend door al snel met 3-1 achter te komen tegen Quick uit Amersfoort. Met de mentale support van Skye 
vanuit Londen (die helaas niet mee kon doen) en de goede aanwijzingen van de coaches Jelle en Jonas wist het 
team echter goed terug te komen en won uiteindelijk met 7-4.  (Gabrie van der Wijk)

Lucratief seizoen voor Jeugdteams
Ondanks wisselende resultaten van de hoogste dames- en herenteams van Irene volleybal, 
waarbij de dames  net de promotiewedstrijden misten en de heren toch nog degradeerden, 

waren er bij diverse jeugdteams mooie resultaten.

Het team meisjes MA2 werd in de 
hoofdklasse B kampioen, jongens 
JB1 werd in de gecombineerde 

1e/2e klasse kampioen. De belof-
tes komen eraan om de hoogste 
teams te versterken en het komen-

de seizoen weer mooie resultaten 
neer te zetten. 
(Jack van Asperdt)

Jongens JA1 werd met slechts zes verliespunten van de vijftig overtuigend kampioen in de hoofdklasse. (foto 
Guido Meijs)

SVM F2 kampioen 
Met nog 2 wedstrijden in het verschiet kon de F2 van SVM al niet meer 
van de troon verstoten worden. Dit werd na een mooie 6-3 overwinning 
tegen Desto uitgebreid gevierd en er volgde een ereronde met tractor en 
kar door Maartensdijk en een culinaire verassing van sponsor Hilko’s 
creatieve catering.

Rocky, Ainsley, Tyl, Andree, Max, Jayden, Victor, Thiemo en Bas.

Badminton slottoernooi

Donderdag 21 april was de één na laatste speeldag van het seizoen voor de donderdagochtend-badmintonners 
van Irene. Er werd gespeeld in poules, die op sterkte waren samengesteld. Na afloop was er voor elke deelnemer 
een prijs om de zomer door te komen. Op donderdag 1 september is de eerste speelochtend van het nieuwe 
seizoen. Nieuwe leden zijn ook dan van harte welkom in de ‘Kees Boekehal’.            (John Nagtegaal)

Uitslag Wedvlucht 
De duiven van leden van PV De Bilt vlogen dit weekeinde vanaf Quie-
vrain (België) over een gemiddelde afstand van 217 km. 

Ron Van Veggel & Zn. werd 1, 2 en 6, Jan A. de Rooy 3, 4, 8 en 10, 
Comb. van Grol & Zn. 5  en 9 en Comb Turk & van Zels 7. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 VLAGGENSTOK-
HOUDERS ø30 mm, alumi-
nium € 5,- per stuk. Tel. 0346-
213204

3 nieuwe rugzakken met 
brede banden € 4,50 per stuk. 
Tel. 0346-211738

Fisher-Price speelkassa met 
muntjes € 5,-. Kleine tractor 
met aanhanger en 5 dieren 
die geluid maken, bestuurder 
zingt € 5,-. Tel. 030-2284394

KLM naslagwerk, 90 jaar 
onderhoud vliegtuigen. Leuk 
voor de hobbyist € 10,-. Tel. 
06-22175528

Een serie leuke Flintstones-
boekjes uit de jaren ’60 € 1,- 
per stuk. Tel. 06-22175528

4 rieten stevige eetkamer-
stoelen met losse kussentjes 
i.z.g.st. € 50,-. Tel. 0346-
214065

Disney loopauto i.g.st. € 10,-. 
Tel. 0346-214065

Boek: Zelf leuke cadeautjes 
maken € 6,50. Tel. 0346-
243758

Boek over automerk: Great 
maroues, Rolls-Royce € 7,50. 
Tel. 0346-243758

Boek/tijdschrift over slotma-
chines, eenarmige bandieten 
€ 6,50. Tel. 0346-243758

Oud-Hollandswit geschil-
derde houten kinderstoel 
€ 25,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Prachtige meisjesjurk € 17,50. 
Tel. 0346-214668

10 delen: Goud-elsje € 22,50. 
Tel. 0346-213073

5 ringbanden, vol + 7 boeken 
koninklijk huis € 25,-. Tel. 
0346-213073

1x gebruikt grote, oranje-
kleurige, niet fel, rugzak voor 
trekkingstochten € 10,-. Tel. 
06-53441095

Wit kunststof tuinligbed voor 
€ 20,-. Tel. 06-53441095

Kunstgras- korfbalschoenen, 
merk Asics, weinig gebruikt 
€ 35,-. Tel. 06-53944357

