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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Rost van Tonningen gaat in op de 

constatering van D66 dat de meer-

derheid van de raad tegen Beter 

De Bilt zou zijn bij een formatie 

van een nieuw college. ‘Die meer-

derheid is alleen door D66 zelf 

ontstaan.’ Rost van Tonningen wil 

weten waarom de formateur geen 

enkele poging heeft gedaan om te 

praten over samenwerking met zijn 

partij en eenzijdig heeft bepaald dat 

dit niet mogelijk zou zijn. Hij neemt 

het Frans Poot kwalijk dat het niet 

tot een persoonlijk gesprek is geko-

men en dat hij laakbare uitspraken 

in het AD over hem niet in het open-

baar heeft teruggenomen. Hij noemt 

dat in strijd met de open bestuurs-

cultuur die D66 zegt voor te staan. 

Rost van Tonningen vindt dat Poot 

de formatie beter aan een objectieve 

formateur kan overdragen.

Excuses

Frans Poot (D66) betreurt de po-

lemiek die is ontstaan rond het 

woord Wilders in het bedoelde 

kranteninterview. ‘Dat had ik niet 

moeten doen. Een associatie met 

het gedachtegoed van Wilders heb 

ik nooit willen trekken.’ Hij trekt 

zijn woorden in en biedt excuses 

aan, die door Rost van Tonningen 

worden aanvaard. Poot vertelt dat 

de gesprekken bij de informatie 

gingen over vertrouwen, inhoud en 

verkiezingsuitslag. Op basis daar-

van is een meerderheid gevonden 

met VVD, CDA en GroenLinks. 

‘Met deze partijen wordt nu aan 

een coalitieprogramma gewerkt 

dat bijna klaar is. Voor D66 is het 

feit dat Beter De Bilt afstand heeft 

genomen van het inanciële beleid 
van het huidige college een reden 

om geen vertrouwen in een goede 

samenwerking te hebben.’ Poot 

denkt op 15 mei het nieuwe college 

te kunnen presenteren.

Samenwerken

Krischan Hagedoorn (PvdA) 

plaatst kanttekeningen bij het for-

matieproces. De PvdA had het ge-

zien de verkiezingsuitslag logisch 

gevonden als D66 eerst serieus 

had geprobeerd met Beter De Bilt 

tot overeenstemming te komen. 

‘Door niet te kijken naar andere 

combinaties wordt de kiezer niet 

serieus genomen.’ Frans Poot stelt 

dat er voor samenwerking met Be-

ter De Bilt geen meerderheid was te 

vinden, maar Hagedoorn zegt die 

vraag niet voorgelegd te hebben ge-

kregen. Jolanda van Hulst (VVD) 

wil graag het debat aan wanneer 

het akkoord op tafel ligt. ‘Laten we 

niet achterom kijken, maar vooral 

vooruit.’ Nico Jansen (CU) vindt 

dat de situatie die ontstaan is bij 

het democratisch proces hoort. Jo-

han Slootweg (SGP) is van mening 

dat in de overgang van informatie 

naar formatie een debat had moeten 

plaatsvinden over de inhoudelijke 

gronden waarom voor een bepaalde 

partij wordt gekozen. ‘Dan had aan 

het licht kunnen komen waarom u 

niet met Beter De Bilt verdergaat.’

Aanluiting
Madeleine Bakker (CDA) weer-

spreekt dat het CDA al voor de ver-

kiezingen aan het voorsorteren was 

om deelname aan een coalitie te 

vergemakkelijken. ‘Het gaat om de 

kwaliteit van de raad en de raadsle-

den en daar wordt de komende vier 

jaar alle ruimte en openheid aan 

geboden.’ Menno Boer (SP) vraagt 

zich af of de partijen die de afgelo-

pen decennia de gemeente hebben 

bestuurd nu opeens de openbaar-

heid van bestuur kunnen realise-

ren. Anne de Boer (GroenLinks) 

zag in de uitnodiging om mee te 

onderhandelen de kans punten uit 

het verkiezingsprogramma op het 

gebied van duurzaamheid te rea-

liseren. ‘Ons en daarmee bedoel 

ik de oppositiepartijen is gewoon 

een poot aangenaaid’, aldus Han 

IJssennagger (Bilts Belang). Hij 

noemt het informatieproces een 

aanluiting. ‘Er was geen moment 
de intentie om tot een inhoudelijke 

gedachtewisseling te komen.’ 

Tussentijds debat
over informatie en formatie

door Guus Geebel

In de raadsvergadering van 24 april wordt met een tussentijds debat gevolg gegeven
aan een motie ingediend door Ebbe (Beter De Bilt), SGP, PvdA en CU over de gang

van zaken bij de informatie en formatie op weg naar een nieuwe coalitie. 

Op de publieke tribune maakten Beter De Bilt-kiezers hun ongenoegen 

duidelijk kenbaar.  

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

telt dat het college een voorstel over 

een garantiestelling voor een nieuwe 

Vierstee heeft ingetrokken, zodat de 

discussie helemaal open ligt. Nel 

Wilderdijk-Raven, voorzitter van 

muziekvereniging Kunst & Genoe-

gen, gaat in op de emoties die in het 

dorp leven en die hebben geleid tot 

het starten van een handtekeningen-

actie om De Vierstee in het centrum 

van het dorp te behouden. Ze noemt 

reacties als, straks kan ik niet meer 

naar De Vierstee, want dat is net iets 

te ver van Dijckstate en reacties van 

verdrietige kinderen die niet meer 

alleen naar hun lessen kunnen omdat 

hun ouders het Groenhorst College 

te ver weg vinden. ‘Dat zijn dingen 

die we tegen zijn gekomen. Burge-

meester denk aan de burgers van 

Maartensdijk, wij denken ook met u 

mee’, aldus Nel Wilderdijk. 

Droom
Edwin Plug houdt een droomverhaal 

dat zich afspeelt op 28 oktober 2016. 

Prinses Beatrix komt de vernieuwde 

Vierstee openen en op de brug staat 

een erehaag opgesteld bestaande uit 

jeugdleden van sport- en cultuur-

verenigingen. Tijdens een rondgang 

door het complex krijgt de Konink-

lijke Hoogheid een demonstratie te 

zien van alle sportieve en culturele 

mogelijkheden die de nieuwe Vier-

stee biedt. Uitgezwaaid door alle 

Maartensdijkers keert de prinses 

terug naar Drakenstein. Bijna 38 

jaar na de opening van De Vierstee 

wordt de totaal vernieuwde Vierstee 

heropend. Iedereen is happy en je 

hoort zeggen, wat had de gemeente 

op donderdag 24 april 2014 een per-

fectie visie om het renovatietraject 

op te starten. Ook wordt gezegd dat 

het goed is dat bijna alle Maartens-

dijkers zich achter het project ge-

schaard hebben. Plug adviseert de 

raadsleden het plan Vierstee 2.0 te 

omarmen en de bewoners van Maar-

tensdijk niet langer in onzekerheid 

te laten.

Waardering
Burgemeester Gerritsen: ‘De ge-

meenteraad moet een beslissing ne-

men over de besteding van een he-

leboel gemeenschapsgelden, maar 

de emotie die De Vierstee teweeg 

brengt laat niemand onberoerd. De 

leden van de raad gaan deze hand-

tekeningen allemaal bekijken.’ De 

burgemeester zegt het enorm te 

waarderen dat de bewoners zoveel 

betrokkenheid bij hun dorp tonen.

Burgemeester neemt 
handtekeningen in ontvangst

door Guus Geebel

Een grote delegatie uit Maartensdijk was op 24 april in de Mathildehal van gemeentehuis Jagtlust 
aanwezig bij de overhandiging van 1318 handtekeningen voor het behoud van de Vierstee op de 

huidige locatie. Voorafgaand werd onder muzikale begeleiding van Ebbe Rost van Tonningen 
massaal het lied ‘Het leven is goed in ons mooi Maartensdijk’ ten gehore gebracht. 

V.l.n.r. Tonny Bitter, Nel Wilderdijk, Edwin Plug en de burgemeester bij de 

aanbieding van de handtekeningen.

Fotoverslag Koningsdag
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

4/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

4/5 •     9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
4/5 •   18.00u - Ds. A.L. van Zwet

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

4/5 • 10.30u - Mw. W.J.M. van Remmen 
- Rosmalen

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

4/5 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

4/5 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

4/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
4/5 • 17.00u - Ds. M. Wielhouwer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

4/5 • 10.00u - Ds. M. van Duijn
4/5 • 17.00u - Ds. M. van der Zwan

Pr. Gem. Immanuelkerk

4/5 • 10.00u - Ds. J. Spoor

Pr. Gem. Opstandingskerk

4/5 • 10.00u - Ds. R. van den Beld

R.K. St. Michaelkerk

4/5 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

4/5 • 10.00u – Frank Damen

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

4/5 • 10.30u - Mevr. ds. I. Terlouw

Herv. gemeente Blauwkapel 

4/5 • 10.00u - Kand. J.W. Verboom 
4/5 • 18.30u - Proponent G.A. van Ginkel

Onderwegkerk Blauwkapel

4/5 • 10.30u - Ds. K. ‘t Lam

Herst. Herv. Kerk

4/5 • 10.30u - Dhr. B. Klootwijk
4/5 • 18.00u - Ds. A. Vlietstra

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

4/5 • 11.00u - Ds. J. Doolaard

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

4/5 • 10.00u - Ds. G.J. den Otter
4/5 • 18.00u - Ds. J. de Wit

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

4/5 • 10.00 en 18.00u - Ds. A.J. Britstra
6/5 • 19.30 uur - Ds. A. Vlietstra

PKN - Ontmoetingskerk

4/5 • 9.30u - Ds. J. Doolaard

St. Maartenskerk

3/5 • 19.00u - Eucharistieviering
4/5 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

4/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

4/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
4/5 • 18.30u - Ds. G.Schaap
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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

Voorjaarsmarkt

Rondom de Zuiderkapel (Bos-
laan 3) in Bilthoven is zaterdag 
10 mei, van 10.30 tot 14.30 uur, 
een gezellige voorjaarsmarkt met 
verschillende kraampjes, waar  
van alles te koop is zoals  bro-
cante spulletjes, vintage kinder-
kleding, boeken, gebak, broodjes 
knakworst. Daarnaast is er een 
verloting, waarvan rond 12.00 
uur de trekking zal zijn. Er is een 
‘dienstenveiling’ waar bijvoor-
beeld een keer grasmaaien, hulp 
bij huiswerk of ramen zemen 
zullen worden geveild. De kerk 
is open en de toegang is gratis.

Verstelwerk

Iedere 1ste dinsdagochtend van 
de maand zit in restaurant ‘Maer-
tenshoek’ mevrouw Greta Lauf 
achter de naaimachine om naai- 
en verstelwerk te doen. Bent u 
niet meer in staat dingen zelf te 
repareren? Koop een nieuwe rits 
of breng de knopen mee. U drinkt 
een kopje koffie en mevrouw 
Lauf voert uw verstelwerk uit. 
Eerstvolgende keer dinsdag 6 
mei van 10.00 uur - 11.30 uur.

Uitleg over tablet of mobiel 

In samenwerking met middelba-
re scholieren biedt MENS uitleg 
over tablet, i-pad of mobiele tele-
foon aan. Jongeren willen graag 
helpen met bijvoorbeeld het ver-
sturen van een smsje of uitleggen 
hoe een tablet werkt. Ze zijn 
aanwezig op donderdag 15 mei 
van 10.30 tot 12.30 uur om van 
dienst te kunnen zijn. Precies 
op maat, over onderwerpen waar 
men behoefte aan heeft. Samen 
oefenen op het eigen apparaat. 
Vooraf aanmelden is nodig. 
Locatie Schutsmantel, Gregori-
uslaan 35, Bilthoven tel: 030 228 
69 11 mail: sc.schutsmantel@
warandeweb.nl

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 2 mei 
eindavond 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.

Tuinmarkt te Groenekan

Op zaterdag 12 mei a.s wordt 
van 10.00 tot 16.00 uur weer 
de jaarlijkse tuinmarkt gehou-
den aan de Groenekanseweg 60 
te Groenekan. Zoals altijd zijn 
er planten en stekken , honing, 
buxus, verse boeketten, brocante, 
porselein, woon-en tuindecora-
ties, oud tuinmeubilair te koop, 
maar ook dit jaar fruitboompjes. 
Een gedeelte van de opbrengst 
gaat naar Razem (uitwisseling 
Miescisko-Polen en Bilthoven). 
Razem is met een stand op de 
markt aanwezig. Koffie met lek-
kernijen zijn verkrijgbaar, de toe-
gang is gratis. 

Fietstocht

Op dinsdag 6 mei staat bij de 
Maartensdijkse Fietsclub een 
rondjeTafelberg – Huizen – 
Gooimeer op het programma. De 
Fietsclub bestaat uit fietsliefheb-
bers, die dagtochten maken in de 
omgeving van Maartensdijk. 
De start is om 9.45 uur met een 
kopje koffie/thee in restaurant 
‘Maertenshoek’ in Dijckstate 
waarna om 10.00 uur de tocht 
gaat beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Voor meer infor-
matie, aanmeldingen en het vol-
ledige programma: MENS De 
Bilt, tel: 0346-214161 of www.
mensdebilt.nl 

Ouderenraad De Bilt  

vergadert

De Ouderenraad van De Bilt 
vergadert woensdag 7 mei om 
14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis. De Ouderen-

Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 3 mei haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op 
in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en 
rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 3 mei 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 vertrouw-
de plek neer te zetten.

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Dat liefde en trouw u niet verlaten!

Spreuken 3: 3

Na een kort ziekbed is vredig heengegaan onze lieve moeder en oma

Marianne Kwint-Hoos
sinds 23 januari 2008 weduwe van Hendrik Jacob Kwint

Geboren: 5 april 1923 Overleden: 25 april 2014

Rotterdam Blaricum

   Ada Hengelmolen-Kwint

   Egbert Hengelmolen

   Iris

   Myrte

   Hinne

   Evert Kwint 

Tolakkerweg 56

3739 JP  Maartensdijk

Onze moeder en oma is thuis opgebaard.

