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Het drama van Westbroek
door Walter Eijndhoven

Hoewel maar een klein dorp, heeft ook Westbroek veel geleden onder het juk van de bezetter 
tijdens WOII. Matthias Nagel (11) uit Westbroek hoorde tijdens de Dodenherdenking vorig jaar 
de meest afschuwelijke verhalen over onder andere het drama dat zich tijdens Bevrijdingsdag 
heeft afgespeeld. Onder de indruk van al die verhalen, besloot hij alles op te tekenen, voor een 

werkstuk op school. Uiteindelijk werd het zelfs een boekje.

‘Vorig jaar was ik op 4 mei aan-
wezig tijdens de Dodenherdenking 
in Westbroek. Na de twee minuten 
stilte en de kransleggingen, door 
onder andere de nazaten van Leen-
dert van Dam uit Westbroek, lie-
pen wij naar de oorlogsgraven’, zo 
begint Matthias zijn verhaal. Hij 
vervolgt: ‘Dat meneer Van Dam 
niet het enige oorlogsslachtoffer 
was op Bevrijdingsdag 1945, is 
te lezen op de oorlogsgraven. Tal 
van namen staan hier gegraveerd. 
Ik probeerde meer te weten te ko-
men over wat in Westbroek is ge-
beurd op die bewuste dag. Ik ben 
toen gaan googelen, maar over het 
drama in ons dorp was bijna niets 
terug te vinden. Om toch meer te 
weten te komen, heb ik een aantal 
mensen geïnterviewd. Ik vond dat 
wel heel spannend, want ik had 
nog nooit een interview gedaan’. 
Uiteindelijk heeft Matthias drie 
getuigen kunnen interviewen, na-
melijk dhr. Van Winsen (dorpsar-

chivaris), dhr. Mobach (zat in het 
verzet) en mevrouw Lam-Jonge-
neel (had een onderduiker in huis). 
Het leverde veel informatie op die 
nog nauwelijks op papier is gezet. 

Interviews
Matthias: ‘Dankzij die drie inter-
views kwam ik veel te weten over 
hetgeen in Westbroek is gebeurd, 
op die bewuste dag, 5 mei 1945. 
Het Duitse leger in Noord-Duits-
land gaf zich op de avond van 4 
mei 1945 over. Generaal Blasko-
witz besloot echter dat de overga-
ve niet voor Nederland zou gelden. 
In de ochtend van 5 mei wachtten 
de verzetstrijders in Westbroek 
op het bericht om de Duitsers te 
ontwapenen. Helaas hadden de 
verzetsstrijders geen bericht ont-
vangen van één van de koeriers dat 
zij nog niets mochten ondernemen. 
De Duitsers werden opgepakt en 
de officieren werden opgesloten in 
het gemeentehuis’. Na gedane za-

ken barstte in Westbroek een groot 
feest los. De Duitse officieren had-
den echter andere plannen. Via een 
niet afgesloten telefoonlijn namen 
zij contact op met het hoofdkwar-
tier in Bilthoven. Al snel werd een 
legertje Duitsers naar Westbroek 
gestuurd. Matthias vertelt verder: 
‘Tijdens één van de interviews 
werd verteld dat Westbroek wacht-
posten had uitgezet en al snel za-
gen zij dat er Duitsers in aantocht 
waren. Een gevecht ontstond, 
waarbij Leendert van Dam en Wil-
lem de Kruijff omkwamen. De an-
dere verzetsstrijders vluchtten en 
verscholen zich in het dorp. Helaas 
werden zij opgespoord door de 
Duitsers en in koelen bloede ver-
moord. Veel Westbroekse mannen 
werden gevangen genomen. Mo-
bach zou worden gefusilleerd in 
Fort De Bilt. Maar in Utrecht werd 
het bevrijdingsfeest al gevierd, zo-
dat  Mobach naar de gevangenis in 
Utrecht werd gestuurd. Op 7 mei 

werd hij door de Canadezen ont-
zet’. 

Inktzwart
Deze dag heeft veel invloed gehad 
op de inwoners in Westbroek. Ja-
renlang kon Mobach niet met zijn 
vrouw praten over wat is gebeurd 
op die dag in mei. Ook voor veel 
andere Westbroekers was dit een 
inktzwarte dag. Nu, meer dan 70 

jaar later, beginnen de overleven-
den langzaam iets meer los te laten 
over die afschuwelijke dag in mei 
1945. Matthias Nagel heeft hieraan 
kunnen bijdragen.
Het boekje over ‘Het drama van 
Westbroek’ is te bestellen bij Mat-
thias Nagel, Prinses Christinastraat 
1, Westbroek, e-mail: matthiasna-
gel05@gmail.com, tot uiterlijk 18 
mei 2016. 

Matthias Nagel met zijn boek bij het herdenkingsmonument.

71ste Herdenking op Fort De Bilt
door Henk van de Bunt

Zaterdagavond 30 april zijn op Fort De Bilt voor de 71e keer na de Tweede Wereldoorlog de 
slachtoffers van het naziregime herdacht. De opkomst was indrukwekkend. Kransen werden 

gelegd door de burgemeesters Jan van Zaanen en Arjen Gerritsen, commissaris van de 
Koning de heer van Beek en door militaire autoriteiten. Daarna werden door nabestaanden en 

belangstellenden bloemen gelegd bij het monument en bij de naamstenen.