Activiteiten
PLANTENVERKOOP in 
Agnes kruidentuin zater-
dag 30 april van 11-15 uur. 
Dorpsweg 264 Maartensdijk. 
Biologisch plantgoed + advies

Fietsen/ brommers
Elektr. FIETS Gazelle Orange 
i.g.st. is nagekeken € 500,-. 
Tel. 030-2281463

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

TUINLIEFHEBBER gezocht 
voor hulp in de tuin. Paar uur 
per week. Tijd en vergoeding 
n.o.t.k. Tel. 06-53116563

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

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

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

De maand mei is in aan-
tocht! Tijd voor een nieuwe 
coupe! Kom naar BETTY’S 
CORNER! Elke woensdag en 
vrijdag in Maartensdijk bij 
“Kapper Hans”! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen

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

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

Brandenburg 
wint overtuigend

De heren van Brandenburg wonnen zaterdagavond 
de streekderby tegen het reeds gedegradeerde ZV 
Utrecht ruim met 22-14. De 1e anderhalve peri-
ode ging het moeizaam. Na een goed begin van de 
Biltse ploeg (3-1 na de 1e periode) vochten de gas-
ten uit Utrecht zich terug in de wedstrijd vooral via 
de zijkanten konden zij hun fysiek sterke midvoor 
aanspelen en daarmee halverwege de 2e periode 
de stand zelfs gelijktrekken naar 4-4. Maar vanaf 
dat moment ging het eindelijk een beetje lopen bij 
Brandenburg en kon al snel een veilige voorsprong 
van 8-5 halverwege de wedstrijd worden bereikt. 
Deze werd in de 3e en 4e periode langzaam uitge-
bouwd via 17-11 naar een 22-14 eindstand.
Het was geen beste wedstrijd van Brandenburg 
maar met deze overwinning werd de 2e plaats vei-
liggesteld waarmee promotiewedstrijden tegen de 
nummer laatst van de hoofdklasse – waarschijnlijk 
’t Y uit Amsterdam – gespeeld gaan worden. Deze 
wedstrijden vinden plaats in het weekend van 21 
tot en met 23 mei.

Koningsspelen in 
Maartensdijk

Vrijdag 22 april werden er op de velden van Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
de Koningsspelen georganiseerd. De kinderen van de Martin Luther King-
school, de Kievitschool en de Bosberg hadden een gezellige ochtend, vol met 
leuke spelletjes waar enthousiast aan mee werd gedaan. Mede door het zon-
netje en de goede organisatie én alle hulp(ouders) was het een geslaagde och-
tend. (Hester Ploeg)

Een XL korf ontbrak niet in het spellencircuit.

Varen in de Molenpolder

In een stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet 
je van het landschap van petgaten en legakkers 
van de Molenpolder, een kleinschalig natuurge-
bied vlak boven Utrecht. Speur samen met de gids 
naar de dieren in dit gebied, zoals ringslang en 
purperreiger, en loop onderweg een stukje op het 
'drijvend land'. Op 7 mei is er weer een vaartocht, 
aanvangstijd 10.00 uur. Reserveren via www.
staatsbosbeheer.nl. Met je eigen groep varen? 
Informeer via utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Opbrengst collecte

Korfbalvereniging Nova uit Bilthoven heeft don-
derdag 14 april een training laten vervallen voor 
vrijwilligerswerk. De A, B en C teams hebben col-
lecte gelopen voor het Fonds Gehandicaptensport. 
Dit is ondertussen een jarenlange Nova-traditie. 
Ze hebben 570 euro opgehaald. Daarmee hebben 
ze voor zo'n 1/5e deel van de totale opbrengst in 
onze regio gezorgd. 

Parkinson Café 

Mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten 
en belangstellenden zijn op maandag 2 mei van 
harte welkom op de bijeenkomst van Parkinson 
Café Bilthoven in de Koperzaal van Zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven.
Onderwerp is wat een Mindfulness-training kan 
betekenen voor mensen met Parkinson en hun 
mantelzorgers. Het gaat om het leren kijken naar 
en aanvaarden van wat hier en nu is o.l.v. psy-
chologe Corja Kuiken. De bijeenkomst begint om 
14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Zaal open om 
14.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs gesteld. Inlichtingen 
bij Ankie van Dam, tel. 0346 211814 of e-mail 
b.van.dam@hetnet.nl

Zomer-klaverjassen

Van woensdag 4 mei tot en met woensdag 31 
augustus zal er in Servicecentrum Maartensdijk 
aan het Meartensplein (96) wekelijks een klaver-
jasmiddag zijn. De aanvang is om 14.00 uur en de 
inschrijfkosten zijn 3 euro per keer. Info: tel. 0346 
214161.