U bent welkom om afscheid te nemen. Tel. 035 5771921 

De dienst van Woord en gebed, zal gehouden worden op donderdag 

1 mei om 11.00 uur in de Adventkapel, Tolakkerweg 14 te Holland-

sche Rading.

Aansluitend zal de teraardebestelling omstreek 12.15 uur plaatsvin-

den op de Hervormde begraafplaats aan de  Dierenriem te Maartens-

dijk.

Na aloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren 
in de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk.

raad behartigt de belangen van 
oudere bewoners in de gemeente 
en adviseert daarover het College 
van Burgemeester en Wethouders 
en de Gemeenteraad. Een week 
voor de vergadering wordt de 
definitieve agenda gepubliceerd 
op de website van de Ouderen-
raad: www.ouderenraad-debilt.
nl. De vergaderingen zijn open-
baar.

Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 2 mei a.s. wordt er in 
de recreatieruimte van Dijckstate 

een ontmoetingsdienst gehouden 
met mevr. ds. L. Blok als voor-
ganger. De dienst wordt begeleid 
door Mw. Ria van Aarnhem op 
piano en de ontmoeting met God 
en met elkaar staat centraal. 
Na afloop is er nog gelegenheid 
om met elkaar koffie te drin-
ken. De dienst begint om 19.30 
uur. Wilt u deze dienst bijwonen 
en wilt u opgehaald of thuis-
gebracht worden, neemt u dan 
contact op met Jan Grootendorst,  
telefonisch te bereiken onder nr. 
0346 212904.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk
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Raad omarmt eendrachtig motie 
over De Vierstee

door Guus Geebel

‘We hebben voordat de raadsvergadering begon samen met Maartensdijkers harmonieus 

gezongen over De Vierstee en de belangen van het dorp. Wat zou het mooi zijn om raadsbreed 

naar de dorpsgemeenschap af te geven dat we unaniem niet alleen de renovatie van De Vierstee 

open willen houden, maar ook nieuwbouw, want we hebben met elkaar het gevoel dat in de 

vorige periode het traject niet goed doorlopen is.’ 

Burgemeester  Gerritsen sprak deze 

woorden nadat twee moties over 

De Vierstee waren ingediend. In de 

motie van Johan Slootweg (SGP), 

Bilts Belang, CU en Beter De Bilt 

wordt het college gevraagd om in 

overleg met de initiatiefnemers 

vanuit Maartensdijk een objectief 

bouwkundig onderzoek te doen 

naar de kosten van onderhoud en 

renovatie van de huidige Vier-

stee. Verder om de mogelijkheden 

te onderzoeken om te komen tot 

een andere beheersvorm voor De 

Vierstee. Deze motie krijgt geen 

meerderheid van de raad. Werner 

de Groot (CDA) die zijn maiden-

speech houdt, zegt de motie van 

de SGP op veel punten te steunen, 

maar vindt de conclusie dat er geen 

draagvlak is voor de nieuwbouw-

plannen te snel. 

Schorsing

De motie in gediend door Frans 

Poot (D66), VVD, CDA en PvdA 

vraagt het college het overleg met 

alle gebruikers van De Vierstee op-

nieuw te starten en hierin ook het 

bevolkingsinitiatief te betrekken, 

met als doel duidelijkheid te krijgen 

over de haalbaarheid van nieuw-

bouw dan wel renovatie van De 

Vierstee. De burgemeester denkt 

dat de verschilpunten in de beide 

moties te overbruggen zijn en doet 

een suggestie waarmee hij denkt tot 

een raadsbreed gedragen motie te 

kunnen komen. Na een schorsing 

komt Frans Poot tot de conclusie 

dat het van belang is dat alle gebrui-

kers met elkaar in overleg gaan om 

alle mogelijkheden te onderzoe-

ken. ‘Het onderzoek moet liggen 

op renovatie want van nieuwbouw 

weten we al een en ander. Ook een 

andere beheersvorm wil hij laten 

onderzoeken.’ 

Raadsbrede steun

Ebbe Rost van Tonningen doet een 

beroep op de raadsleden om beide 

moties in elkaar te schuiven. Burge-

meester Gerritsen doet de suggestie 

om de zin in de motie Poot: ‘vraagt 

het college het overleg met alle ge-

bruikers van De Vierstee opnieuw 

te starten en hierin ook het bevol-

kingsinitiatief te betrekken, met als 

doel duidelijkheid te krijgen over de 

haalbaarheid van nieuwbouw dan 

wel renovatie van De Vierstee’, aan 

te vullen met ‘en dus ook een objec-

tief bouwkundig onderzoek te doen 

naar de kosten en renovatie van de 

huidige Vierstee.’ Gerritsen: ‘Daar-

mee benadrukt u dat beide varianten 

nog steeds boven tafel staan, waar 

we in het najaar een inhoudelijke 

discussie over hebben.’ Daarmee 

gaat de raad unaniem akkoord.

Maartensdijkers zingen harmonieus over De Vierstee en de belangen van 

hun mooie dorp. 

Koninklijk Onderscheiden
Burgemeester Arjen Gerritsen (uiterst rechts) reikte vrijdag 25 april in de Mathildezaal van het 

gemeentehuis Jagtlust van De Bilt Koninklijke onderscheiding uit aan v.l.n.r.:

•		De	heer	H.	K.	Urk	 te	Maartensdijk	voor	zijn	activiteiten	
voor de Vrijwillige Brandweer Bilthoven, post Maartens-

dijk, gedurende 27 jaar.

•		De heer C. van Es, te Bilthoven voor zijn vrijwilligerstaken 

bij	omnivereniging	FAK,	teken-	en	schildersvereniging	De	
Toets	(Zeist)	en	zijn	bestuurlijke	taken	bij	de	Stichting	Kun-

stenhuis De Bilt/Zeist, waarvan hij v.a. 1999 voorzitter is.

•		Mevrouw	T.U.	Spoelstra	–	Oppewal	te	Bilthoven	voor	haar	
activiteiten voor de Immanuelkerk vanaf 1991; voor haar 

inzet	voor	het	Nederlandse	Rode	Kruis	vanaf	1993	en	voor	
haar begeleiding bij vakanties voor personen met een ver-

standelijke of lichamelijke beperking.

•		Mevrouw	M.A.	van	der	Staaij	-	van	der	Pol	te	Bilthoven	
voor	 haar	 vrijwilligerstaken	 bij	 de	 Kinder-bijbel-knut-
selclub en coördinator van buurthuis “De Boeg” en haar 

activiteiten voor o.m. ouderen van de Gereformeerde Ge-

meente Utrecht.

•		De	heer	D.	van	der	Staaij	 te	Bilthoven	voor	zijn	vrijwil-
ligerstaken vanaf 1987 als: bestuurslid van het CDA op 

lokaal en provinciaal niveau, bestuurslid bij het Deputaat-

schap	Kerkelijke	Dienstverlening	Gereformeerde	Kerken,	
Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Maarn, voor 

de Gereformeerde Gemeente Utrecht en voor het Militair 

Luchtvaartmuseum.

•		De	heer	dr.	A.	Doedens	te	Maartensdijk	voor	zijn	werk	als	
raadslid in de gemeente De Bilt en de voormalige gemeen-

te Maartensdijk; voor het schrijven van historische artike-

len en boeken en voor een aantal vrijwilligerstaken. 

•		Mevrouw	A.	van	Heeringen	-	Mulder	te	De	Bilt	voor	haar	
activiteiten	v.a.1968	voor	het	Nederlandse	Rode	Kruis	op	
diverse aandachtsgebieden (EHBO’er bij sportwedstrijden, 

coördinator jeugdafdeling, coördinator vakantieweekein-

den, vrijwilliger bij het Calamiteitenhospitaal en collecte-

coördinator) en coördinerende (bezoek-)werkzaamheden 

bij de Hervormde Wijkgem. Dorpskerk De Bilt.

•		Prof.	A.	Buijs	(64)	te	Bilthoven	voor	zijn	werkzaamheden	
als Hoogleraar Bedrijfseconomie (geïnitieerd, ontwikkeld 

en gefaciliteerd). Het door hem geschreven boek ‘Statistiek 

om mee te werken’ (inmiddels 9e druk) wordt tot op heden 

door HBO-instellingen gebruikt.

•		De	heer	P.F.	Winkler	te	De	Bilt	voor	zijn	bestuurlijke	taken	
vanaf 1977 voor o.a. de Remonstrantse Gemeente Utrecht, 

de Geertekerk in Utrecht, Uitvaartverzorging Terra Nova 

en Landgoed de Hoorneboeg. [HvdB] 

Uit de gemeenteraad 
van 24 april

door Guus Geebel

De eerste reguliere vergadering van de nieuwe gemeenteraad 

mocht zich verheugen op een grote publieke belangstelling. In de 

bomvolle raadzaal was de heer Marc van der Klift als Gast van de 

Raad van D66 nauwelijks te herkennen. Wel herkenbaar waren de 

vele supporters van Ebbe Rost van Tonningen. Ook waren er veel 

Maartensdijkers die De Vierstee op de centrale plek in hun dorp 

willen behouden.

Er werden acht commissieleden zijnde geen raadslid geïnstalleerd. 

Het Preventie- en handhavingsplan Drank-en horecawet wordt onge-

wijzigd vastgesteld.

Wethouder	Kamminga	krijgt	onthefing	om	buiten	de	gemeente	woon-

achtig te zijn.

De Verordening gemeentelijke basisregistratie personen De Bilt 2014 

wordt bij hamerslag vastgesteld. Ook bij hamerslag wordt besloten 

de openbare Van Everdingenschool aan de Boslaan in Bilthoven op 

te heffen.

Anne de Boer (GroenLinks) vraagt het college in een motie ervoor te 

zorgen dat op het gemeentehuis alleen nog water uit de kraan geschon-

ken wordt. De Boer vraagt verder dit besluit onder de aandacht te bren-

gen van het Biltse bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke or-

ganisaties. De motie, die het college ondersteunt, wordt met de grootst 

mogelijke meerderheid aangenomen.

De geïnstalleerde commissieleden v.l.n.r. Jette Muijsson (Beter De Bilt), 

Fons van Overbeek (PvdA) , Arie van der Vlies (SGP), Theo Aalbers 

(CU), Hans Brilleman (Bilts Belang), Alexandra Leijenhorst (SP),), 

Natasja Steen (VVD) en Erik van Esterik.

TEVENS 

OUTLETGEDEELTE

XL 

MODE 
SOESTDIJK

200 m² winkelruimte met trendy en klassieke 

dameskleding van maat 42 t/m 54

XL MODE SOESTDIJK

www.xlmode-soestdijk.nl

Samoon

No Secret

Carleoni

XL Mode

Verpass                                                                    

Chalou

Adelina

Ophilia    

Koninginnelaan 18

Soestdijk

maandags gesloten

merken o.a. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

Stunt! Speciaal voor 
u ingekocht!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

3 biefstukjes

4 schnitzels

6 tartaartjes

Livar speklapjes

Malse Entrecôte van 
eigen rund
Naturel of gemarineerd

Heerlijke gehakte 
biefstuk met verse 
uitjes

500
gram 5.98

100
gram 1.75

100
gram 1.75

Asperge-beenham salade 

Filet Americain

Kip-mango salade 3x 100
gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Schouderham van t huis

Boterhamworst

Rosbief 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 mei
t/m woensdag 7 mei

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

VLEESWAREN-TRIO

Komt u onze heerlijke balsamico’s proeven? Lekker bij de kaas of uw  eigengemaakte salade…

ZWITSERSE GROTGERIJPTE 
BERGKAAS!

STOMPETOREN 
BELEGEN

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

100
gram 1.49500

gram 5.25500
gram 7.50

6.-
6.-

6.-

HEERLIJKE FRANSE 
DROGE WORSTJES
DIVERSE SMAKEN

3
voor 10.-

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

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Megaknaller: Hollandse

AARDBEIEN
DOOS 400 GRAM  0,99 OP = OP

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
ITALIAANS VOORJAARSGERECHT

Taglioni -  TUINBONEN, GANDA HAM, 

PROCUREUR EN CITROEN ____ 100 GRAM 1,25 

Kip -  MET ASPERGES, RAUWE HAM

EN KRIELTJES ______________ PER PORTIE 7,95 

Capucijnerschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99 

Zaterdag verse Sushi!

Pitloze 

Witte Druiven
500 GRAM

Vers gewassen

Spinazie
ZAK 300 GRAM

Gratis geschild!!! 

Hollandse Asperges
KLASSE AA - VANAF HÉÉL KILO

Vers gesneden

Bietjes ___________  500 GRAM 0,99

Hollandse

Komkommers _____  2 VOOR 0,99

Italiaanse gehaktschotel

____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 5, DINSDAG 6 
EN WOENSDAG 7 MEI

1,49 0,693,95

Volop specialiteiten uit Brussel
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Provincie legt rotonde 
aan in Nieuwe Wetering

Om de opstoppingen in de spits op te lossen en de 

verkeersveiligheid te verbeteren, legt de provincie Utrecht een 

rotonde aan op het kruispunt van de Nieuwe Weteringseweg 

(N234) en de Koningin Wilhelminaweg (N417) in De Bilt.

Vanaf 2 mei starten de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde. 

Tegelijkertijd worden de kabels en leidingen verlegd. De werkzaam-

heden geven hinder voor het verkeer en de omgeving. Om de overlast 

zoveel mogelijk te beperken zijn de noodzakelijke wegafsluitingen ge-

pland in vier weekenden. Er is dan minder verkeer op de weg dan op 

doordeweekse dagen. In de planning is ook rekening gehouden met de 

dassenpopulatie in de directe omgeving van het kruispunt. Om de das-

sen niet te verstoren, werkt de aannemer alleen tussen zonsopgang en 

zonsondergang, conform de lora- en faunawet.

Verkeersmaatregelen

Tussen 2 en 27 mei 2014 is er hinder en vertraging voor het verkeer. Ter 

hoogte van het kruispunt van de Nieuwe Weteringseweg en de Konin-

gin Wilhelminaweg zullen de rijstroken iets smaller zijn dan normaal.