Fort De Bilt aan de Utrechtse Bilt-
straat is tijdens de oorlogsjaren 
door de nazi’s gebruikt als execu-
tieplaats. Veroordeelde politieke 
gevangenen, maar ook slachtof-

fers van represailles of gevangen-
genomen verzetsstrijders waren 
er slachtoffer. Om dit blijvend in 
gedachte te houden is in 1949 de 
Stichting Herdenkingsmonument 
Fort De Bilt opgericht door de 
Utrechtse afdelingen van de Na-
tionale Federatieve Raad van het 

Voormalig Verzet Nederland en 
de Nederlandse Vereniging van 
Ex-Politieke Gevangenen (expo-
ge) in de Bezettingstijd.

Monument
In de oorlog werden op Fort de 
Bilt door de bezetters vele ver-

zetsstrijders, gijzelaars en poli-
tieke gevangenen gedood. Soms 
na processen, maar ook zonder 
enige vorm van proces en vaak 
op zeer wrede wijze. Naast deze 
executieplaatsen is een bunker 
waarin gevangenen opgesloten 
werden. Deze bunker was voor-
zien van een eigen ventilator om 
lucht naar binnen te pompen en 
je moest deze gebruiken wilde je 
niet stikken. De mensen kwamen 
aan per vrachtwagen of lopend 
en werden soms al neergeschoten 
terwijl zij naar de bunker liepen. 
De weg naar deze executieplaats 
werd door velen na de oorlog be-
noemd als de bloedbaan.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting 
Herdenkingsmonument is o.a. de 
instandhouding van het sinds 1949 
bestaande monument, de bunker 
en de omgeving en het organise-
ren van de jaarlijkse herdenkings-
bijeenkomst. De Stichting onder-

houdt ook de gedenkstenen met 
de namen van de gevallenen en is 
ook gesprekspartner bij de (toe-
komstige) ontwikkelingen rond 
Fort de Bilt. 

Herdenking 
Vlak bij het monument zijn de na-
men van de 140 gefusilleerden in 
steen aangebracht en is een grote 
luidklok geplaatst, afkomstig uit 
het voormalig Militair Hospitaal 
in Utrecht. Het zuidelijk deel van 
het fort is in bezit van het Rijk en 
wordt gebruikt door de Konink-
lijke Marechaussee. Vanaf 1946 
wordt er jaarlijks een herden-
kingsbijeenkomst georganiseerd 
op Fort de Bilt. 

De bijeenkomst begon met een 
ontvangst in één van de zalen van 
het nabij gelegen Hotel Mitland. 
Daarna liepen de aanwezigen naar 
de herdenkingsplaats. Na een kor-
te toespraak volgde de ‘Last Post’ 
en twee minuten stilte.

Burgemeester Gerritsen en zijn echtgenote legden namens de gemeente 
De Bilt een krans. [foto Reyn Schuurman]
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/05 • 10.30u en 08/05 • 10.30u Mevr. 
ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/05 • 09.30u - Proponent J. v. Eijsden

08/05 • 09.30u - Ds.  P. van 
Duijvenboden

08/05 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

08/05 • 10.30u - Ir. A.P.B. van Meeteren
Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3
08/05 • 10.00u - de heer Jan Blokker 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
05/05 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis, 

gebedsviering
08/05 • 10.30u - Pastor H. Eppink 

eucharistieviering 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
05/05 • 10.15u - Ds. G. Hagens
08/05 • 10.15u - Ds. S. Alserda
08/05 • 16.30u - Ds. H. Pathuis

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
05/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer

08/05 • 10.00u - Ds. L.W. Smelt, 
Bevestigingssdienst 

08/05 • 19.00u - Ds. G. van Meijeren
Pr. Gem. Immanuelkerk

05/05 • 10.00u - Samendienst met 
Opstandingskerk Ds. G.M. Landman

08/05 • 10.00u - Samendienst in 
Opstandingskerk Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
08/05 • 10.00u - Samendienst met 
Immanuelkerk Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
05/05 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor J. Baneke
08/05 • 09.30u - Communieviering, 

parochianen, J. v. Gaans en K. v. Gestel
Volle Evangelie Gemeente

08/05 • 10.00u - Bijeenkomst
Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel
08/05 • 10.30u - Mevr.ds Henriette van 

Dunné 
Herv. gemeente Blauwkapel 

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

08/05 • 15.30u - ds. G. H. Vlijm
Herst. Herv. Kerk

05/05 • 10.00u - ds. A.J. Britstra
08/05 • 10.30u + 18.00u - ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
08/05 • 10.30u - Ds. E. de Boom 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

08/05 • 11.00u - drs. J. Bouma
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
05/05 • 10.00u - Ds. A. Jonker

08/05 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer
08/05 • 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

05/05 • 09.30u - Kandidaat H. Roelofsen
08/05 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
08/05 • 09.30u - drs. J. Bouma  

St. Maartenskerk
05/05 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor G. de Wit
08/05 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/05 • 10.00u - dhr. C. Veldhuizen
08/05 • 10.00u - de heer A. Doornenbal

08/05 • 18.30u - de heer H. Bijl
PKN - Herv. Kerk

05/05 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan
08/05 • 10.00u - Ds. P. Nagel

08/05 • 18.30u - Proponent G.A. van 
Ginkel
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ruimte voor afscheid

 We staan niet altijd stil 
 bij het woord "samen"
 Maar het is een groot gemis 
 als "samen" uit je leven is

Nooit uit onze gedachten 
Voor altijd in ons hart

Jan Adrianus Kreuger

* Groenekan, 11 mei 1939                       † Bilthoven, 22 april 2016

 Annie Kreuger - Paauw

 Jaap en Ansalina
 Danielle 
 Dennis

 Marian en Leo
 Dion
 Donna

 Aad

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van “De Bremhorst” te 
Bilthoven voor de liefdevolle verzorging. Zij hebben ervoor gezorgd 

dat Opa “De Bremhorst” als zijn thuis is gaan zien.