Maatjes gezocht

Mens is op zoek naar vrijwilligers die maatje willen zijn voor mensen met een 
beperkt sociaal netwerk. U kunt iemand heel blij maken met uw gezelschap. 
Gemiddeld eens per week een uurtje op de koffie gaan of een wandelingetje 
maken. U kunt zoveel betekenen. Wilt u meer informatie neem dan contact op 
met Angela de Koster of Astrid Kloosterziel van het Maatjesproject van Mens 
De Bilt, mensmetelkaar@mensdebilt.nl of tel. 030 7440595.

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen, restpartij open(haard)
hout, broeiramen en 1 ruiters 

Nieuw, Biologische Zelfoogsttuin Kansrijk. Neem een 
abonnement en kom wekelijks verse groenten oogsten, 
Groenekanseweg 142 meer informatie zie www.tuinkans-
rijk.nl of bel 0618630689.
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Tautenburg gaat strijdend 
ten onder

Het 1e team van TV Tautenburg met volledige bezetting speelde thuis tegen Groenvliet (vorig 
jaar gedegradeerd uit de eredivisie ). In combinatie met de harde wind leek het vooraf een 

lastige dag te worden. Dat werd het ook.

De herensingle werd door Ronald 
redelijk eenvoudig gewonnen, 1-0. 
Daarna de damessingle. Hierin was 
Lisanne niet opgewassen tegen een 
erg goede dame van Groenvliet, 
1-1. De mix, gespeeld door Ilse en 
Paul, werd een thriller, die naar 2,5 
uur gewonnen werd in de tiebreak 
3e set 9-7 door Groenvliet. 

In de herendubbel moest het dan 
maar gebeuren. De partij start ma-
tig van de kant van Tautenburg, 
maar Ronald v.d. Brink en Warner 
Harmsen gaan van 1-4 achter naar 
6-4 setwinst en de partij lijkt daarna 
de goede kant op te gaan. Helaas 
gaat diep in de 3e set ook deze wed-
strijd nipt verloren door de thuis-
ploeg, 1-3. De damesdubbel wordt 

een erg sterke wedstrijd. Lisanne en 
Ilse knokken wat ze waard zijn om 
de totaalnederlaag zo klein moge-
lijk te houden. Ze spelen tegen een 
duo speelsterkte 2 en 3 wat enorm 
hoog is. Vooraf lijkt dit lastig, maar 
Lisanne en Ilse spelen erg goed. 1 
set gaat net aan verloren, 2e set net 
gewonnen, maar ook bij hen wordt 
de 3e set nipt met 6-4 verloren. Na 
een lange dag wordt met 4-1 ver-
loren, waarbij het verschil tussen 
de ploegen zeer klein was. Vallen 
2 van de 4 matchpoints de andere 
kant op dan wint het team van TV 
Tautenburg maar ja, zo zit sport niet 
in elkaar.
Komend weekend geen competitie. 
Zaterdag 7 mei speelt TV Tauten-
burg uit bij Rhijnauwen. Paul de Bruin in actie.

Eenvoudige winst voor DOS
Koploper DOS trof zaterdag in Westbroek rode lantaarndrager Duko. Duko wacht in de 
competitie nog steeds op het eerste wedstrijdpunt, maar zal vooraf weinig illusie hebben  

gehad dat dit tegen de lijstaanvoerder zou gaan gebeuren.

Met de door Smoortax beschikbare 
gestelde wedstrijdbal, pakte DOS 
snel een 2-0 voorsprong. DOS wil-
de snel verder met scoren en bleef 
in hoog tempo aanvallen. De uit-
wedstrijd was met 3-22 gewonnen, 
maar in de thuiswedstrijd wilde 
DOS graag de 30 doelpunten halen. 
Hiertoe was de opdracht om zo snel 
mogelijk de bal te onderscheppen 
in de verdediging en de bal hierna 
direct weer in het aanvalsvak af te 
leveren. Dos nam hierbij wel de no-
dige risico’s, waardoor Duko ook 
meer scoringskansen kreeg. Aan-
vallend lag DOS halverwege op 
koers met een 15-8 ruststand.
De tweede helft begon nog goed, 
maar al snel zorgden hagelbuien er-
voor dat het afronden minder werd. 
Wel had coach Steven Brink in de 
pauze zijn achttal er op gewezen 
dat er verdedigend consequenter 