Om de rotonde goed te kunnen aanleggen is een periodieke afsluiting 

van het kruispunt aan de westzijde van de A27 noodzakelijk. Om de 

hinder zoveel mogelijk te beperken vindt de afsluiting plaats in vier 

weekenden:

•  Vanaf vrijdag 2 mei, 13.00 uur 
t/m zondagavond 4 mei (zonsondergang)

•  Vanaf zaterdagochtend 10 mei (zonsopgang) 
t/m zondagavond 11 mei (zonsondergang)

•  Vanaf zaterdagochtend 17 mei (zonsopgang) 
t/m zondagavond 18 mei (zonsondergang)

•  Vanaf zaterdagochtend 24 mei (zonsopgang) 
t/m zondagavond 25 mei (zonsondergang)

Bereikbaarheid 

•  Fietsers en brommers kunnen het werk passeren.
•  De doorgang van de hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer) 

is gegarandeerd.

•  De rotonde Achterweteringseweg/Koningin Wilhelminaweg (N417) 
blijft open voor het verkeer.

•  Buslijn 55 van Qbuzz rijdt tijdens de weekendafsluitingen een 
aangepaste route via de Einthovendreef (Utrecht), A27, afslag 

32 Bilthoven, N234, Gezichtslaan, Professor Bronkhorstlaan, 
Dorpsweg (Maartensdijk) vice versa. De haltes Achterwetering, 

Nieuwe-Wetering, Buitenlust, Groenekan-Centrum en Zwembad 
Blauwkapel zijn tijdelijk buiten gebruik. 

•  Voor het doorgaande verkeer worden de omleidingsroutes 
aangegeven.

Grontmij

Anne de Boer (GroenLinks) stelt 
vragen over het voornemen van de 

Grontmij om de vestiging in De Bilt 
op de huidige locatie te verlaten. 

Hij wil weten om hoeveel arbeids-

plaatsen het gaat en wat daarvan de 

impact is op het lokale bedrijfsle-

ven en de middenstand. ‘Hoe is het 

college daarmee bezig en is er met 

de Grontmij gesproken om het be-

drijf in de gemeente te behouden.’ 

Wethouder Ditewig antwoordt dat 

met de Grontmij gesprekken zijn 
geweest waarbij gezegd is dat het 

bedrijf over enkele jaren de huur-

overeenkomst op de huidige locatie 

wil beëindigen. Er is opdracht aan 

een makelaar gegeven onderzoek te 

doen naar alternatieve huisvesting. 

Het gaat om enkele honderden ar-

beidsplaatsen. Het college is actief 

bezig de Grontmij voor De Bilt te 
behouden.

Kaap

Ebbe Rost van Tonningen (Beter 
De Bilt) stelt vragen over de evene-

mentenvergunning voor het festival 

Kaap in fort Ruigenhoek in Groe-

nekan. Burgemeester Gerritsen zegt 
dat er voor deze vergunning gepro-

beerd is premediation en mediation 

toe te passen, wat niet tot overeen-

stemming heeft geleid. De burge-

meester heeft toen de vergunning 

afgegeven wat tot een rechtszaak 

leidde die tot gevolg had dat de 

vergunning geschorst is. Het stre-

ven is om het festival medio mei 

onder andere voorwaarden te laten 

vervolgen. 

Duiventil

Door de verhuizing van Stichting 

Mens naar Weltevreden komt een 

aantal gebruikers van De Duiventil 

in de problemen. Rost van Tonnin-

gen wil weten of de gebruikers nog 

een jaar gebruik kunnen maken van 

het gebouw. Wethouder Kamminga 

antwoordt dat het college heeft 

besloten om het pand in beheer te 

geven en dat de huidige gebruikers 

nog maximaal drie jaar kunnen hu-

ren.  

Tunnelafsluiting

Peter Schlamilch (Schlamilch)  
stelt een aantal vragen over ver-

keersveiligheid tijdens de afsluiting 

van snelverkeertunnel bij station 

Bilthoven van 5 tot en met 13 mei. 
Wethouder Ditewig antwoordt dat 

de veiligheid voorop staat en er 

verkeersregelaars aanwezig zul-

len zijn. De mogelijkheid om een-

richtingsverkeer in te stellen wordt 

onderzocht. Zebra-safe wordt gefa-

seerd toegepast bij beide rotondes 

bij het station, afhankelijk van de 

werkzaamheden ter plaatse. 

Vragen uit de raad van 24 april
door Guus Geebel

Anne de Boer stelt vragen naar aanleiding van het voornemen van de 

Grontmij om de huidige vestigingsplek te verlaten.

Tegenover de rotonde zit een locatie 

van Lijn5 (vm. Huize Persijn), een 
organisatie voor jeugd- en opvoed-

hulp met verschillende behandel-

vormen voor jongeren met én zon-

der licht verstandelijke beperking, 

en hun gezinnen. Op deze locatie 

in Maartensdijk zijn verschillende 

behandelvormen voor jongeren die 

(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. 

Saskia Honders, communicatieme-

dewerker Lijn5: ‘Het ontwerpers-

duo ontwierp samen met een aantal 

van deze jongeren een serie beel-

den. De vragen ‘Wat heb ik nodig 

om thuis te komen’ en ‘Hoe kom ik 

thuis’ dienden als inspiratiebron’. 

Beeldverhalen

Kunstenaars Karen Lancel en Her-
men Maat: ‘Voor het project werk-

ten wij samen met tien uit huis 

geplaatste jongeren, bewoners van 

een Stichting Lijn 5 opvangtehuis. 
Samen met de enthousiaste jonge-

ren maakten wij een serie beeld-

verhalen, welke vaak grimmig en 

humoristisch tegelijk zijn. Ze gaan 
over hulp zoeken en de hoop om 

thuis te komen, maar ook over dat 

dat voor hen vaak onmogelijk is. 

Het zijn beeldverhalen die lijken 

te draaien in het hoofd, zonder uit-

gang. Want als het naar is thuis, is 

het moeilijk de weg ‘naar thuis’ te-

rug te vinden’. 

De lifter

De kunstenaars: ‘In gesprekken 

met de jongeren kwam steeds het 

beeld terug van ‘een Lifter die niet 
thuis kan komen’. Een van de jon-

geren vertelde ons: ‘Het is alsof ik 

voor altijd sta te liften aan de ver-

keerde kant van de weg.’ Dat raakte 

ons. Daarom hebben we naast het 

opvangtehuis van de jongeren, op 

de rotonde van Maartensdijk, een 

Monument voor de Lifter geplaatst. 
Een rotonde is ontworpen als con-

lict-vermijdend model, maar het is 
ook een model voor het vermijden 

van menselijk contact. Bij aan-

komst op deze rotonde ziet de au-

tomobilist een levensecht vormge-

geven Lifter. Een vrolijke lifter, die 
aan de verkeerde kant van de weg 

staat, midden op de rotonde waar je 

niet kunt stoppen. Wie brengt deze 

Lifter thuis?’

Onthulling (en verdwijning)
van rotondebeeld 

door Henk van de Bunt

Donderdag 24 april werd er op de rotonde in Maartensdijk, op de t-splitsing Achterweteringseweg 

met de Koningin Wilhelminaweg een al eerder geplaatst beeld ‘onthuld’. In opdracht van de 

provincie vroeg het Rotonde Lab het kunstenaarsduo Karen Lancel en Hermen Maat om samen met 

bewoners van een Stichting Lijn 5 opvangtehuis een beeld te ontwerpen voor op deze rotonde. 

Hermen Maat en Karen Lancel en hun ‘creatie’.

Verder

Jl. vrijdag viel het (al) op, dat het beeld scheef stond. Een argeloze 

voorbijganger moet gedacht hebben aan de gevolgen van hagel- c.q. 

regenbuien. Maar zaterdag was er ineens geen beeld meer. Alleen de 

laarzen waren achtergebleven. Op het ten noordwesten van de rotonde 

gelegen ietspad waren duidelijke ‘sleepsporen’ die duidden op het ver-
plaatsen van het beeld. De restanten van ‘De lifter’ werden in de naast 

het genoemde ietspad gelegen 
sloot aangetroffen. De bijgevoeg-

de foto’s vervolmaken het verhaal 

van deze ‘afgang’. Een reactie 

van Karen Lancel: ‘Dat is slecht 

nieuws. We zijn verbijsterd over 

deze agressieve daad, dit vanda-

lisme. Het beeld is verankerd in 

beton, er moet een enorme kracht 

zijn gebruikt. Het is inderdaad een 

afgang voor degeen die dit gedaan 

heeft. En dat op Koningsdag. ‘Al-

les van waarde is weerloos’, zei de 

dichter Lucebert’. [HvdB]
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‘Trek je wel een 
spijkerbroek aan...?’

Doorgaans draag ik als uivaart-
ondernemer een kostuum: ik 
wil netjes en professioneel bij 
u op bezoek komen. Tijdens 
de uitvaart heb ik ook wel eens 
een jacquet aan: zo’n jas met 
lange panden, een zwart-grijze 
broek, een vest en een grijs met 
paarse stropdas. Respectvol 
gekleed voor een uitvaart, kun 
je zeggen. Ik draag zelf geen 
hoge hoed, maar toch: je ziet 
aan de kleding op zo’n dag wie 
de uitvaartleider is en dat is ook 
de bedoeling. Niet iedereen wil 
dat: ik vraag dan ook altijd wat 
de wens van de familie van de 
overledene is. 

Kunnen alle wensen voor een 
uitvaart in vervulling gaan? Ja-
zeker! Marjon was heel duide-
lijk: zij en haar familie voelden 
zich thuis in “gewone kleding”, 
zoals zij het zelf noemde, en 
daar paste geen pak of jacquet 
bij. Ook niet tijdens de uitvaart. 

Marjon wist dat ze spoedig zou sterven. Samen met haar ouders en kinderen voerde ze de regie

over haar eigen uitvaart. Ik zat naast haar bed om alles vast te leggen, toen ze me opnam en 

vroeg: “Trek je wel een spijkerbroek aan op de dag van de uitvaart?” Het bleek een instructie.

Het moest een spijkerbroek zijn 
en zo gebeurde het. En Marjon 
had nog een wens, die minder 
gebruikelijk is: ze wilde haar 
uitvaartkist laten maken door 
haar vader. Hij maakt meube-
len van steigerhout en zou nu 
haar kist maken, zodat hij haar 
laatste wens in vervulling kon 
laten gaan. 

Een dag later had ik met hem 
afgesproken in het uitvaart-
centrum, waar altijd een aantal 
kisten op voorraad staan. We 
hebben alle maten genomen, 
het binnenwerk van een kist 
bestudeerd en foto’s gemaakt. 
Een week later was de zelfge-
maakte, unieke kist van steiger-
hout klaar.

Twee weken daarna overleed 
Marjon. Haar uitvaart was 
helemaal thematisch rondom 
Buzz Lightyear uit de ilm Toy 
Story vormgegeven. Alles kan. 

door Koop Geersing

Zolang het maar bij u past.
Dit verhaal is met toestemming

van de nabestaanden geplaatst.

Hebt u vragen? U kunt mij 
dag en nacht bereiken op 
06-51247743.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak) De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Jubileumboxspring ‘1927’
Kwaliteitsbed van Nederlands fabrikaat,

AVEK sinds 1927

Nu compleet 

v.a. € 1995

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

11 mei
MOEDERDAG

Verras je MOEDER met
de leukste cadeaukaart,
de liefste kaart,
het mooiste boek,
een persoonlijk cadeau ...
Uit het GROOTSTE 
assortiment, 
bij Primera 
natuurlijk!

GROOTSTEGROOTSTEGROOTSTEGROOTSTEGROOTSTE

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

5 Mei bevrijdingsdag daarom nog een keer volop Oranje soezen en tompoucen!
Nieuw! Broodje v/d maand:

Desem meergranen   Heerlijk gezond
Ter kennismaking € 2,50

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

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

vol frisse

ideeën!

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het

900-jarig bestaan van

de gemeente De Bilt is

een bijzonder kookboek

samengesteld met

persoonlijke verhalen 

en recepten van inwoners

uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:
• Bouwman Boeken

• Bilthovense Boekhandel

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt

• Primera Maartensdijk • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk
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Wijziging buslijn 55 
Sinds 8 december 2013 is de route van buslijn 55 (voorheen lijn 138) in Maartensdijk veranderd. 

Waar de bus in oostelijke richting voorheen over de Dorpsweg reed, gaat deze sindsdien rechtsaf 

over de Dierenriem om vervolgens via de Kievitlaan en Nachtegaallaan weer uit te komen op de 

Dorpsweg en de oude route te hervatten. Deze verandering wordt weer teruggedraaid.

Met de routewijziging van decem-

ber 2013 werd de bereikbaarheid 

van het Groenhorst College ver-

groot, maar was een extra halte no-

dig voor de reizigers naar het Maer-

tensplein. De enige fysiek geschikte 

locatie voor de extra halte was de 

plek nabij de zuidelijke kruising 

Nachtegaallaan – Merellaan. Het 

College van Burgemeester en Wet-

houders beschouwde het effect op 

de verkeersveiligheid rond de scho-

len ter plaatse als acceptabel. 

Bezwaar 

Tegen het verkeersbesluit tot het 

instellen van de bushalte werd door 

diverse omwonenden en de scho-

len aan de overzijde van de weg 

bezwaar aangetekend. Bij de her-

overweging van het verkeersbesluit 

is geconstateerd, dat bij het halen 

en brengen van de kinderen van en 

naar de scholen op andere plaatsen 

gevaarlijke situaties zijn ontstaan, 

die evenwel geen direct verband 

houden met de nieuwe route en 

halte van de bus. Het College vond 

deze omstandigheid onwenselijk en 

zocht naar een oplossing, die zowel 

tegemoet komt aan de bezwaren als 

aan de verkeersveiligheid. De op-

lossing is gevonden in het creëren 

van een bushalte onder het viaduct 

van de Rijksweg A27. 

Oude route

Bus 55 kan zodoende de oude route 

door het dorp rijden: Dorpsweg 

– Koningin Julianalaan - Prinses 

Marijkelaan – Kievitlaan – Die-

renriem. Met de bushalte onder de 

Rijksweg A27 blijft het Groenhorst 

College goed bereikbaar per open-

baar vervoer. Bijgevolg komt de 

route via de Nachtegaallaan en de 

daar gerealiseerde bushalte te ver-

vallen. De nieuwe routewijziging 

gaat in per 12 juli 2014. [HvdB]

Deze halte vervalt per 12 juli.