Correspondentieadres:
Kievitlaan 25
3738 EN  Maartensdijk

De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.

Oud papier
Bilthoven Noord
Zaterdag 7 mei haalt Salvo ‘67 oud 
papier op in Bilthoven Noord, in het 
gebied links en rechts van de Gezicht-
slaan en begrensd door de Soestdijkse-
weg en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 uur aan 
de weg te zetten.

Mijn genade is voor u genoeg
2 Korinthe 12: 9

Intens verdrietig om haar heengaan maar dankbaar voor alles wat 
zij voor ons heeft betekend, delen wij u mee dat na een periode van 
afnemende krachten de HEERE tot Zich heeft genomen onze
lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Trijntje van Zijtveld-Bouthoorn
sinds 21 juli 2002 weduwe van Cornelis Gijsbertus van Zijtveld

6 februari 1928 1 mei 2016

 Zaamslag: Emma en Adri Scheele-van Zijtveld
  Annette en Bart
  Janneke, Ruben, Jasmijn
  Marleen en Stephan
  Wout
  Lianne

 Westbroek: Bertje van Zijtveld in liefdevolle herinnering

 Westbroek: Gerrie van Zijtveld

 Dronten: Piet en Roelien van Zijtveld-Brink
  Dinieke
  Gijsbert
  Rosalijn 

Correspondentieadres:
Kleppermanweg 8
3615 CH  Westbroek

Gelegenheid tot condoleren op D.V. vrijdag 6 mei van
11.00 tot 11.45 uur in het koor van de Hervormde Kerk,
Kerkdijk 10 te Westbroek.

De rouwdienst van troost en bemoediging is aansluitend
om 12.00 uur in de bovengenoemde kerk.

Na deze dienst willen wij onze moeder, oma en overgrootmoeder 
begeleiden naar haar laatste rustplaats op de
Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Geen bloemen

 Liefhebbende echtgenoot
 Perfecte vader
 levensgenieter
 Actief in de voetbalwereld
 Behulpzaam voor velen.

 Wat zullen wij je missen…

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve 
man, mijn vader die mijn grootste vriend was.

Ton van Zijl
In de leeftijd van 55 jaar.

Wij hadden nog zoveel plannen.

 Betty 
 Lorenzo
 Simba 
 Familie en vrienden 

Maartensdijk, 26 april 2016
Reigersbek 7
3738 TM  Maartensdijk

De crematieplechtigheid heeft op 2 mei
in besloten kring plaatsgevonden.

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

Boordevol creativiteit, ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15
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Hans Bakker geridderd 
bij zijn afscheid

door Guus Geebel

Op donderdag 28 april werd de heer Bakker uit Bilthoven in Amsterdam tijdens zijn 
afscheidsfeest ter gelegenheid van zijn pensionering benoemd tot Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan reikte de 
onderscheiding uit aan een totaal verraste Hans Bakker.

De heer Bakker is in 2002 aange-
treden als algemeen directeur van 
RAI Amsterdam en heeft door zijn 
sterke maatschappelijke bevlogen-
heid van de RAI een organisatie 
gemaakt die niet alleen voor winst 
gaat, maar ernaar streeft om de 
lokale maatschappij hierin mee 
te laten delen. Hans Bakker heeft 
zich jarenlang met tomeloze ener-
gie ingezet voor de stad en me-
tropool Amsterdam. Zijn streven 
naar kwaliteit, details en goede 
samenwerking met partners in de 
stad heeft ervoor gezorgd dat Am-
sterdam jaar in jaar uit in de top 10 
van Europese congressteden staat. 
Door zijn leiderschap heeft hij niet 
alleen gezorgd voor meer banen 
binnen de RAI, maar ook zeker 
daarbuiten, en heeft hij de econo-
mie in de regio aangejaagd.

Vrijwillige Inzet
Naast deze drukke functie zet Bak-
ker zich veelvuldig in voor stich-
tingen, fondsen, sportclubs en 
bedrijven. Zo is hij lid Raad van 
Toezicht van Stichting Hulphond 
Nederland, lid van het Amsterdam 
Museum Fonds, actief bij SCHC, 
voorzitter bestuur Jumping Am-

sterdam, voorzitter Raad van Toe-
zicht NBTC Holland Marketing 
en vervult hij nog andere functies. 
Hans Bakker heeft veelal een ad-
viserende rol op het vlak van be-
drijfsvoering en ondersteunt indi-
vidueel waar mogelijk. Hij volgt 
te allen tijde de actualiteit en haakt 
hierop in. 

Hippische wereld
Hans Bakker is zeer belangrijk 
gebleken voor de hippische we-

reld. Met zijn sterke persoonlijk-
heid en doelgerichtheid wist hij na 
een groot aantal jaren van verval, 
het ooit door prins Bernhard en 
Freddie Heineken opgerichte in-
ternationale hippische evenement 
Jumping Amsterdam weer die plek 
te geven die het in het verleden 
altijd heeft gehad. Hij heeft zich 
daarmee niet alleen verdienstelijk 
gemaakt voor de stad Amsterdam, 
maar ook voor de nationale en in-
ternationale hippische wereld. 