en geconcentreerder moest worden 
opgetreden. Dit laatste lukte prima, 
want Duko wist nog slechts een-
maal de korf te vinden.
Aanstaande zaterdag 30 april is er 

geen competitie. Zaterdag 7 mei 
speelt DOS weer thuis. Tegenstan-
der is dan Futura, de enige ploeg 
die dit seizoen wist te winnen van 
de Westbroekers.

DOS beslist de wedstrijd met een ruime 25-9 overwinning.

TZ zakt naar laatste plaats
Na de nederlaag van vorige week en de overwinning van 

DSC was Tweemaal Zes naar een degradatieplaats gezakt. 
De opdracht was daarmee nog duidelijker geworden voor 

de wedstrijd tegen SDO Kamerik. Er moest gewonnen 
worden om aansluiting te behouden met de ploegen 

boven de rode streep.

Je zou verwachten dat de ploeg van Eric Geijtenbeek de wedstrijd op 
het scherpst van de snede zou starten echter SDO liep uit naar een 5 – 
1 voorsprong. TZ korfbalde vooral tegen zichzelf en kwam niet in de 
buurt van het niveau dat nodig is om wedstrijden te winnen. SDO koos 
er voor om achter te verdedigen en de aanval van TZ koos te snel voor 
het schot met als gevolg dat het voorspelbaar was en makkelijk te ont-
regelen. Zeker ook omdat de schoten niet goed waren. SDO ging rustig 
verder en bouwde de voorsprong verder uit naar 10 – 4.
In de tweede helft was er geen echte omslag die er nodig was om er 
een wedstrijd van te maken. Wel werd de afronding iets beter en werd 
de achterstand iets verkleind. Toen ze echter op 3 punten achterstand 
bouwde SDO de voorsprong weer uit. Er werd kansloos verloren met 
20 – 13. Volgende week wacht Deetossnel. Hoe belangrijk het ook is 
voor de stand, dat er gewonnen gaat worden; het zal er in eerste instan-
tie er echt om gaan dat er een ‘team’ op het veld staat. Alleen op die 
manier kan er een basis gelegd worden voor meer overwinningen en de 
toekomst.

FC De Bilt en Delta Sports 
in evenwicht

Na de uitstekende reeks van zes overwinningen na de winterstop volgden drie wedstrijden met 
in totaal slechts één punt. De koppositie werd hierdoor verspeeld, maar de achterstand bleef 
beperkt tot drie punten. Op zaterdag 23 april kwam Delta Sports op bezoek. Beide ploegen 

moesten winnen om de aansluiting met de twee koplopers te behouden. 
Verliezen of gelijkspelen, was niet interessant.

Vanaf het begin was het duidelijk dat 
FC De Bilt uit een ander vaatje tapte 
dan de drie wedstrijden ervoor. Er 
werd weer met veel inzet gevoetbald 
en daarnaast zag het spel er ook weer 
verzorgder uit. In het eerste kwartier 
kreeg FC De Bilt enkele mooie kan-
sen. Mike Versloot kwam twee keer 
goed in scoringspositie, maar hij had 
geen geluk bij zijn afronding. Tom 
Karst speelde zich goed vrij en loste 
een mooi schot richting de boven-
hoek, maar de keeper Van Delta wist 
deze bal tot corner te verwerken. In 
de 20e minuut kwam Bart Kuijpers 
na een mooie aanval in het straf-
schopgebied en daar liet hij zien dat 

hij naast veel inzet ook heel slim kan 
voetballen. Hij maakte enkele mooie 
acties en schoof de bal beheerst in 
het doel: 1-0. De Bilt ging door en 
de 2-0 was zeker verdiend geweest. 
In de 30e minuut speelden de man-
nen uit Houten de bal naar voren; de 
Biltse verdedigers letten wat minder 
op en de 1-1 kon het scorebord op. 
De rest van de eerste helft hielden 
de twee teams elkaar goed in even-
wicht.