Herinneringen aan het laatste 
gedeelte van de oorlog

door Marijn Nekkers

Henk de Graaf uit Hollandsche Rading is één van de sprekers die het woord zal voeren tijdens 

de Nationale Herdenking op 4 mei in de Maartenskerk in Maartensdijk. Hij doet dat op 

verzoek van het organiserend comité.

Toen ze hem vroegen om iets van 

z’n ervaring uit de Tweede We-

reldoorlog te vertellen weigerde hij 

aanvankelijk. ‘Waarom vragen jul-

lie dat nu aan mij?’ was zijn reac-

tie. ‘Omdat u er bij bent geweest. 

U heeft het zelf allemaal meege-

maakt’, was het antwoord. ‘Er zijn 

steeds minder mensen die dat kun-

nen zeggen. Bovendien denken we 

dat u dat heel goed onder woorden 

kunt brengen.’ Toen ze voor de 

tweede keer bij hem langskwamen 

met het zelfde verzoek heeft de 

Graaf (80) na veel aandringen toch 

toegestemd. ‘Ik hoef niet zo nodig 

al die dingen weer opnieuw te ver-

tellen’, is zijn eerlijke antwoord. 

‘Maar ik heb het wel allemaal heel 

bewust meegemaakt en de beelden 

uit die tijd zijn me altijd helder bij-

gebleven.’ 

Henk de Graaf is een geboren Hil-

versummer en bracht daar ook z’n 

jeugd door. In 1953 kwam hij naar 

Maartensdijk en vanuit dit dorp ver-

huisde hij in 1958 naar Hollandsche 

Rading. Hij is daar altijd aannemer 

geweest en heeft in zijn dorp heel 

wat gebouwd en verbouwd. Zijn ei-

gen luxueuze huis heeft hij enkele 

jaren geleden helemaal zelf gete-

kend èn gebouwd en daar is hij best 

trots op. Toen hij zeven jaar oud 

was brak de Tweede Wereldoorlog 

uit. In en om Hilversum waren veel 

Duitse militairen gelegerd. Ook in 

Bussum was een heel groot Duits 

legerkamp. De oficieren woonden 
in de dure huizen die daartoe ge-

conisqueerd waren. 

Razzia’s

De Graaf zag hoe er razzia’s plaats-

vonden en Hilversumse mannen met 

de trein op transport werden gesteld. 

Ze werden naar Duitsland gevoerd 

om daar in de oorlogsindustrie te 

werken. Maar er gebeurden veel 

meer dingen. De seinmast van de 

Philipsfabriek werd door het verzet 

opgeblazen. Het dagelijkse leven 

werd steeds meer beïnvloed door 

schaarste aan allerlei elementaire 

voedings- en gebruikswaren. Samen 

met vriendjes probeerde hij kolen 

te stelen van de wagons die in op-

dracht van de Duitsers het transport 

verzorgden. Heel confronterend was 

het voor hem toen in de laatste fase 

van de oorlog de ambachtsschool, 

waar hij inmiddels naar toe was ge-

gaan, in beslag was genomen door 

de bezetter. ‘Op een morgen zagen 

we dat het gebouw geconisqueerd 
was. Alle spullen van de school 

hadden ze naar buiten gegooid. We 

mochten er niet meer in. Het onder-

wijs werd voor een lange periode 

onderbroken. ‘Het heeft me uitein-

delijk wel een jaar leerachterstand 

opgeleverd’, vertelt hij er nu van.

Nooit vergeten

Weten de mensen van nu wel ge-

noeg over alles wat er gebeurd is in 

W.O. II? De Graaf: ‘Je merkt dat dit 

steeds minder wordt. Vooral bij de 

jeugd leeft het steeds minder.’ Op 

zichzelf vindt hij dat ook wel een 

logische ontwikkeling. Hij is daar 

heel nuchter over. Zelf heeft hij ook 

nog nooit deelgenomen aan de her-

denking op 4 mei in Maartensdijk. 

Maar nu is hij toch bereid om zijn 

verhaal te vertellen dat vooral zal 

gaan over de laatste periode van 

de oorlog. Veel elementen die een 

rol speelden in het dagelijkse leven 

zullen aan de orde komen. Ook de 

Hongerwinter die heel moeilijk is 

geweest voor de plaatselijke bevol-

king. Opdat wij allemaal nog eens 

kunnen horen hoe het werkelijke le-

ven was in die tijd, iets dat we nooit 

mogen vergeten. 

De bijeenkomst begint op 19.00 uur 

in de Maartenskerk in Maartens-

dijk De deur gaat open om 18.45 

uur. Na deze bijeenkomst volgt de 

stille tocht naar het Maertensplein 

met twee minuten stilte om 20.00 

uur. Aansluitend is er gelegenheid 

om kofie te drinken in restaurant 
Maertenshoek.

Feest in De Bremhorst
Donderdag 24 april is Mevr. van Verseveld, bewoonster van Woon-

zorgcentrum De Bremhorst in Bilthoven 100 jaar geworden. Als oudste 

bewoonster van De Bremhorst is zij nog behoorlijk actief; zo doet zij 

elke week mee aan verschillende activiteiten, die georganiseerd wor-

den waaronder gymnastiek. Op de vraag, wat het geheim is om deze 

leeftijd te mogen bereiken, antwoordt zij: ‘Ik heb een rustig en veilig 

leven kunnen leiden’. ’s Avonds is mevrouw Verseveld gezellig met 

haar familie ergens gaan eten.                 (Berber Holwerda)

De 100-jarige Mevrouw van Verseveld heeft nog overal belangstelling 

voor.

Henk de Graaf.

advertentie

Dé specialist voor al uw kijkoplossingen 

˚ Uitgebreide merkbrillencollectie 

˚ Een zonnebril die bij u past ˚ De leukste Kinderbrillen!

˚ Vraag naar ons Koninklijk aanbod  

˚ Contactlenzen: wij adviseren u graag! 

KOM SNEL LANGS!
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Sixpack 
6 Stuks perk planten, 

potmaat
9 cm

Van 3,50

voor ................1,99

Honderden 
soorten in 

onze 
kruidentuin. 

In ronde  
potmaat van  

10,5 cm nu

Kruiden

3 Halen
2 betalen

Potterie
Internationale collectie. 

De goedkoopste van de drie is gratis

3 Halen
2 betalen

Pokon 
40 liter terras-
en balkongrond

4,50

Van 6,95
 

voor 

Geraniums
Super Vaarderhoogt
kwaliteit in potmaat

10,5 cm

1,19Per stuk ...............

25%

De prijs is nu 
al laag en 

wordt bij de 
kassa nóg lager, 

want u krijgt 
een kassa-

korting van

Lavendel

Koopjes & aanbiedingen zo ver als 

u kijken kunt

voor 12,95
Van 19,95

Bistrostoel
Zo wordt uw  

tuinleven nóg  
aangenamer

24,--2 stuks

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

T/m zaterdag 10 mei a.s. is het gehele buitenterrein van  
‘t Vaarderhoogt ingericht als Hollandse plantenmarkt. 
Boordevol met kramen en stellingen met duizenden 
planten. Uniek in geheel Midden Nederland en niet 
alleen omdat er zo onvoorstelbaar veel te vinden is, 
maar ook omdat alles aangeboden wordt tegen 
aangenaam lage marktprijzen.  
U struikelt als het ware over de aanbiedingen.

Tijdens de Zonnige Zomerplanten Weken zijn we 7 dagen 
per week open, dus óók zondag 4 mei (10.00 - 17.00  uur). 
Kom lekker “markten” met een kleine beurs. Welkom!!

3,95

Koffie met een punt
perzikentaart 4,95

Tot en met zaterdag 10 mei 

ELKE DAG GEOPEND, óók zondag 4 mei

Stap ook even binnen bij onze 

binnenherberg De Kastelein

1,75

3,95

Per stuk

3 stuks

Mandevilla 
Chileense  
Jasmijn
  in de 
     kleuren      
     rood, roze 
        of wit

9,95

Van 14,95
 

voor 

Spaanse Margriet
Osteospermum
potmaat 10,5 cm

Bungelplanten
in potmaat 10,5 cm

99ctPer stuk ....

2,50

5,95
3 stuks

Balsemien
Impatience New Guinea

potmaat 12 cm

Pokon 
1000 ml terras- en 
balkonvoeding

5,99

Van 8,99

voor 

Per stuk ...

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: liter/100 km 11,0 – 1,2; kms/liter 9,1 – 83,3; CO

2
 gr/km 259 – 27.

Kijk voor  nancierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

Wij hebben nu een zeer aantrekkelijk aanbod aan auto’s die zo de weg op kunnen. Dus geen afschrijving of 

onderhoudskosten meer voor uw huidige auto. Er is een ruime keuze uit gloednieuwe Opel modellen altijd voorzien 

van de nieuwste innovaties, zuinige motoren en een kwaliteitsniveau dat u van Duitse auto’s mag verwachten. 

Bovendien pro teert u tijdelijk van de unieke 50/50 deal. U betaalt nu de helft en de andere helft pas in 2016.

BETAAL NU SLECHTS DE HELFT!

OPEL VOORRAAD ACTIE

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, 3543 AA, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, 3439 MC, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, 3721 TK, (030) 264 34 34

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl
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Uit het onderzoek, in opdracht van 

BENG!, komt onder meer naar 

voren dat het energieverbruik per 

persoon per wijk sterk verschilt. Zo 

is dit in Bilthoven Noord ongeveer 

tweemaal zo hoog als in De Leijen 

en Weltevreden. Het bedrijfsleven 

heeft het grootste aandeel in het 

energieverbruik, ongeveer 65%. En 

daarnaast komt een vijfde van al het 

energiegebruik in De Bilt voor re-

kening van het gebruik van auto’s. 

De studenten onderzochten welke 

mogelijkheden er zijn voor energie-

besparing en energieopwekking in 

de gemeente De Bilt. Zij keken naar 

de technische kansen en hebben be-

woners en bedrijven gevraagd wat 

hun verwachtingen zijn bij bespa-

ring en opwekking van energie.

Interviews in de wijken

De studenten Milieu-maatschappij 

en Milieu-natuurwetenschappen 

van de Faculteit Geowetenschap-

pen hebben in drie gebieden ge-

sproken met bewoners. Daaruit is 

naar voren gekomen wat de beste 

mogelijkheden zijn voor besparing 

en opwekking van energie. In Wel-

tevreden zijn dit isolatie en zonne-

panelen. Vooral oudere bewoners 

hebben behoefte aan ‘ontzorging’. 

In Bilthoven-Noord bestaat vooral 

interesse in isolatie om het woon-

comfort te verbeteren. In West-

broek bestaat ook interesse in ener-

giezuinige apparatuur: hiermee valt 

link inancieel voordeel te behalen. 

BENG!café over energieonderzoek 
BENG! organiseert op donderdag 8 mei het tweede BENG!café in het 

H.F. Wittecentrum. Aanvang 20.00 uur. Studenten van de Universiteit Utrecht

vertellen wat hun energieonderzoek voor bewoners van de Bilt heeft opgeleverd.

BENG! gaat met bewoners in gesprek over de te nemen vervolgacties.

De onderzoekers: v.l.n.r. Veikko Schepel, Niels Blonk, Laurens Meershoek, 

Dieke Verkruijssen, Bas Agerbeek. Niet op de foto: Carmen Gutarra 

Méndez, Nienke Scholten.

Nico Jansen zal zitting nemen in de 

commissie Burger & Bestuur, om-

dat hierin belangrijke voorstellen 

over de van Rijkswege opgelegde 

bezuinigingen worden behandeld 

m.b.t. de Wmo en de Jeugdzorg. 

De ChristenUnie vindt dat diensten 

die door of namens de gemeenten 

worden verricht niet ten koste mo-

gen gaan van de bereikbaarheid van 

zorg. Door deze benoeming zijn 

de vacatures in beide commissies 

ingevuld, na het vertrek van Johan 

Grifioen en Erik Heemskerk. 

RIVM

Theo Aalbers is gepromoveerd aan 

de Technisch Universiteit van Delft. 

Hij is daarna in dienst getreden 

van het RIVM als afdelingshoofd 

bouw- en afvalstoffenonderzoek. 

Hij werkt nu bij het Planbureau 

voor de Leefomgeving van het Mi-

nisterie van Infrastructuur en Mi-

lieu en is momenteel gedetacheerd 

bij de crisisresponsorganisatie van 

het RIVM. Theo Aalbers is lid van 

de wijkgemeente Dorpskerk te De 

Bilt en secretaris van de kiesvereni-

ging. [HvdB] ChristenUnie De Bilt.

Commissielid CU De Bilt beëdigd
Donderdag 24 april is Theo Aalbers beëdigd als commissielid Openbare Ruimte voor de 

ChristenUnie in de gemeente de Bilt. Theo Aalbers stond tweede op de lijst van de CU tijdens 

de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen. Hij zal de fractie van de ChristenUnie in de 

commissie Openbare Ruimte vertegenwoordigen. 

Theo Aalbers

‘Duurzaamheid is een geweldige 

bron van inspiratie voor mij gewor-

den’, vertelt Paul. ‘Ik zie ineens zo-

veel kansen’. Daar waar mogelijk 

probeert hij ze ook direct toe te pas-

sen. Met 80.000 kWh aan zonnepa-

nelen heeft hij deze week een linke 
inspiratiebron op zijn dak laten leg-

gen. Paul is een gedreven onderne-

mer en al ruim 40 jaar actief in onze 

gemeente. Hij vertelt over de nieu-

we ontsluitingsweg die de gemeente 

over zijn bedrijventerrein wil laten 

lopen. We kijken ernaar vanaf het 

dak van een van zijn kantoorpanden 

aan de Leyensehof. ‘Daar moet de 

weg komen’ wijst hij, omringd door 

honderden fonkelnieuwe zonne-

panelen: ‘Onnodig extra omrijden, 

slecht voor het milieu, onhandig 

voor de buurtbewoners en er gaat 

weer een stuk groen verloren’. 