Ridder Hans Bakker en burgemeester Eberhard van der Laan. 

Lintjes bij Rode Kruis  
Een Koninklijke onderscheiding was een geweldige verrassing 

voor de Maartensdijkse Rode Kruis-vrijwilligers Henny 
Mulder en Freek van Ee, op de dag vóór Koningsdag 2016. 

Beiden waren naar het Biltse gemeentehuis gekomen in de veronderstel-
ling dat de ander een lintje zou krijgen. Daar was een aantal familieleden 
en collega’s aanwezig en kregen ze naast waarderende woorden door bur-
gemeester Arjen Gerritsen een Koninklijke onderscheiding opgespeld. 
Na afloop van de plechtigheid ging het met de Rode Kruisbus naar het 
collonegebouw in De Bilt voor een lunch en een aansluitende receptie. 

Waardering
Henny Mulder is al meer dan 50 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis, 
actief in de noodhulp. Bovendien doet ze vrijwilligerswerk voor de 
NH kerk in Lage Vuursche en voor de ouderenbond. Zij is actief in 
collecteren, huisbezoekjes, rolstoelwandelen en is gastvrouw op de 
Henri Dunant van het Rode Kruis. Freek van Ee is al 45 jaar vrij-
williger bij het Rode Kruis. Altijd druk met de organisatie van de 
noodhulp, inspringen bij evenementen, bestuurlijke zaken en heel 
veel persoonlijke contacten. Hij is ook al vele jaren actief in de vol-
leybalvereniging en zet zich in voor de medezeggenschapsraad van 
zijn werk in het ziekenhuis.                            (Tobias Klomparends)

Willy blijft na haar overlijden thuis 

Het gezin met twee opgroeiende
kinderen is in één klap 
ontwricht. Niemand kon dit 
zien aankomen en toch is het 
gebeurd. Voordat we in gesprek 
gaan, vraag ik of we even bij 
Willly mogen kijken. Herman 
neemt ons mee naar boven, 
waar ze in bed ligt, alsof ze 
slaapt. “Vertel me maar wat er 
moet gebeuren”, zegt Herman 
als we weer naar beneden 
gaan. We gaan met elkaar 
zitten en ik probeer bespreek-
baar te maken wat de moge-
lijkheden zijn. “Willen jullie dat 
Willy de komende dagen nog 
thuis is?” vraag ik. Elske schudt 
geschrokken haar hoofd, maar 
ik zie ook twijfel in haar ogen. 
Herman kijkt Bas aan en dan 
ontstaat een gesprek over wat 
we een thuisopbaring noemen. 
Hun wens, ook die van Elske, 
is uiteindelijk om Willy in de 
huiskamer op te baren zodat ze 
in alle rust in hun eigen omge-
ving afscheid van haar kunnen 
nemen.

Even later brengen we Willy 
voorzichtig naar beneden. 
Inmiddels hebben Herman en 
Bas plaats gemaakt in de kamer 

Het is avond als Herman belt om te vertellen dat zijn vrouw Willy is overleden. “Het is totaal onverwacht... 
ik weet niet wat ik moet doen”, zegt hij emotioneel. Een half uur later rijden we de straat in Bilthoven in en 
parkeren we voor het huis. Herman doet open en laat ons binnen. We maken kennis met Elske (13) en Bas 
(19). Er heerst een stilte van ongeloof en verdriet in de huiskamer. Op het aanrecht staat een ovenschotel, 
die niet is aangeroerd. “Ze ging even naar boven omdat ze zich niet lekker voelde. Toen ik haar riep voor 
het eten was ze overleden.”

en heeft Elske kleding uitge-
zocht die goed bij Willy past. 
En wat dan gebeurt zal ik niet 
snel vergeten: Elske en haar 
broer Bas wassen en kleden 
hun moeder heel liefdevol, met 
een klein beetje hulp van ons. 
Herman kijkt van een afstand 
toe: hij voelt aan dat het zo 
goed is. Het is stil in huis als de 
kinderen bezig zijn met hun 
moeder. Soms vloeit er een 
traan. Samen met Herman 
bereid ik de plek voor waar 
Willy zal liggen.  Als ze gewas-
sen en gekleed is leggen we 
haar voorzichtig op een bed in 
de kamer. Herman zet een paar 
tafeltjes naast haar neer waar-
op later bloemen komen en 
kleine persoonlijke herinnerin-
gen. Voor nu is dat genoeg. Wij 
nemen afscheid en vertrekken.

De volgende dag kom ik de 
uitvaart bespreken. In de woon-
kamer is het druk: rondom 
Willy zitten vrienden van Bas 
en vriendinnen van Elske. Er 
wordt naar Willy gekeken en 
over haar gepraat. Niemand 
vindt het vreemd of eng. Met 
Herman ga ik naar een kamer-
tje boven en daar bespreken we 

samen de wensen rondom de 
uitvaart. 

Ik kom dagelijks langs om even 
bij Willy te kijken en met Elske, 
Bas en Herman te praten. “Ik 
ben zo blij dat we haar thuis 
hebben” zegt Herman. “Het is 
goed voor mij, maar ook voor 
de kinderen”. 
Een week later is de uitvaart en 
het is er heel druk. Willy wordt 
met warmte en liefde herdacht. 
Ik voel me dankbaar dat ik een 
bijdrage heb mogen leveren, 
niet alleen aan het afscheid 
zelf, maar ook aan de belangrij-
ke periode er voor.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

Dit  verhaal is met toestemming
van Herman gepubliceerd.