Overwicht
Na rust had Delta Sports iets meer 
overwicht en het was dan ook niet 
geheel verwonderlijk dat zij op 

voorsprong zouden komen; door een 
strafschop werd het 1-2. FC De Bilt 
was hierdoor niet van slag geraakt 
en ging op zoek naar de gelijkmaker, 
die in de 75e van de voet van Sam 
Eerdmans kwam: 2-2. In het laatste 
kwartier kregen beide keepers en-
kele lastige ballen te verwerken en 
dat deden ze beiden naar behoren. 
De draw was een terechte uitslag, 
maar voor beide ploegen was dit ge-
lijkspel niet genoeg om Aalsmeer en 
Almere te kunnen volgen, want die 
beide ploegen wisten nipt met 1-0 te 
winnen.Zaterdag 30 april komt om 
14.00 uur Zevenhoven op bezoek 
bij FC De Bilt 1. 

Nova geeft punten weg
Na een 6 – 7 verlies tegen SDO had Nova zaterdag in de 
return de kans om een betere versie van zichzelf te laten 
zien. Doel was dan ook om in ieder geval de afronding 

te verbeteren, verdedigend flinke druk te geven en 
aanvallend het spel ruim te houden. 

Echter was het na een minuut of 10 vooral SDO die zich qua scorend 
vermogen verbeterd had. Nova keek namelijk al snel tegen een 6-1 ach-
terstand aan en had vooral moeite om een goede rebound te creëren. 
Hierdoor waren er veel een-schots-aanvallen en had het team niet de 
tijd om lekker in het spel te komen. Het eerste aanvalsvak had hier 
gelukkig minder moeite mee, waardoor het verschil tussen de scores 
niet nog verder uitliep. 
Na rust leken de doelpunten van SDO ook op te raken. Sam Groene-
wold viel in op de plek van Steven Bakker, zodat er iets meer aanval-
lende dreiging zou komen. Nova wist nog tot 2 doelpunten verschil te 
komen, maar kon niet meer voorkomen dat SDO met een eindstand van 
13-10 de punten binnenshuis hield. Aankomend weekend is Nova 1 
vrij; 7 mei wordt om 15.30 gestart tegen Woudenberg 1. 
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Doek valt voor 
hockeyers Voordaan

Het doek is gevallen voor de hockeyers van Voordaan. Op eigen veld 
verloor de ploeg uit Groenekan met 3-1 van HGC en door die nederlaag 
is Voordaan laatste geworden in de hoofdklasse. De degradatie naar de 
overgangsklasse is daarmee een feit. 
Gonzalo Peillat bracht HGC op een 2-0 voorsprong. De speler benutte 
twee strafcorners. De spanning werd teruggebracht nadat Daan Jonge-
jan de stand op 2-1 zetten. Voordaan mocht hopen op een klein wonder, 
maar Ben Arnold maakte aan alle illusies een einde door de 3-1 bin-
nen te slaan. Voordaan promoveerde vorig seizoen naar de hoofdklasse 
waaruit het nu degradeert.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Geslaagde Scout-Mee-Day
Zaterdag 16 april hield scouting Agger Martini op het 

Maertensplein in Maartensdijk open dag. Ondanks de harde wind 
konden mensen kennis maken met echte scoutingactiviteiten. 

Je kon bijvoorbeeld een broodje bakken op een stok boven een kamp-
vuurtje en je kon pannenkoeken eten die in een eigen gemaakte keuken 
werden gebakken. De welpen (7 t/m 11), scouts (12 t/m 15) en de ex-
plo’s (15 t/m 18) komen wekelijks bij elkaar om daar allerlei uitdagen-
de spelletjes en scoutingactiviteiten te doen. Ben je niet op de open dag 
geweest of juist wel en wil je meer weten van scouting of op scouting 
komen? Neem dan contact op met info@aggermartini.nl

(Kris Hekhuis)

Broodjes bakken boven een vuurtje 
heeft grote aantrekkingskracht.

Bermen inzaaien met bloemen
De gemeente De Bilt heeft een 
aantal bermen klaargemaakt om 
te worden ingezaaid met veld-
bloemen. Leerlingen van de ba-
sisscholen Wereldwijs, Juliana-
school en Theresiaschool zaaiden 
een meerjarig veldbloemenmeng-
sel, dat aantrekkelijk is voor bijen 
en vlinders. De actie is een initia-
tief van de afdeling Groei & Bloei 

De Bilt-Bilthoven in het kader 
van de Nationale Tuinweek die op 
11 juni begint.