Dat duurzaamheid Paul inspireert 

blijkt wel als hij over de laadpalen 

met groene stroom op zijn bedrij-

venterrein begint. ‘Er zijn zo weinig 

laadpalen in deze gemeente dat wij 

ook buurtbewoners toestemming 

hebben gegeven er gebruik van te 

maken. En binnenkort komen er ook 

snelladers, rechtstreeks aangesloten 

op onze zonnepanelen.’  Paul is maar 

wat trots op zijn panelen, vermoede-

lijk het grootste duurzame energie-

project in de gemeente. Gevraagd 

naar de investering antwoordt hij: 

‘Met een onbetrouwbare overheid 

kun je nooit voorspellen of je alles 

kunt terugverdienen. Maar ik vind 

het gewoon belangrijk en ik krijg er 

een goed gevoel van’

(Sjoerd Papa)

Paul tussen een eindeloze hoeveelheid zonnepanelen op het dak.

Inspiratie uit de zon
Het gebeurt je niet elke dag dat iemand je een geheel nieuw perspectief aanbiedt.

Het overkwam Paul van Westrhenen. Een gesprek met dorpsgenoot Ron de Bruijn

zette hem op een duurzaam spoor voor zijn bedrijventerrein Leyensehof.

Eerste Starterslening
De gemeenteraad heeft begin november 2013 besloten budget beschik-

baar te stellen om koopstarters op de Biltse woningmarkt te ondersteu-

nen bij de aankoop van een eerste koopwoning. [HvdB].

Het was een feestelijk moment; de verstrekking van de eerste 

Starterslening. Wethouder Arie-Jan Ditewig feliciteert het aanstaande 

bruidspaar Olav van der Sluis en Saskia Paauw, dat gebruik maakt van 

de starterslening voor de inanciering van hun eerste koophuis. (foto 
Reyn Schuurman) 

Europese 
Verkiezingsavond De Bilt

Donderdag 22 mei zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees 

Parlement. Wilt u meer weten over de verschillende partijen, ga dan 

naar de Europese Verkiezingsavond De Bilt op maandag 12 mei om 

20.00 uur in de Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust te Bilthoven. 

De deelnemers aan het debat op deze Verkiezingsavond zijn verkies-

bare Europese kandidaten. In drie rondes krijgen zij de gelegenheid om 

hun visie op Europa te geven, met elkaar te debatteren over stellingen 

en om in te gaan op vragen uit de zaal. De leiding van het debat is in 

handen van burgemeester Arjen Gerritsen. 

De Verkiezingsavond is een samenwerking van de Biltse afdelingen 

van CDA, CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD.

Agnes Jongerius

in Lage Vuursche
De PvdA-afdeling De Bilt organiseert de 1 mei viering 2014 in het 

Koos Vorrink Huis in Lage Vuursche, die begint vanaf 9.30 uur. Op 

het programma staat o.a. een toespraak van Agnes Jongerius, kandidaat 

voor het Europese Parlement (2e op de PvdA lijst). 

Ook landelijk voorzitter Hans Spekman zal aanwezig zijn. Het koor 

‘De Stem des Volks’ uit Hilversum zal de bijeenkomst muzikaal be-

geleiden. De Stem des Volks heeft een interessant programma, waarin 

strijdliederen zich afwisselen met volksliederen uit diverse landen. 

Meer info via Cees van Rest, restcpm@planet.nl
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LAMSBOUTSCHIJVEN 
Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gemarineerd; 

even kort bakken; kan ook op de BBQ! 100 gram 1,60

VLEESSCHNITSELS 
Van ons bekende varkensvlees. 

Lekker mals, van de bil gesneden, stevig gepaneerd 4 stuks 6,00

PROCUREURLAPJES 
Van ons bekende varkensvlees. Voor in de pan 

of op de barbecue; wordt niet droog 100 gram 1,15

FRANS BIEFSTUK PANNETJE 
Ca. 8 minuten op 175 graden in de oven. 

Met o.a. biefstuk, lente ui en kastanje champignons 100 gram 1,95

JAPANSE WOKSCHOTEL 
Uit onze traiteurhoek: met o.a. kipdij� let, groenten 

& sesamsaus. Alleen nog warm maken 100 gram 1,25

BARBECUE STEAKS 
Lekker gemarineerd & gekruid. Heerlijk malse uitloper van 

de entrecote dus kort te bakken  100 gram 1,65

Tip: maandag 5 t/m woensdag 7 mei: 

Gehakt cordonbleu 

4 stuks voor 5,--

De Beachburgers
4 stuks voor 5,--

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 28 april t/m zaterdag 3 mei 2014. Zetfouten voorbehouden.

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel tel 030-2283412

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

LABELPRINTER DYMO
LW450 INCL. ETIKETTEN

• Geen dure inkt of toner nodig • Druk 
etiketten direct af vanuit Word, Excel, 
Outlook, QuickBooks e.a. programma’s
• Creëer snel een eenmalig etiket • Met 
sluimerstand om energie te besparen!

inclusief BTW 

€ 66,55

Mantelzorg

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt biedt diverse 
vormen van ondersteuning, zoals hulp of ad-
vies, maar ook organiseert zij informai ebijeen-
komsten/cursussen en contactgroepen voor 
mantelzorgers. Bijvoorbeeld de bijeenkomsten 
over: demeni e, persoonsgebonden budget 
(PGB), omgaan met Parkinson, omgaan met 
demeni e, hoe overbelasi ng te voorkomen en 
nog veel meer.

Android cursus voor Samsung tablets

En soortgelijke tablets, mits Android operai ng 
systeem. U leert de tablet te bedienen, werken 

met internet, email ontvangen en versturen + 

werken met Skype. Breng uw eigen Samsung 

mee met een werkend account.  Geen voorken-

nis vereist. Uw tablet dient geïnstalleerd te zijn 

met e-mail en Skype. Start: vrijdagmorgen 2 

mei 2014.  4 lessen € 75,00 (incl. cursusboek)

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

  

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

Fabulous–Vi ntage .com
v intage  s i eraden  u i t  de  v s

ZATERDAG 3 MEI  
OPEN DAG/SIERADENPARTY
14.00-17.00 uur
Kerkdijk 127, 
3615 BD Westbroek
(achter nr. 131)

(MOOI KADO
MOEDERDAG)

Kom vrijblijvend 
kijken en passen

Stonewood ’t Gooi is op zoek naar een 

lexibele werknemer voor de advisering en verkoop 

van sierbestrating, veranda’s en tuinhout. 

Het betreft een functie voor 
dinsdagmiddag, woensdag en zaterdag. 

Daarnaast invulling van de vakantieperiodes voor een 
periode van 2 tot 3 weken en eventuele inval bij ziekte 

van één van de andere medewerkers. 

Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een itte “vutter” die 
graag nog zijn handen uit de mouwen steekt het leuk 
vindt onze klanten te adviseren over de inrichting van 
de tuin en het plaatsen van een veranda.

Ook zoeken wij een zaterdaghulp van 10.00 tot 16.00u. 

om ons te helpen met allerlei klusjes in onze showtuin.

Uw sollicitatie met CV en motivatie kunt u zenden naar 

marc@herenvest.nl of u kunt contact opnemen met 

Marc Vermeulen onder nummer 06-51501097

 

Tolakkerweg 138  - HOLLANDSCHE RADING

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Salade van asperges en 
Bündnerleisch € 10,00

Avocado met zalm 
tartaar en gerookte zalm  € 10,00

Hollandse Asperges a la Flamande € 17,50

Gebakken Kabeljauw 
met grove mosterdsaus € 15,00

Geserveerd met: gepofte nieuwe malta 

aardappel, verse frieten, groenten en salade

Week specials 

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

Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 108:  Boslaan, Leeuweriklaan, Pimpelmeeslaan, Zwartkoplaan, Spechtlaan,  

Spotvogellaan, Tuinluiterlaan, Tureluurlaan, Waterhoenlaan, Kwinkelier 
(let op: winkels alle woensdagen voor 18.00 uur bezorgen) 

Wijk 107:  Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, Lijsterlaan, 
Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, Zwaluwlaan 

Gezocht!
Vierklank bezorgers voor...

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Geranium

Pelargonium Zonale

Diverse kleuren.

Potmaat 10 cm. 

Per stuk 1,79

3 voor

2,50
a.s. zondag open

wk 18. Geldig van 01-05 t/m 07-05. OP=OP

advertentie

Woordvoerder en organisator Jan 

Vonk Noordergraaf legt uit dat de 

organisatie van het evenement vol-

wassen is geworden: ‘De voorbije 

twee jaar (in 2013 was er geen 

Voorjaarsfair) hebben we gebruikt 

om ons te bezinnen op de toekomst 

en een echte organisatie neer te 

zetten. Nu werken we vanuit een 

drietal commissies, ‘public relati-

ons’, ‘terrein’ en ‘standhouders’. 

We hebben een eigen website, zit-

ten op Facebook, gaan langs bij 

basisscholen en verspreiden lyers 
en kleurplaten. Je kunt zeggen dat 

we meer doelgroepgericht aan onze 

publiciteit werken’, aldus de jurist. 

Volgend jaar hoopt hij in Utrecht af 

te studeren in het Ondernemings-

recht. 

Vrijwilligers

‘We beschikken over een 70-tal 

vrijwilligers, die bijvoorbeeld zorg-

dragen voor de parkeerplaats, de 

toiletten en de catering. Er komt 

een prachtige cateringlocatie, die 

wordt omzoomd door échte bomen 

in potten.’ Dat de Fair een groot-

heid begint te worden is ook te zien 

aan het aantal sponsors dat bereid 

is om ondersteuning te verlenen. 

Het doel is wel hetzelfde gebleven. 

Ook dit jaar gaat de opbrengst naar 

de Asociatia Betania in Roemenië 

. Deze hulpverleningsinstelling zal 

in het Noord-Roemeense Bacau het 

geld besteden aan noodhulp in de 

sloppenwijken van deze stad’. 

Indruk

Vonk Noordergraaf is zelf ter plaat-

se wezen kijken en was onder de 

indruk van de slechte leefomstan-

digheden van de gezinnen in de 

sloppen. Maar ook van de ingrij-

pende verbeterprestaties door de 

Asociatia Betania.’ Doordat ik heb 

gezien wat kan worden bereikt met 

de opbrengst van De Voorjaarsfair 

kan ik er weer heel enthousiast mee 

aan het werk. Op 10 mei vertonen 

we een ilmverslag over Bacau en 
dan kan iedereen die de fair bezoekt 

het met eigen ogen zien’.‘

Er is een ruilpunt voor plantenstek-

ken, een demonstratie EHBO, scha-

penscheren, een tractorrijbewijs te 

halen, een springkussen, fotoshoot 

en nog veel meer.

Voorjaarsfair 2014
biedt een helikopterview 

door Veroniek Clerx

Op het weiland aan de Dorpsweg 244 in Maartensdijk vindt zaterdag 10 mei de Voorjaarsfair 

plaats. Belangstellenden kunnen voor 35 euro een helikoptervlucht maken boven de gemeente 

De Bilt. De fair breidt ook uit wat het aantal stands betreft. Twee jaar geleden waren het er 

ongeveer zestig. Dit jaar zijn het er al meer dan 70. 

Gezinnen krijgen hulp op voor-

waarde dat ze de kinderen naar 

school laten gaan.

Na vijf maanden van onzekerheid 

begint de behandeling van deze 

zeer agressieve vorm van kanker. 

Terwijl haar vriendinnen kleur-

rijke shotjes wegtikken op studen-

tenfeesten, vecht Lara tijdens 42 

weken van chemotherapie huilend, 

lachend en kotsend voor haar leven 

en het behoud van haar baarmoeder.

Zorgstelsel

In haar boek belichten haar ervarin-

gen voornamelijk de persoonlijke 

strijd, maar ook haar studentenbe-

staan speelt een grote rol. Daarnaast 

belicht ze thema’s als vruchtbaar-

heid, studie, relaties en het huidige 

zorgstelsel voor jonge mensen met 

kanker. Lara zet zich vanuit de 4 the 

Better Foundation in voor jongvol-

wassenen met kanker en is tevens 

ambassadeur van de Stichting AYA 

(Adolescent and Young Adults /18 

– 35 jaar) van het Radboudumc. 

Juist in deze leeftijd is er speciieke 
zorg en ondersteuning nodig, die 

zich onder andere richt op thema’s 

als vruchtbaarheid, werk, studie, 

relaties, inanciële vraagstukken en 
langetermijneffecten.

Tussen hel en Hemel 17
door Henk van de Bunt

Lara Jongbloets staat midden in het studentenleven als ze op 20-jarige leeftijd te horen krijgt 

dat ze een zeldzame kwaadaardige tumor in haar baarmoeder heeft. Door een onjuiste diagnose 

komt Lara in een medische molen terecht. Haar debuut boek Tussen Hel en Hemel 17 is een 

bundeling van de dagboekaantekeningen die zij heeft bijgehouden tijdens haar ziekte. Daarover 

hield zij jl. woensdag een lezing in de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan in Bilthoven

Ike Bekking introduceert Lara Jongbloets bij haar lezing.

Open dag bij Fabulous Vintage

Op zondagmiddag 3 mei van 14.00-17.00 uur opent web 

shop en thuiswinkel Fabulous Vintage haar deur aan de 

Kerkdijk 127 (achter nummer 131) in Westbroek. Voor 

degene die voor Moederdag nog iets moois zoekt, maar 

ook voor wie zich zelf wel eens wil verwennen met een 

bijzonder en uniek sieraad. 

De tweedehands Amerikaanse sieraden van Fabulous Vintage zijn unie-

ke en betaalbare juwelen van bijvoorbeeld goud- en zilverkleurig me-

taal met rhinestones, micro-mozaïek, frozen glass of met emaille. Zo’n 

vijftig jaar geleden werden ze ontworpen voor de gewone vrouw, maar 

net zo goed gedragen door ilmsterren en beroemdheden. Tegenwoor-
dig zien we er ook prinsessen en presidentsvrouwen mee. 

Gelato Burano 
sponsort

Vanwege het eenjarig bestaan van de Italiaanse ijssalon 

Gelato Burano aan de Dorpsstraat 60 in De Bilt was 

een ‘aanmeldingswedstrijd’ voor (jeugd-)sportteams 

uitgeschreven, waarbij 1 team zou worden uitgekozen 

om de komende 2 jaar als shirtsponsor te ondersteunen. 