06 - 51 24 77 43

advertorial

Echtpaar Kuijt 
onderscheiden

Burgemeester Mark Röell (Baarn) reikte 26 april aan het 
echtpaar Kuijt te Bilthoven Koninklijke Onderscheiding 

uit. Beiden werden lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J. Kuijt ontving de onderscheiding voor zijn vele vrijwilli-
gersfuncties, al gedurende meer dan 50 jaar, als ouderling, organisator 
jaarlijkse zomermarkt , sinds 8 jaar lid van het kerkbestuur van de Her-
vormde gemeente de Vuursche, ouderling/scriba en is actief voor het 
verpleeghuis St. Elisabeth in Lage Vuursche. Zijn echtgenote mevrouw 
M. Kuijt - Koster voor haar vele vrijwilligersfuncties, al gedurende 
meer dan 50 jaar, als schoonmaakster, koperpoetser van de lichtkro-
nen van de Stulpkerk in Lage Vuursche en als gedreven vrijwilligster 
van het verpleeghuis St. Elisabeth en het Dorpshuis De Furs, beiden in 
Lage Vuursche. [HvdB]

Burgemeester Mark Röell (Baarn) spelt de onderscheidingen thuis bij 
het echtpaar Kuijt op. (foto Arja Kuijt)
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip-walnoot salade
Selleriesalade
Filet americain

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

Gebraden rosbief 
Gerookte beenham 
Gegrilde kipfilet

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Varkenshaassaté

Biefstukspiezen

Kipsaté

Hamburgers

Spareribs

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

CAMEMBERT 
RUSTIQUE

100
GRAM 1.75

100
GRAM 1.25

100
GRAM 1.20

100
GRAM 1.98

100
GRAM 1.25

250
GRAM 3.98

6
STUKS 5.-

3 x 100
GRAM 4.98

500
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98 

3 x 100
GRAM 4.50

100
GRAM 1.98

Reclame geldig vanaf 
vrijdag 6 mei 
t/m woensdag 11 mei

Extra aanbieding!

VLEESWAREN TRIO

DONDERDAG 5 MEI ZIJN WIJ GESLOTEN I.V.M. 
HEMELVAARTSDAG.

GRATIS ASPERGE PATÉ! 
Bij aankoop van 150 gram beenham.

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

PINDA-
ROZIJNENMIX

250
GRAM 2.98

250
GRAM 4.98GEBRANDE 

PISTACHENOTEN

BIEFSTUK-
ROLLETJES 
met rauwe ham

KIPDIJ 
gevuld met verse roomkaas

NOTEN 
VERWENMIX

6 halen =
   5 betalen

Slavinken, rundervinken 
en gehaktstaven  

Speciaal voor moederdag!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

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

Vers van de Traiteur
Nieuw Asperge-lasagne
________________________ 100 GRAM 1,25
Asperge-maaltijd Beenham 
of Asperge-maaltijd Heilbot
_________________________ PER STUK 9,95
Van onze patissier Fruittaartje
__________________ MOEDERDAG TIP 9,95

Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Meloenmix of
Watermeloen

Luxe Hollandse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Hollandse

Trostomaten
500 GRAM

1,49 1,690,79

VERS GEWASSEN

Spinazie
_________________ZAK 300 GRAM 0,79
HOLLANDSE

Komkommers
_____________________ 2 VOOR 0,99

Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99

Hollandse
aardbeien, zachtfruit
en asperges

gratis geschild
Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 9, DINSDAG 10
EN WOENSDAG 11 MEI

Per bakje Vers
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Tentoonstelling uit 
Collectie Van Schaik 

Hoeve Groot Zandbrink in het buitengebied van de gemeente Leusden vormt vanaf 1 mei tot en 
12 juni 2016 het passende decor voor een expositie van ‘boerenkunst’ afkomstig uit de collectie 

van het Groenekanse echtpaar Van Schaik: Met Flehite de boer op. Een expositie georganiseerd 
door Stichting Kleurrijk Leusden in samenwerking met Museum Flehite.

Hoeve Groot Zandbrink is een mo-
numentale boerderij in de gemeente 
Leusden. Midden in het agrarische 
landschap van landgoed De Boom, 
met houtwallen, singels en bosjes.
Centrum van activiteiten. Een en-
thousiast  team van vrijwilligers 
heeft ervoor gezorgd dat de vorige 
jaar heropende hoeve een centrum 
is geworden van activiteiten. Zij 
beheren de collectie historische 
werktuigen. Een deel hiervan 
maakt deel uit van de tentoonstel-
ling. Er is een historische moestuin 
en een siertuin. Er worden streek-
eigen houten landhekken gemaakt. 
De akkers worden beheerd door 
burgers en boeren. Een groep im-
kers beheert de bijenstal en vogel-
liefhebbers beschermen uilen en 
zwaluwen.