Groei & Bloei wil vooral scholie-
ren betrekken bij de natuur in hun 
directe omgeving. Veldbloemve-
getaties dragen bij aan het herstel 
van de biodiversiteit en bieden 
een aantrekkelijke leefomgeving/

schuilplaats voor veel insecten, 
kikkers en weidevogels. Door de 
veldbloemen loopt de bijen- en 
vlinderstand minder hard terug. 
Leden van Groei & Bloei zaaien 
het veldbloemenmengsel ook 
in bij de Kwinkelier en langs de 
Soestdijkseweg en Groenekanse-
weg.

(Aart Verhoef)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Do.
28-04

Vr.
29-04

Woensdag 27 april
“Koningsdag” gesloten

 
Verse Hollandse asperges met

ham of zalm, krieltjes, ei,
peterselie en boterjus

€ 14,50

Woe.
04-05
Do.

05-05
Vr.

06-05

Entrecote van de grill met
barbecuesaus

of
Gamba`s op Thaise wijze

of
Boeren omelet met

camembert

€ 10,-

Per 1 mei vanaf 15.00 uur geopend!

Donderdag 21 april zaaiden leerlingen van Wereldwijs de eerste veldbloemen in een berm achter de 
kinderboerderij in Bilthoven.                [foto Reyn Schuurman]

Wandelen op Beerschoten
Op zondag 1 mei organiseert Utrechts Landschap een wandelexcursie op Landgoed 

Beerschoten en op donderdag 5 mei – Hemelvaartsdag – is er een wandelexcursie
voor de helft over Landgoed Beerschoten en voor de helft

over Landgoed Houdringe.
 

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

Deze bomen zijn ruim 225 haar 
oud. Huize Houdringe is in 1779 
gebouwd. Rondom het huis is 
de tuin deels in de Engelse land-
schapstijl en deels in de Franse 
barokstijl aangelegd.

Tijdens deze wandelingen vertelt 
de gids over de rijke historie van 
deze landgoederen.

De wandelingen starten vanuit 
Paviljoen Beerschoten, gelegen 
aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. 
Voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf. 

De wandelingen duren ongeveer 
1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis.

Vroege Vogelwandeling
Zaterdag 7 mei is er weer de Vroe-
ge Vogelwandeling, georgani-
seerd door de Agrarische Natuur-
vereniging Noorderpark (ANV), 
dit keer in de Bethunepolder. De 
start is om 7.00 uur, hoek Mid-
denweg en Veenkade in Tienho-
ven (bij de bunker). De wandeling 
duurt 1,5 uur en wordt begeleid 

door Jack Folkers; kenner van 
het gebied en fervent vogelaar. 
Daarna is er een (h)eerlijk boe-
renontbijt met streekproducten 
bij het agrarisch bedrijf van Wil-
lem van der Linden. Tijdens het 
ontbijt vertelt Willem over zijn 
bedrijf en dat is om diverse rede-
nen interessant. Kunstmest wordt 

niet gestrooid. Natuurbeheer heeft 
vanaf het begin een belangrijke 
rol gespeeld in de bedrijfsvoering 
en dat zie je terug in de aanwezige 
vogels. Aanmelden s.v.p. bij Henk 
van Zijtveld: 0346-281266 of per 
mail: v.zijtveld@hetnet.nl. Laar-
zen en verrekijker zijn gewenst.

(Charlotte Nijsten)

Vroege vogels spotten vroege vogels.

Diploma’s Jeugd EHBO 
Woensdag 20 april heeft het Rode Kruis afd. De Bilt aan maar 
liefst veertien jongeren een Jeugd EHBO diploma uitgereikt. 

Vanaf oktober vorig jaar werd de kennis en werking van het menselijk 
lichaam uitgelegd en werd geleerd hoe om te gaan met mensen die let-
sel hebben opgelopen. Ook werd er veel aandacht besteed aan mensen 
met bewustzijnsproblemen. Stabiele zijligging, reanimatie en werking 
van de AED kwamen ook aan bod. Bij de praktijkoefening bij Bernavo 
Autoschade waren vier ongevallen waarbij heel adequaat eerste hulp 
werd verleend. 

Trots namen Gerlinde van Asselt, Sarah Bijl, Joost Horst, Wim van 
Ginkel, Anna de Boer, Dianne Nokkert, Lisabeth Britstra, Anne-Ruth 
van der Schans, Leendert van Ginkel, Elbert Verweij, Norah Eits, Nelly-
Anne Roest, Judith van Ginkel en Dina van der Vlies hun diploma in 
ontvangst.
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