Woensdag 23 april werd de winnaar bekend gemaakt.

De doelstelling van deze ambachtelijke ijssalon in De Bilt is om ook als 

kleine ondernemer wat terug te doen voor haar beste klanten (de jeugd). 

In De Bilt dat zich proileert als sportgemeente voelt dit het meest  
logisch. Uit de aanmeldingen waren SV Irene badminton, Cool 

Runnings (Fraternitas) hardlopen en Centrals honkbal genomineerd. 

[HvdB]

Mede-eigenaar Friso Hennings Backer motiveerde bij de prijsuitreiking, 

nadat alle genomineerden een ijsje hadden gekregen, waarom de keuze 

was gevallen op het jeugdsportteam van Centrals honkbal.
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Boni 

Jumbo

Hoogvliet

Nettorama

Hoogvliet

Scan deze code om te zien 

hoe eenvoudig het werkt!
Kijk snel op www.hoogvliet.com
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Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt 
u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. *** U krijgt 25% korting op de totaalprijs.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Alles wat je wilt weten van je clubvrienden!

1 SETJE CLUBPASPOORTEN GRATIS 
BIJ IEDERE € 10,- EN ELKE WEEK BIJ 

DIVERSE ACTIEPRODUCTEN

SPAARSPAAR
DE TOPPERS!DE TOPPERS!

Pampers luiers 
Baby dry, Newborn, Easy up of Active Fit
4 pakken
37.56

SPECTACULAIR!

Wagner Big pizza   
Alle soorten
2 stuks
van: 4.70

voor: 2.35

1 setje club-
paspoorten 
GRATIS 

1 setje club-
paspoorten 
GRATIS 

Unox Cup a Soup 
Alle pakjes van 2-3 stuks
2 pakjes
van: 1.58 - 2.22

voor: 1.18 - 1.66

 2
e

 halve                      
prijs***

1+1
GRATIS24.9924.9924.9924.

4 pakken

 Artikelen vindt u in de diepvries
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9% goedkoper 

dan Albert Heijn

én wekelijks 
meer dan 

70 aanbiedingen!

8% goedkoper dan Plus!

gemiddeld
-5%  -4%  -3%  -2%  -1% 0 1%  2%  3%  4%  5%

Deka-

markt

Vomar
Boni 

Jumbo

Jan Linders

Supercoop

Albert 

Heijn

Coop

Poiesz

Emté

C1000

Plus

Dirk van 

den Broek 

Nettorama

Hoogvliet
Boni 

Jumbo

Hoogvliet

Deen

A-merken supermarkten
gemiddeld prijsniveau

Goedkoper Gemiddeld Duurder

9% goedkoper 

dan Albert Heijn

8% goedkoper 

dan Plus

Hoogvliet bewezen 
de goedkoopste in 

A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling van de Consumentenbond:

Nettorama

Hoogvliet

Acties zijn geldig van woensdag 30 april 

t/m dinsdag 6 mei 2014 bij Hoogvliet aan 

de Leyenseweg 127 in Bilthoven

1 setje club-
paspoorten 
GRATIS 

24.9924.9924.

Al onze winkels en hun actuele openingstijden 

voor 4 en 5 mei vindt u op posters in de winkel en 

op www.hoogvliet.com
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De Bilt - Na het luiden van de klokken speelde een koperensemble van 

de Koninklijke Biltse Harmonie op de trans van de Dorpskerk in De Bilt 

het Wilhelmus. Daarna werden oud-Hollandse liederen gespeeld. [GG]

Bilthoven - Het spellenfestival op het gazon van Jagtlust bezorgde 

kinderen weer veel plezier. [GG]

Groenekan - Op weg naar de prijsuitreiking. [HvdB]

Groenekan - ‘Wat zal ik doen?’[HvdB]

Groenekan - Het demissionaire College van De Bilt kijkt vol spanning toe bij deze skelterrecordpoging in 

Groenekan. [HvdB]

Hollandsche Rading - Midden 

april jl. droeg de aannemer het 

nieuwe Dorpshuis in Hollandsche 

Rading over aan de gemeente 

De Bilt. Vervolgens werden de 

inrichtingspuntjes op de i gezet. 

Op 1 mei zullen de Samen Eten- 

club en Bridgceclub Hollandsche 

Rading het spits afbijten. De 

officiële opening staat gepland op 

zaterdag 17 mei om 15.00 uur. 

Op Koningsdag had de omgeving 

van het nieuwe Dorpshuis al 

duidelijk een ‘dorpspleinfunctie’. 

[HvdB]

Bilthoven - Het Oranjeconcours aan de overkant van de weg leverde 

een prachtig schouwspel op. [GG]

Bilthoven - Zingen met een 

echte clown op het bordes van 

gemeentehuis Jagtlust overkomt 

je niet elke dag. [GG]

De Bilt - Gezellige drukte op de Hessenweg bij de kindervrijmarkt. [GG] 

De Bilt - Een levend standbeeld 

staat roerloos op de kinder- 

vrijmarkt in De Bilt. [GG]



Hollandsche Rading - Een cryptische (ander) woord voor gebit is ‘maalinrichting’ en dat duidt dan weer op 

‘vermalen’. De kinderen, die van dit speeltuig gebruik maakten trokken zich er niets van aan en genoten ‘uit 

één mond’ (eenstemmig, unaniem)
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Hollandsche Rading - Deze twee leden van toneel- en cabaretvereniging 

Sojater zijn beide inwoners van Hollandsche Rading. Alice Plantinga-

van Eck en Janny Rigter-Daals vormden de twee-hoedige jury voor de 

thema-optocht ‘Doe eens iets gek met Oranje’.

Lage Vuursche - De Baarnse burgemeester jhr. Mark Roëll hijst de 

vlag in het dorp Lage Vuursche. Leden van muziekvereniging Crescendo 

uit Baarn speelden daarna het Wilhelmus. De burgemeester sloot de 

plechtigheid af met ‘Leve de Koning’ en een driewerf hoera. [GG]

Lage Vuursche - Voor het eerst was er een kleedjesmarkt voor kinderen 

op het kerkplein. [GG]

Maartensdijk - ’s Morgens vroeg waren er gelijk al veel mensen op het Maertensplein in Maartensdijk. 

De handel op de vrijmarkt was al helemaal op gang gekomen. Burgemeester en wethouders heetten 

iedereen welkom, waarna leden van scoutinggroep Agger Martinie de vlag hesen en onder begeleiding van 

muziekvereniging Kunst en Genoegen luid door iedereen het Wilhelmus werd meegezongen. Daarna gingen 

alle ballonnen de lucht in. De start was prima. [MD]

Maartensdijk - ’De hele dag konden er loten gekocht worden met drie 

hoofdprijzen: een rondvlucht vanaf vliegveld Loosdrecht. V.l.n.r. Rien 

Stein, Maarten Grootveld ( het kaartje was van zijn schoonvader Ron 

Geurts, hij ging ook mee met de rondvlucht) en Rinus van Geerenstein 

hadden de lootjes met de juiste nummers gekocht. Met een oude 

legertruck werden ze naar het vliegveld gebracht. 

Maartensdijk - ’s Middags kon de jeugd zich in teams volledig geven op de grote stormbaan. Het publiek kon 

alles goed zien. De groep bestuursleden van Oranjevereniging Willem-Alexander zijn al na aan het denken 

over volgend jaar. Gespeeld wordt al met de gedachte om weer een autocross te organiseren. [MD] 

Lage Vuursche - De burgemeester en zijn echtgenote bezochten ook Verpleeghuis Sint Elisabeth waar 

muziekvereniging Crescendo voor de bewoners een concert verzorgde. [GG]
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Westbroek - Wandelende Cup Keeks in de optocht [MN]

Koningsdag in 

Westbroek:

feest voor iedereen

Zoals ieder jaar duurden de fes-

tiviteiten rond Koningsdag in 

Westbroek verschillende dagen. 

Het dorp was fraai versierd: de 

lantaarnpalen in de kern van 

het dorp droegen allemaal een 

feestelijke jurk. Er was een ge-

varieerd programma voor jong 

en oud. Met een kinderfeest, de 

Polderloop, een wandeltocht 

en een ietspuzzeltocht. Maar 
ook was er weer het traditionele 

touwtrekken en ringrijden voor 

tractoren. De taartenbakwedstrijd 

en aubade met het Westbroekse 

volkslied ontbraken evenmin. En 

daar verscheen zaterdag aan het 
begin van de middags zelfs een 
vliegtuigje waaruit parachutisten 

sprongen die precies op het feest-

terrein terecht kwamen. Natuur-

lijk was er de grote optocht met 

spectaculaire wagens en ook veel 

originele individuele deelnemers. 

Het komende afscheid van Cor 

de Gram was zelfs het thema op 
drie deelnemende wagens. De 

jeugd vertoonde haar kunsten 

tijdens ‘Show your talent’ in de 

grote feesttent. Het springkus-

sen werd ook weer druk bezocht. 
De Oranjevereniging Westbroek 

heeft er weer een prachtig feest 

van gemaakt dat op 26 april luid-

ruchtig werd afgesloten door ‘Su-

per Sundays’. [MN]

Westbroek - De PVV (Partij voor Volume) deed ook mee. [MN]

Westbroek - Veel belangstelling voor ‘Show your talent’. [MN]

Stralende, uitgelaten kinderen op 

het schoolplein, de meesten in 

oranje gekleed. Stripiguur Victor 
danst vrolijk in het rond en geeft de 

kinderen high ives. Er is een war-
ming-up onder leiding van Robin 

van Galen, bondscoach van het na-

tionale waterpoloherenteam en am-

bassadeur van de Axel Foundation. 

Dan beginnen de kinderen aan 

sponsoractiviteiten zoals ietsen, 
steppen en lopen. Daarmee heb-

ben zij maar liefst € 5000,- bij  
elkaar gehaald. Voorzitter van de 
Axel Foundation, Danny Drieën-

huizen, is daar ontzettend blij mee. 
De helft van dat geld gaat naar de 

Axel Foundation, de andere helft 

naar Stichting Stofwisselkracht. 

Minstens zo tevreden als over het 
opgehaalde sponsorgeld, is Danny 

over het grote enthousiasme van de 

kinderen die meedoen met de spon-

soractiviteiten. ‘Het is prachtig om 

de kinderen zo te zien genieten van 
sport.’

Axel

Achter al die vreugde gaat een treu-

rig verhaal schuil. Dat gaat over 

Axel, zoon van Danny en Susan 
Drieënhuizen. Kort na zijn geboor-
te in 2009 viel op dat er iets niet in 

orde was met hem. Uit intensieve 

onderzoeken bleek dat Axel lijdt 
aan een ongeneeslijke stofwisse-

lingsziekte die hem lichamelijk en 
geestelijk ernstig beperkt. De diag-

nose riep behalve emotie ook zeer 
veel vragen op. 

Het bleek moeilijk om aan goede 

informatie te komen en de juiste 

kanalen te vinden binnen de ge-

zondheidszorg. Daarnaast viel op 
dat behalve medisch specialisten 

nauwelijks iemand in de samenle-

ving iets afweet van de ruim 600 

verschillende soorten stofwisse-

lingsziektes die er zijn. Danny en 
Susan wilden hier iets aan doen. 

Zij richtten, gesteund door fami-

lie, vrienden en bekenden, de Axel 

Foundation op. Zij hopen hiermee 

de ziektes bekender te maken in de 
samenleving en wetenschappelijk 

onderzoek te steunen zodat patiën-

ten beter geholpen kunnen worden. 

Victor

Behalve op volwassenen richten 

Danny en Susan zich ook nadruk-

kelijk op kinderen onder andere 

met een stripverhaal over stofwis-

selingsziektes. Met een reis door 
het lichaam van het jongetje Jimmy 

wordt uitgelegd wat stofwisseling 

is en wanneer een stofwisselings-

ziekte ontstaat. Dit stripverhaal is 
tot stand gekomen door een samen-

werking van de Vereniging voor 

Kinderen en ouders met Stofwis-

selingsziekte (VKS) en de Axel 
Foundation.

Van een van de stripiguren, Victor, 
hebben Danny en Susan een ver-

kleedpak laten maken dat iemand 

van de Axel Foundation bij activi-

teiten zoals de sponsoractie van 25 
april als mascotte zal aantrekken. 
Victor had oog voor elk kind op 

basisschool De Rietakker door ie-

dereen een high ive te geven. De 
kinderen genoten daar intens van. 

Elk kind wil graag gezien worden, 
betekenis hebben, bijvoorbeeld in 

een sportteam of door anderen te 

helpen. 

Axel zal zo’n rol niet actief kun-

nen vervullen. Maar hij inspireert 

zijn ouders Danny en Susan wel om 
hun emoties over zijn ziekte om te 
zetten in activiteiten waar velen in 
de samenleving baat bij hebben. Zo 

heeft Axel toch een belangrijke rol 

in zijn leven, namelijk die van in-

spiratiebron voor zijn ouders, sim-

pelweg door te bestaan. 

Meer informatie over de Axel Foun-

dation en stofwisselingsziektes, en 
het stripverhaal daarover staat op 

de website www.axelfoundation.nl 

Sponsoractie stofwisselingsziektes
door Floris Bijlsma

Scholieren van basisschool De Rietakker in De Bilt hebben op vrijdag 25 april tijdens de Koningsspelen 

deelgenomen aan sponsoractiviteiten waarmee zij 5000 euro hebben opgehaald voor de Axel 

Foundation en Stichting Stofwisselkracht. De Axel Foundation zet zich in voor meer aandacht voor 

stofwisselingsziektes en Stofwisselkracht voor onderzoek naar medicijnen en behandeling.

Ambassadeur van de Axel Foundation Robin van Galen leidt samen met stripiguur Victor de warming-up 
voordat de kinderen aan de sponsoractiviteiten beginnen. Zij hebben daarbij als motto: ‘Samen bereik je meer 

dan alleen.’
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Koningsdag op de

Groen van Prinstererschool
De kinderen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben de 

Koningsdag uitbundig gevierd. Met de gehele school was er, geïnspi-

reerd door het landelijke thema, een grote sportdag. In Amersfoort, on-

der leiding van studenten van de sportopleiding, hebben de kinderen uit 

de verschillende groepen veel sport- en spelactiviteiten gedaan. Samen-

werken, plezier en sport stonden deze dag centraal en ook de juffen en 

meesters hebben zich van hun meest sportieve kant laten zien. 