Boerenkunst
Hoeve Groot Zandbrink vormt een 
uniek decor voor een museale kunst-
tentoonstelling met als thema het 
boerenleven, ‘boerenkunst’ dus. De 
collectie van boerenzoon Wim en 
zijn vrouw Hella van Schaik (Groe-
nekan) kan nergens beter getoond 
worden. Wim van Schaik heeft van 
jongs af aan een grote passie voor 
kunst: hij en zijn vrouw Hella ver-
zamelden meer dan duizend kunst-
werken. Opvallend in de collectie 
is de nadruk op het Hollandse pol-
derlandschap en de ‘bewoners’ van 
het boerenland: bronzen beelden 
van boerderijdieren en schilderijen 
van het uitgestrekte polderland met 
daarin ‘boeren en buitenlui’. Een 
deel van de collectie is te zien op 
Hoeve Groot Zandbrink. Men treft 

werken aan van ondermeer: Dirk 
Breed, Peter Vos, Maarten Jungman, 
Han Mes, Wim Vaarzon Morel jr. 
en beeldhouwkunst van Lia Breed, 
Jaap Deelder, Floyd DeWitt,  Hetty 
Heyster en Jaap Kaas en anderen.

Tentoonstelling
De gratis tentoonstelling is te be-
zichtigen van zondag 1 mei tot en 
met zondag 12 juni 2016. Open van 
woensdag tot en met zondag van 
12.00 tot 16.00 uur. De tentoonstel-
ling is aantrekkelijk voor gezinnen: 
speciaal voor de tentoonstelling is 
door de Groene Belevenis uit Leus-
den een speurtocht gemaakt die aan-
sluit op de belevingswereld van kin-
deren. Aangrenzend aan de locatie 
loopt een klompenpad en er is een 
toeristisch overstappunt. [HvdB]

Hella en Wim van Schaik openen de tentoonstelling onder toeziend oog van burgemeester Annemiek Vermeulen 
van Leusden (rechts). [foto Reyn Schuurman]

Themabijeenkomst 
Uitvaart & Erfrecht

Voor veel mensen is de dood en alles wat daar bij komt kijken een taboe. En komt het ter 
sprake, dan wordt er gauw een houten voorwerp gezocht om het ‘af te kloppen’. ‘Jammer en 
niet zo verstandig’ zo vinden notaris Frans van Beek van Notarissen Houwing van Beek en 

Martine Eggen, relatiebeheerder uitvaartzorg bij Tap Dela.

 ‘Er zijn een heleboel dingen die 
mensen zelf al kunnen regelen, en 
die het de nabestaanden een stuk 
gemakkelijker kunnen maken. 
Daarbij gaat het niet alleen om de 
keus voor begraven of cremeren, 
welke kist of welke muziek, maar 
ook om zaken als een testament, 
het benoemen van een executeur, 
het opnemen van een uitsluitings-
clausule en het besparen van erf-
belasting’, meldt Martine.

Om deze zaken bespreekbaar te 
maken wordt er op zaterdag 21 
mei van 11.00 tot 13.00 uur een 
themabijeenkomst georganiseerd, 
waarbij iedereen welkom is. ‘Het 
geeft rust te weten dat alles goed 
geregeld is, of u ontdekt juist dat 
er nog wat geregeld moet worden. 

Mensen denken gauw dat alles ge-
regeld is. Dan hebben ze een aantal 
polissen die nog in guldens uitbe-
taald worden. Het kan zijn dat dit 
bedrag daardoor niet meer toerei-
kend is voor de uitvaartwensen.’ 
Frans als notaris vult aan: ‘En een 
testament van een aantal jaren ge-
leden sluit misschien helemaal niet 
meer aan bij de huidige situatie. Ik 
geef de aanwezigen gelegenheid 
vragen te stellen. Ik waarschuw al-
tijd wel dat je eigenlijk niets voor 
vanzelfsprekend moet aannemen. 
Een uitvaart en erfrecht verande-
ren door de tijd heen.’ Martine: 
‘Ik kan me alleen maar aansluiten 
bij Frans zijn woorden; er veran-
dert veel en het is goed om erover 
te weten voor je er mee te maken 
krijgt.’

Tap Dela en het notariskantoor 
Houwing van Beek zijn naast el-
kaar gevestigd aan de Soestdijkse-
weg-Zuid 265 en 267. De thema-
bijeenkomst vindt dan ook plaats 
in twee groepen in twee sessies van 
elk één uur. Na het uur wisselen de 
groepen. Na afloop is er gelegen-
heid in het kantoor van de notaris 
om nog privé-vragen aan de hand 
van eigen polissen of testamenten 
te stellen. Deelname is gratis.

Aanmelden kan tot 18 mei via info@
houwingvanbeek.nl of 030 229 08 
11. Kunt u niet aanwezig zijn? Maar 
heeft u wel vragen over een uitvaart, 
belt u dan met Dela via 030 210 97 
65. Heeft u juridische vragen? Belt 
u dan met Notarissen Houwing van 
Beek via 030 229 08 11.

Nieuwe ‘tuinkamer’ 
voor Hospice Demeter

Vorig jaar zomer kwam Rineke, tuin- en bloemenvrijwilliger het 
hospice binnenlopen met het voorstel om een oude tuinkas om 

te vormen tot een ‘tuinkamer’: een extra ruimte buiten het huis 
waar patiënten van de allereerste en laatste zonnestralen in een 

jaar zouden kunnen genieten. Een ruimte ook om besloten
maar met familie en vrienden samen te zijn. 