(Eline Polman)

Voor de kleinsten was er een sportief traject uitgezet.

Tijdens de sportdag kwamen o.a. ook vechtsporten aan bod.

Schoolvoetbal Maartensdijk
Op een zon overgoten Koningssportdag op 25 april jl. was er op de sportvelden van SVM het 

Maartensdijkse Schoolvoetbaltoernooi, dat mogelijk gemaakt wordt door sponsering van de 

klaverjasafdeling van SVM en een bijdrage van de (Biltse Sport Federatie) BSF. 

De uitslagen:

Groep 3 – 1e de Kievit school 2e en 3e de Martin Luther King-school

Groep 4 – 1e de Nijepoort, 2e ‘t Kompas (Westbroek) en 3e de Martin Luther King-school

Groep 5 – 1e en 2e de Martin Luther King-school en 3e ‘t Kompas

Groep 6 – 1e de Nijepoort, 2e de Kievitschool en 3e de Martin Luther King-school 

Groep 7 – 1e ’t Kompas en 2e en 3e de Nijepoort. 

Groep 8 – 1e de Nijepoort, 2e de Kievitschool en 3e ’t Kompas.

Gehurkt de Kievitschool (2de) en staand de Nijepoort (winnaar) van basisgroepen 8 na de inale.
[foto Henk van de Bunt]

De Koningsspelen vonden dit jaar 

plaats op vrijdag 25 april, de laatste 

vrijdag voor Koningsdag. Voordat 

de leerlingen de Koningssportdag 

begonnen, ging men eerst klassi-

kaal met de hele school aan tafel 

voor een goed en feestelijk ontbijt. 

Cruciaal om genoeg energie te krij-

gen om lekker te kunnen bewegen. 

Aan alle deelnemende scholen 

werd het ontbijt gratis aangeboden 

door Jumbo Supermarkten in sa-

menwerking met enkele partners. 

Vrijdag 25 april startte de Konings-

sportdag oficieel starten met ‘Doe 
de Kanga’. Op het vrolijke en op-

zwepende nummer konden alle 

deelnemende leerlingen met elkaar 

de spieren opwarmen voor de Ko-

ningssportdag. Wanneer dit allemaal 

tegelijk gedaan werd, werd hier een 

wereldrecord mee gevestigd.

Koningsspelen en -ontbijt
op Martin Luther Kingschool

Ook in Maartensdijk op de Martin Luther Kingschool werd de Kanga gedaan. (foto Hilda van der Stok)

Ook bij groep 1/2 (De Uiltjes) van Juf Tanja en juf Els van de Martin 

Luther Kingschool in Maartensdijk was er een echt Oranje-ontbijt. [foto 

Henk van de Bunt]

Koningsspelen bij 
scouting AMG

Op vrijdag 25 april werden voor de tweede keer door allerlei basisscho-

len in Nederland de Koningsspelen gehouden. In Maartensdijk gingen 

de leerlingen van groep 5 t/m 8 van de Martin Luther Kingschool naar 

scouting AMG om daar verschillende spelletjes te spelen. Er werden 

behendigheidsspelletjes gespeeld, denkspelletjes en balspelletjes. 

Daarnaast deden de kinderen ook een aantal echte scoutingactiviteiten 

zoals klimmen over een zelfgebouwde hindernisbaan en vuur maken 

zonder lucifers. 

Vijf leerlingen van groep 6 van de MLK op de hindernisbaan.



Nootjes
Te koop aangeboden

Vlotte DAMESKLEDING, 

maat 40/42 in zeer goede staat 

o.a. bontjas, gilets. Voor info: 

06-12532420

Philips AZ3068 - 

CD-soundmachine nieuw in 

doos. Draagbaar geluid van 

topklasse, met afstandbedie-

ning. € 50,-. Tel. 06-12532420

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Een mini twist stepper, weinig 

gebruikt, prijs € 15,00. Oranje 

rugzak, hoogte 62x 43cm. 2 

vakken voor trektochten, wei-

nig gebruikt. € 12,50. Tel. 

06-53441095

Te koop: VeHa toilet radiator. 

maat: 48,5 x 40. Zit goed in 

de verf. Geen roest! € 10,-. 

Wit toilet fonteintje met kraan 

en kunststof sifon. Maten fon-

teintje 24,5x36cm. € 20,-. Tel. 

0346-212613

Verstelbaar krukje voor bij 

het strijken z.g.a.n. € 5,-. Tel. 

0346-212532

Twinny load. € 30,-. Tel. 030-

2291560 of 06-13923710

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Rieten hondenmand 

100x70x25. € 15,-. 

Hogedrukreiniger Bosch 100. 

€ 15,-. Tel. 06-52386150

Fietsendrager voor 3 fietsen, 

merk Spinder. Af te halen 

voor  € 10,-.  Tel. 0346- 

282610 na 19.00u

Ikea bureau, voor jongen/

meisje tot 14 jaar Mikael. 

€ 30,-. Tel. 0346- 282610 na 

19.00 u

Twinny load fietsendrager 

voor 2 fietsen. € 25,-. Tel. 

0346-211678

Mooie grote agave plant, 

groen-wit gekleurd blad in 

pot. € 10,-. Z.g.a.n. ronde 

tuintafel met mooie voet, 

afm.75 cm. en bladdoorsnee 

80 cm. Merk Grand Soleil. 

€ 25,-. Tel. 030-2205540

HAWK fietsendrager voor 

op de trekhaak, 15 euro. Tel. 

0623047695.

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Electrische betonmolen 

merk Guy Noel, 4x gebruikt. 

€ 49,50. Tel. 0346-211844

FIFA 11 (psp), nieuw. Disc 

is krasvrij + ongebruikte 

online pass. € 5,-.  Emergency 

Heroes Wii, in nette staat, met 

boekjes. € 7,50. Tel. 0346-

822772

Mooie plafond ventilator met 

3 spotjes. Zijn onafhankelijk 

te richten, heeft 5 bladen, 

heeft 3 verschillende snelhe-

den en kan zowel links als 

rechtsom draaien. Dus bla-

zen of zuigen. € 49,50. Tel. 

06-22175528

Klassieke salontafel stijl 

Biedermeier met opklapbaar-

blad afm.150x110x74cm. 

€ 30,-. Opvouwbaar zwart-

metalen haardscherm afme-

ting 92cm x 5cm (hoog-

te). € 15,-. Af te halen in 

Bilthoven. Tel.030-6924847

Ecru metalen BEDBANK 

met lattenbodem (eventueel 

met matras ). Prijs n.o.t.k. Tel. 

06-53451230

Activiteiten/evenementen 

BROCANTE EN VINTAGE 

VERKOOP a.s. zondag 4 mei 

vanaf 11.00u. Vintagetent, 

Voordorpsedijk 28 in 

Groenekan (achter het fort)

Personeel aangeboden

COMPUTER HULP 

Bilthoven voor al uw PC, 

tablet, en mobiel proble-

men. Ook les! €19,- p/u. Tel. 

06-15941814

Stonewood ’t Gooi is op 

zoek naar een FLEXIBELE 

WERKNEMER voor de advi-

sering en verkoop van sier-

bestrating, veranda’s en tuin-

hout. Zie pag. 8

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Bij KAPPER HANS woens-

dag jeugd tot 15 jaar knippen 

voor € 7,50 met gratis kib-

beling!

Nieuw in Bilthoven 

Schoonheidssalon SENSIZ 

BEAUTY. Voor al uw 

schoonheidsbehandelingen. 

Planetenbaan 9 in Bilthoven. 

In het winkelcentrum bij 

Hairstudio Britt. Info: 

www.sensizbeauty.nl. Tel. 

06-81562164. Dit nootje is 

€ 2,50 waard. Te besteden 

vanaf € 35,- 

Zin in een nieuw kapsel? Kom 

naar BETTY’S CORNER! 

Elke woensdag en vrijdag 

in de winkel van “Kapper 

Hans”. Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!
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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.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te huur bedrijfsruimte aan de Industrieweg Maartensdijk 

200m2 en te koop/ te huur Industrieweg 400m2. Tel. 

06-54623282

Moederdagactie bij schoonheidssalon Sensiz, Planetenbaan 

9, Bilthoven. Verras je moeder, vrouw of vriendin met deze 

heerlijke luxe schoonheidsbehandeling met wenkbrauwen 

epileren, een intensief hydraterend masker, en een intensief 

serum! En een gezichtsmassage. Plus een heerlijk verzorging 

voor thuisgebruik, die aansluit op de behandeling, cadeau! U 

betaalt slechts € 70,-. Wilt u twee van deze behandelingen? 

Dan krijgt u nu € 5,- korting per behandeling. De bonnen 

worden feestelijk ingepakt.

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06-50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Lentetijd ma. wo. vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 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. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

Moederdag idee! een pedicurebehandeling voor € 25,- met 

gratis een heerlijke stoelmassage toe van 15 min. Bel Tiny 

de Groot 0346-831299. Kon. Julianalaan 90 in Maartensdijk

Tuinservice van Vliet, Nw Weteringseweg 34, tel. 

06-54751296. Voor al uw tuinplanten, bomen etc. Vrijdag 

en zaterdag verkoop o.a. hedera (klimop) ± 1.80 hoog à  € 

5,-. Ook voor al uw tuinveranderingen, snoei en straatwerk-

zaamheden.

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 10 voor de Mens De Bilt cursussen

Soenda Festival 
Op zaterdag 17 mei vindt van 12.00 tot 

23.00 uur Soenda Festival plaats op het 

recreatieterrein Ruigenhoek (Noorderpark). 

De opbouw van dit culturele elektronisch geori-

enteerde muziekfestival start op 9 mei en zullen 

delen van het terrein gedeeltelijk of volledig on-

bereikbaar zijn. 

Voor vragen en/of klachten tijdens de opbouw en 

na	 aloop	 van	 het	 evenement	 kunt	 u	 telefonisch	
contact opnemen met de organisator Elevation 

Events via het nummer 030-243 37 17 of mailen 

naar info@elevation-events.com. Tijdens het festi-

val 088 0119566. Zie ook www.soenda.nl. 

Bewoners De Bremhorst 
naar Barneveld

In aanloop naar Pasen maakten bewoners en begeleidsters een reisje naar het 

pluimveemuseum	in	Barneveld.	Bij	aankomst	stond	de	kofie	met	Barneveldse	
sprits al klaar. 

Barneveld staat bekend als de bakermat van de Nederlandse Pluimveehouderij. 

In het Pluimveemuseum wordt de geschiedenis van kip en ei op boeiende wijze 

getoond. Er werd door het opnieuw ingerichte museum een reis door de tijd van 

de Nederlandse pluimveehouderij gemaakt. Je zag een antieke broedmachine 

die nog in bedrijf is en je volgt een kuikentje als het uit het ei komt. 

De bewoners mochten de schattige kuikentjes vasthouden en knuffelen.
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

De leerlingen kregen in 3 achter-

eenvolgende weken de lessen aan-

geboden, als onderdeel van het vak 

economie. Tijdens de lessen was 

er aandacht voor zaken als budget-

teren, sparen, lenen, schulden, je 

toekomstdroom, etc. De Rabobank 

UHR en Woonstichting SSW zet-

ten zich al een aantal jaren in voor 

dit project. Een mooie vorm van 

maatschappelijk betrokken onder-

nemen: het beter leren kennen van 

een doelgroep, invulling geven aan 

preventie van schulden en het op 

een andere manier omgaan met de 

eigen vakkennis. 

Evaluatie

Uit evaluatie blijkt dat zowel de 

school als de gastdocenten terug-

kijken op een zeer waardevolle 

ervaring. Voor de leerlingen is het 

een leuke en praktische aanvulling 

op de lesstof uit de boeken. Belang-

rijk is dat tijdens de gastlessen de 

leerlingen bewuster gaan nadenken 

over de gevolgen van aankoop-

keuzes. Het is de bedoeling dat het 

project volgend schooljaar weer zal 

plaatsvinden. 

Gastlessen ‘Leren omgaan met geld’
Van maart tot en met begin april hebben in totaal 10 medewerkers die werkzaam zijn

bij de Rabobank UHR en Woonstichting SSW gastlessen gegeven aan ca. 120 leerlingen

van 3VMBO van het Groenhorst College over het thema ‘omgaan met geld’.

Gastdocenten brengen boekenwijsheid en vakkennis samen tot een aansprekend geheel.

Reünie scoutingvereniging Akoteh
Voor iedereen die nu of in het verleden lid, leiding en/of bestuur is 

geweest van scoutingvereniging Akoteh is er op 31 mei a.s. een reunie. 

De vereniging bestaat 89 jaar en in die tijd zijn veel meisjes met ple-

zier lid geweest van Akoteh. Er is in al die jaren door enthousiaste en 

bevlogen leiding hard gewerkt om leuke, gezellige en uitdagende scou-

tingactiviteiten te organiseren. Dit is een goede reden voor een knallend 

reünie-feest.

Het feest biedt (oud)-betrokkenen de gelegenheid met elkaar herinne-

ringen op te halen aan hun tijd bij Akoteh.  En om elkaar na zoveel 

jaren als volwassenen opnieuw te ontmoeten. De reünie vindt plaats op 

31 mei aanstaande vanaf 15.00 tot 23.00 uur, in het oude vertrouwde 

clubhuis op de hoek van de Julianalaan en de Sperwerlaan in Bilthoven. 

Akoteh is een scoutinggroep die speciaal voor meisjes bedoeld is. Alle 

meiden van 6 t/m 21 jaar kunnen er terecht voor een leuke besteding 

van hun zaterdagochtend, middag of avond.