Het plan was prachtig alleen de kas bleek niet geschikt. Dankzij een 
grote donatie van de Act Now actie van Rotary Groot Bilthoven hebben 
ze het plan van Rineke toch kunnen waarmaken door de aanschaf van 
een nieuw tuinhuis. Met hulp van Triodosbank medewerkers tijdens de 
NL Doet dag in maart zijn er diverse voorbereidingen getroffen zoals 
het leggen van tegels. Martin (huismeester) en vrijwilligers Wim en 
Louis hebben het prachtige en veilige glazen huis neer gezet. Nu nog 
inrichten en dan kunnen veel patiënten en naasten ervan genieten.

v.l.n.r. Wim, Martin, Louis en Rineke voor de nieuwe tuinkamer.

Aandeel in Elkaar 
week Rabobank 

Dinsdag 19 april vond de aftrap plaats van de `Aandeel in Elkaar 
week` van Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Deze aftrap vond 

plaats bij het kantoor van de Rabobank tijdens
een interne beursvloer. 

11 Maatschappelijke organisaties presenteerden zich aan de medewer-
kers van Rabobank. De maatschappelijke organisaties bieden een halve 
dag vrijwilligerswerk en medewerkers van Rabobank kunnen zich in-
schrijven op de diverse projecten. Een greep uit het vrijwilligerswerk; 
de brug schoonmaken bij Kasteel Amerongen, taarten bakken met be-
woners van het Leendert Meeshuis, een High Tea nuttigen met cliënten 
van Altrecht, en diverse opknap- en tuinwerkzaamheden bij de Ezel 
sociëteit. Het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd tijdens de Aandeel in 
Elkaar week, die plaatsvindt van 13-16 juni aanstaande. Deze week 
wordt mede georganiseerd door Samen voor De Bilt en Samen voor 
Zeist.

De interne beursvloer van de Rabobank.
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Bel 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 

GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering
Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Aspergemenu  
à la Limbourgeoise 

 
Tartaar van verse zalm met huisgerookte zalm,  

scharrel kwarteleitje en Limburgse asperges

Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse 
aspergesoep met beenham, peterselie en lente-ui

Limburgse asperges met lamsbiefstuk en  
een romige honing-tijmsaus

Verse Hollandse aardbeien met witte chocolademousse, 
aardbeien en huisgemaakt aardbeienijs

3 gangen € 35,00 of 4 gangen € 39,50

Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse 

Limburgse asperges met asperges met lamsbiefstuk en asperges met 

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Zomerse mode  
bij Nagel  
Fashion!

Volop

Ontdek de HYBRID Serie 
M Line matrassen!M Line matrassen!

Air Release

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

 Nu 2e matras 

HALVE
PRIJS*

*V
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the art of haircoloring

Wij zijn bezig met de
renovatie van de kapsalon!

U bent van harte welkom op
Kometenlaan 2
3738 XC  Maartensdijk
T: 0346 - 213711

www.hairdesque.nl /Hairdesque

OOk vOOr uw
favOriete prOduct!

Daarom 10 % korting!
op alle behandelingen geldig t/m 21 mei!

OPENINGSACTIE!
 

Stomerij en kledingreparaties
30% korting

de hele maand mei!
 

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag

10.00 – 18.00 uur
 

NIEUW
op het Maertensplein

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag

op het Maertensplein
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   Hoogvliet,
altijd de

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

Alleen geldig op vrijdag 6 t/m zondag 8 mei 2016

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,

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

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Acties zijn geldig van woensdag 4 t/m dinsdag 10 mei 2016

Wicky 
4 pakken met 10 pakjes van 0.2 liter
6.36

 Rundergehakt 
Kilo
5.49

4.994.994.994.
4 pakken

Per liter 0.62

3.993.993.993.
kilo

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Robijn 
wasverzachter
Puur & Zacht of 
Morgenfris
Fles 500 ml
1.78 - 1.86

0.990.990.990.
fl es 500 ml

Per liter 1.98

‘Oorlog en Vrede’- 
concert AZM

door Henk van de Bunt

Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk gaf onlangs twee 
concerten. Eerst was men te gast in het Westbroekse Dorpshuis 

en vervolgens trad het 55 leden tellende koor op in de St. 
Maartenskerkkerk in Maartensdijk. 

Het thema Oorlog en Vrede was uitgewerkt in een chronologische ver-
haallijn, welke via de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog van 
de jaren 60 eindigt in een sfeer van troost en hoop. Uitgevoerd werden 
onder andere ‘Mauthausen’ van Mikis Theodorakis, ‘Vluchten kan niet 
meer’ van Annie M.G. Schmidt, en ‘Gabriela’s Song’ van de film ‘As it 
is in heaven’. Het concert stond onder leiding van Stephan Pas, dirigent 
van AZM, en werd muzikaal begeleid door Arthur Bouma, de vaste 
pianist van AZM en het Combo Martijn Nanninga en Friends.

Verhaallijn
De verhaallijn van het concert was geschreven en werd vertolkt door 
koorlid Ben Pieters, bijgestaan door koorlid Gretha Attema. Meerde-
re koorleden traden in solistengroepjes op de voorgrond. Fondsen en 
sponsoren maakten, naast veel vrijwilligers (leden en niet-leden van het 
koor) dit concert mede mogelijk.

In Westbroek was zaterdag een goed gevulde zaal getuige van een koor 
dat vanuit de historie naar een gevoel van troost, hoop en vrede zong. 

Kunst en Genoegen 
in De Bilt

Muziekvereniging Kunst en Genoegen (Maartensdijk) en Winke-
liersvereniging Hessenweg-Looydijk e.o. in De Bilt zijn een samen-
werkingsverband aangegaan voor 2016. Harmonie Kunst en Ge-
noegen zal een vijftal optredens verzorgen met het groot harmonie 
orkest en het pietenorkest Sint’s Genoegen in het winkelcentrum 
Hessenweg-Looydijk.
Op 7 mei (de dag vóór Moederdag) en 14 mei (dag vóór Pinksteren-
zijn de eerste optredens in dit gebied.