SVM F2 kampioen

SVM F2 (Timo, Grad, Luuk, Marcel, Linde, Mats, Toon, Arad, en Ove met coach Roel en assistent-coach Gerrit) 

is de trotse kampioen. Ze staan nu vier punten ‘los’ van nummer 2 met nog een wedstrijd te spelen. Coach Roel 

heeft een hecht en goed spelend team gecreëerd.  (Maurits de Bruin)

Biltse Recreatie Tennisweek 
De 20e editie van de Biltse Recreatie Tennisweek wordt dit jaar georga-

niseerd van zaterdag 12 juli tot en met zaterdag 19 juli. Ook voor deze 

jubileumeditie geldt, dat elke uit De Bilt afkomstige tennisliefhebber 

vanaf 18 jaar kan meedoen met het mix- en/of dubbeltoernooi. Inschrij-

ven is mogelijk tot 16 mei a.s. Inschrijfformulieren zijn online verkrijg-

baar op de websites van de vijf organiserende tennisverenigingen FAK, 

Helios, Toss, Meyenhagen en WVT. 

De Biltse Tennisweek is in de eerste plaats een gezelligheidstoernooi 

voor jong en oud. Maar er wordt natuurlijk wel fanatiek om de winst 

gestreden. De wedstrijden worden gespeeld bij de vijf deelnemende 

verenigingen. Elke partij duurt een uur en elke deelnemer speelt vijf 

wedstrijden per categorie. De Biltse Recreatie Tennisweek wordt op za-

terdag 19 juli afgesloten met een slotfeest bij Helios (vanaf 16.30 uur).

Dit waren de eerste wedstrijden, 

waarin drie ex-speelsters van Cen-

trals (Nikki Harte, Stephanie Ruiter 

en Eva Voortman) tegen hun oude 

club speelden. In de eerste wed-

strijd bleef Centrals goed overeind. 

De drie gemaakte fouten waren van 

invloed op de uitslag, maar qua 

slagkracht kwam er te weinig: de 

eerste negen slagvrouwen werden 

uitgemaakt. Pitcher Casey Pome-

roy was de eerste die het honk be-

reikte. Zij was ook de enige die dat 

deed in de hele wedstrijd. Lindsey 

Meadows van Olympia gooide 12 

x 3-slag. Toch duurde de wedstrijd 

de volle 7 inningen, omdat Centrals 

goed verdedigde. Er bleven veel 

Olympia speelsters op de honken 

achter.

De 2e wedstrijd had een totaal an-

der verloop. Pitcher Emma Bosman 

kreeg 12 hits tegen, waaruit 11 keer 

werd gescoord in totaal 4 inningen. 

De regel in het softbal is, dat als 

in de 4e inning 10 punten verschil 

wordt gemaakt, dan is de wedstrijd 

geëindigd. Het hoogtepunt van de 

tweede wedstrijd voor Centrals was 

dat catcher Van Heiningen in de 3e 

inning een homerun sloeg: het eni-

ge punt dat Centrals scoorde. Om-

dat UVV opnieuw twee keer ver-

loor, staat Centrals nu voorlaatste 

met 2 punten. A.s. zaterdag speelt 

Centrals om 14.00 en 16.00 uur 

thuis tegen DSS uit Haarlem.

(Bertus Voortman)

Centrals Dames verliezen
van Olympia Haarlem

De dames van Centrals hebben beide uitwedstrijden tegen Olympia Haarlem verloren, met 

4 – 0 en 11 – 1. In de 1e wedstrijd had het verlies kleiner kunnen zijn, de 2e wedstrijd was 

weliswaar in 4 inningen afgelopen, maar Centrals boekte wel een homerun.

Wie op de vrijmarkt kon slagen

veel spulletjes over te dragen

kan nu op zijn minst

lekker uit met de winst

en heeft dus geen reden tot klagen

Guus Geebel Limerick

Fietstocht 

langs forten
Zaterdag 17 mei om 13.00 uur 

kan met gildegids Joke Keijmel 

door het landschap van de Nieu-

we Hollandse Waterlinie worden 

geietst. 

De middag begint met het ver-

haal van de linie en een rond-

leiding op Fort de Bilt. De tocht 

gaat langs groepsschuilplaatsen, 

een loopgraaf, tankversperrin-

gen, inundatiegebieden en na-

tuurlijk forten, waarover de gids 

vertelt. Het einde is om ongeveer 

16.30 uur op Fort aan de Klop. 

Aanmelden kan op werkdagen  

van 14.00 tot 16.00 uur bij Gilde  

Utrecht, tel. 030 234 32 52 

of via post@gildeutrecht.nl. 

Zie verder www.gildeutrecht.nl.

Beneit dansavond 
Op zaterdagavond 17 mei wordt er een beneit dansavond georgani-
seerd voor Alpe D’Huzes 2014 met als doel zoveel mogelijk geld bij te 

dragen aan onderzoek tegen kanker. Vanuit Groenekan doen ten minste 

6 mannen mee om op 5 juni zo vaak mogelijk met de iets de top van de 
Alpe D’Huez te beklimmen. Met een stijgingspercentage van 7,9 % en 

met in totaal 1061 hoogtemeters per klim is dat een hele opgave.

Om geld in te zamelen is er een gezamenlijk initiatief gestart om een 

beneit dansavond te organiseren. Een bijdrage kan worden geleverd 
door mee te dansen ‘voor het leven’ op 17 mei a.s. van 21.00 uur tot 

01.00 uur in het Clubhuis van Hockeyclub Voordaan in Groenekan. 

Voor nadere informatie Hirschel Hessel, tel. 06 14844523.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vr. 2 mei: "BORRELAVOND" v.a. 21.30 u.

Woe.
30-04

Varkenshaasje met 
champignonsaus

of
Zalmfilet met 

remoulade saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
1-05
Vrij.
2-05
Woe.
7-05

Shaslik spies met 
Hongaarse poesta saus

of
Gamba`s, groenten en 

pandan rijst

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
8-05
Vrij.
9-05

 

Na de eerste drie dagen zal dag vier, 

donderdag 22 mei, vooral in het te-

ken staan van de traditionele intocht 

met bloemen en muziek. Jaarlijks 

mag de organisatie zo rond de 600 

wandelaars verwelkomen van alle 

leeftijden, die door bewegen en het 

buiten zijn de dagelijkse beslom-

meringen even laten voor wat ze 

zijn en genieten van de omgeving, 

maar ook van spontane ontmoetin-

gen en gesprekken die een extra bij-

drage aan dit geslaagde evenement 

kunnen geven.

Inschrijving

Een deelnemer dient op 30 septem-

ber 2013 tenminste 6 jaar te zijn, of 

tot groep drie van de basisschool te 

behoren. Deelnemers van de groe-

pen drie en vier kunnen slechts in-

schrijven als er onder begeleiding 

van een volwassene wordt gelopen. 

De Vierstee aan de Nachtegaallaan 

is zowel het start- als eindpunt op 

de vier avonden. Het inschrijfgeld 

bedraagt 5 euro per deelnemer. De 

inschrijving vindt plaats in De Vier-

stee op dinsdag 6 mei en donderdag 

8 mei tussen 19.00 en 20.30 uur. 

Daarna bestaat nog een beperkte 

mogelijkheid tot na-inschrijving. 

In dat geval zal om administratieve 

en organisatorische redenen het in-

schrijfgeld worden verhoogd tot 7 

euro per persoon.

Variatie

De tien kilometerlopers vertrek-

ken iedere avond om 18.00 uur en 

de vijf kilometer-gangers gaan om 

18.15 van start. Er wordt naar ge-

streefd zo veel mogelijk variatie in 

de routes rond Hollandsche Rading, 

Groenekan en Lage Vuursche aan 

te brengen. Er wordt ook de mo-

gelijkheid geboden om op de Pla-

netenlaan het deelnemersveld op 

de slotavond in de ‘bloemetjes’ te 

zetten, waarna de stoet op weg gaat 

voor het laatste stuk naar de Vier-

stee, alwaar de verdiende medailles 

klaarliggen. Info: Ad Nieuwenhuis, 

tel. 0346 212424 / 06 24329551 of 

e-mail: adenanjo@gmail.com

43ste Avondwandelvierdaagse 
Maartensdijk

Maandag 19 mei trekken de liefhebbers de wandelschoenen aan

voor de eerste dag van de 43e Avondvierdaagse Maartensdijk, editie 2014. 

Het is te hopen dat hoosbuiten de wandelaars dit jaar bespaard blijven. 

Het riool in Groenekan kon het vorige week op bepaalde plekken weer 

niet bolwerken.

Vroege Vogelwandeling
& BoerenBreakfast 

Zaterdag 10 mei wordt de Vroege Vogelwandeling en een BoerenBreak-

fast, georganiseerd door de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark 

[ANV]. Op de boerderij van de familie Hennipman aan de Korssesteeg 

3 start de dag om 7.00 uur met een Vroege Vogelwandeling onder bege-

leiding van agrarisch natuurdeskundige Bert van der Tol.

Het is altijd weer spannend of de kieviten en grutto’s hun nestjes bouwen 

in het land. Maar er is meer op en rond de weilanden. Rondom de sloten 

zijn minstens 25 soorten planten- en grassoorten te ontdekken. Maar ook 

kun je er hazen, dassen, grutto’s, kieviten en tureluurs treffen. Geïnteres-

seerde bezoekers kunnen tevens een kijkje op de boerderij nemen.

Ontbijt

Aansluitend is er rond 8.30 uur een [h]eerlijk boerenontbijt. Tijdens het 

ontbijt vertelt een lid van de over het werk en doel van de vereniging. 

Aanmelden is nodig via: aanmelden@anvnoorderpark.nl. of telefonisch 

0346 282098. Kosten zijn incl. ontbijt 2,50 euro; voor leden ANV is dit 

gratis. Honden [ook aangelijnd] zijn niet gewenst i.v.m. het mogelijk ver-

storen van de lora & fauna. Meer informatie: www.anvnoorderpark.nl
Op zondag 4 mei organiseert de 

Werkgroep Sandwijck, samen met 

Het Utrechts Landschap een rond-

leiding over het landgoed Sand-

wijck. Hoewel het altijd mooi is op 

dit landgoed in het zuiden van De 

Bilt, springt deze tijd van het jaar 

er uit. De graslanden kleuren, de ro-

dodendrons komen open en ook het 

dierenleven is actief. Met een beet-

je geluk zijn sporen van ree, vos en 

das te zien. Ook is dit de tijd dat het 

groen van de bomen nog heel fris 

is. De wandeling begint om 14.00 

uur en duurt ongeveer twee uur. Het 

verzamelpunt is de parkeerplaats 

op Sandwijck aan de Utrechtseweg 

301, recht tegenover het Van Boet-

zelaerpark. De rondleiding is gratis. 

Honden (ook aangelijnd) zijn niet 

toegestaan op Sandwijck.

Op Sandwijck staan diverse  

bijzondere boomsoorten, met 

bladeren in allerlei tinten groen en 

zelfs rood.

Rondleiding over Sandwijck in bloei

Burgemeester Gerritsen heeft vrij-

dag 25 april het besluit genomen dat 

Festival Kaap in aangepaste vorm 

door kan gaan.  Het festival mag 

in de komende maanden nog 13 

dagen op Fort Ruigenhoek worden 

gehouden.  Naar aanleiding van be-

zwaren van omwonenden heeft de 

rechter twee weken geleden beslo-

ten dat het festival stilgelegd moest 

worden. Het ingediende bezwaar 

is inmiddels door de gemeente be-

handeld. Tot nu toe mocht Kaap 19 

dagen, plus 15 dagen op afspraak 

voor schoolklassen, dus in totaal 34 

dagen geopend zijn. Om aan de be-

zwaren van omwonenden tegemoet 

te komen is besloten dat er in het 

vervolg in totaal nog 15 dagen per 

jaar een evenement op Fort Ruigen-

hoek gehouden mag worden. Om 

het evenement kleinschalig te hou-

den mogen er maximaal 100 bezoe-

kers tegelijk op het terrein aanwe-

zig zijn. Dit is vastgelegd in nieuwe 

beleidsregels. De organisatie van 

Kaap en de omwonenden zijn vrij-

dag jl. op de hoogte gebracht van de 

beslissing. De gemeente is blij dat 

het festival, zij het in afgeslankte 

vorm, toch doorgang kan vinden. 

Kaap levert een gunstige bijdrage 

aan het culturele evenementenkli-

maat in de regio Utrecht. Voor meer 

informatie over het festival kunt u 

terecht op www.tweetakt-kaap.nl 

Festival Kaap kan
in aangepaste vorm doorgaan

Wandeling op Beerschoten
Zondag 4 mei organiseert het Utrechts Landschap een wandeling op 

Landgoed Beerschoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot 

de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied 

komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals de raaf. Tijdens 

deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van dit landgoed. 

De wandeling duurt ca. 1,5 uur. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, 

gelegen aan de Holle Bilt 6, voorbij de parkeerplaats van de Biltsche 

Hoek linksaf. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en 

deelname is gratis.

Opening 
Traverse-tentoonstelling 

De expositie van Kunstkring BeeKk in de Traverse van gemeentehuis 

Jagtlust in Bilthoven werd vrijdag 25 april feestelijk geopend in de 

Mathilde-zaal van het gemeentehuis door Jozé ten Have, voormalig 

voorzitster van Kunstkring BeeKk. De muzikale omlijsting werd 

verzorgd door het saxofoonensemble Xasaxa, onder begeleiding van 

Ankie de Niet, docente aan de Muziekschool. De expositie duurt t/m 

maandag 2 juni en is op werkdagen tijdens kantooruren gratis te 

bezichtigen. [HvdB]

Bloemen en hun bezzzoekers
Op woensdag 7 mei organiseert Utrechts Landschap in samenwerking 

met het IVN De Bilt een leuke en leerzame middag voor kinderen van 

6 t/m 10 jaar. De kinderen krijgen informatie over het betreffende on-

derwerp en gaan daarna het bos in. Bij terugkomst krijgen de kinderen 

wat te drinken met wat lekkers en 

kunnen ze nog wat knutselen en 

napraten. 

Aanmelden kan alleen per e-mail 

tot zondag 4 mei: KinderNatuur-

Activiteiten@gmail.com. Maxi-

maal 10 kinderen per middag. Bij 

minder dan 4 aanmeldingen gaat 

de middag niet door. Deelname: 

€ 3,50 per kind; met U-pas of 

beschermerpas € 2,50 per kind. 

Locatie of vertrekpunt. Infocen-

trum Beerschoten, De Holle Bilt 

6, De Bilt.