Eerder speelde Harmonie Kunst en Genoegen ook op het Maertensplein 
in Maartensdijk.

BeeKk-Expositie in Jagtlust 
Eenmaal per jaar houdt Kunstkring BeeKk een expositie in de Traverse 
van gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg-Zuid 173 in Bilthoven. De 
eerstvolgende expositie is van 13 mei tot 20 juli; deze wordt op vrijdag 
13 mei om 16.30 uur geopend in de Mathilde-zaal van het gemeente-
huis door (Kunst-)wethouder Hans Mieras. 

Dit jaar bevat de expositie werken van 9 BeeKk leden met schilderijen 
van Aline Adriani, Philip Duyster, Cees van Es, Emmy de Jong, schil-
derijen en Ike Smitskamp. Daarnaast objecten van Minke Koopmans 
en Carl Möller, Peter van Ardenne met assemblage en Paul Werner met 
keramiek. Voor de muzikale omlijsting zorgt harpiste Lies Joosten. 
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Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

PROEF                     
HET WITTE GOUD

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

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

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

fo
to

: P
et

er
 H

on
ig

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 14 op 15 mei op het 
traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de buurt 
van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het 
slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

Veel Nederlanders 
hebben niets geregeld 
rondom hun overlijden

Uit onderzoek van coöperatie DELA* blijkt dat 
ruim zestig procent van de Nederlanders geen testa-
ment heeft. Een nog groter deel heeft zelfs nog niet 
nagedacht over de eigen uitvaart. De reden? Vaak 
weten mensen niet wat men zelf al kan regelen of 
vastleggen in een testament en wat er allemaal mo-
gelijk is rondom de uitvaart: begraven of cremeren, 
een begrafenis op een natuurbegraafplaats, thuis 
opbaren of juist in een uitvaartcentrum, de keuze 
voor muziek en bloemen, een traditionele koffi  e-
tafel of liever een goed glas wijn met borrelhapjes?

Voorkom stress
Dagelijks ervaren onze uitvaartverzorgers aan tafel 
bij nabestaanden wat wel en niet goed geregeld is. 
Vaak overmand door emoties moeten zij in een paar 
dagen de uitvaart regelen. Die expertise willen we 
graag vooraf delen. Door nu al na te denken over uw 
persoonlijke uitvaartwensen, ontneemt u niet al-
leen stress bij uw nabestaanden, maar ook bij uzelf.

Ook voorkomt u onrust door nu alvast aandacht te 
besteden aan de juridische aspecten van de nalaten-
schap. Kunnen de erfgenamen de afwikkeling wel 
gezamenlijk in goed onderling overleg regelen? Of 
is het beter om een executeur aan te stellen? Hoe 
zit het eigenlijk met de erfbelasting? Hoe moet dat 
geregeld worden? 

Themabijeenkomst Uitvaart & Erfrecht
Graag helpen DELA én notaris Frans van Beek van 
Notarissen Houwing van Beek u met onze kennis 
en ervaring op dit gebied. Daarom organiseren 
we op zaterdag 21 mei van 11.00 tot 13.00 uur de 
themabijeenkomst ‘Uitvaart & Erfrecht’. Deze 
vindt plaats bij Tap DELA en het notariskantoor, 
Soestdijkseweg-Zuid 265 en 267 in Bilthoven. 
Deelname is gratis.

Antwoord op uw vragen
Tijdens de themabijeenkomst vertelt Martine Eggen, 
relatiebeheerder uitvaartzorg bij Tap DELA, wat er 
allemaal mogelijk is bij een uitvaart. Notaris Frans 
van Beek gaat in op actuele onderwerpen als het 
levenstestament en de eigen bijdrage voor zorg uit 
de Wet langdurige zorg en geeft antwoord op veel 
gestelde vragen die met erfrecht te maken hebben, 
zoals: ‘wie zijn mijn erfgenamen?’, ‘hoe bespaar 
ik erfbelasting?’ en ‘wie regelt straks de uitvaart?’ 
U kunt natuurlijk ook de vragen stellen waar u 
graag een antwoord op wilt. Bovendien kunt u tij-
dens de bijeenkomst kosteloos uw testament en/of 
uitvaartverzekeringspolis laten controleren door de 
aanwezige deskundigen.

Meld u aan
Bezoekers waarderen onze themabijeenkomsten; 
zij zijn blij met het initiatief en vinden de bijeen-
komst verhelderend. De bijeenkomsten zijn vaak 
snel volgeboekt, dus meld u voor 18 mei aan via 
info@houwingvanbeek.nl of 030 229 08 11. Uw 
aanmelding wordt bevestigd.

Lukt het u niet om bij de themabijeenkomst aan-
wezig te zijn? Maar heeft u wel vragen over een 
uitvaart, belt u dan met DELA via 030 210 97 65. 
Voor vragen over erven, schenken of uw testament, 
kunt u bellen met Notarissen Houwing van Beek via 
030 229 08 11.

* Onderzoek uitgevoerd in 2015

Martine Eggen | Tap DELA & notaris Frans van Beek

onderdeel van coöperatie DELA

(advertorial)

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Soestdijkseweg Zuid 267 // 3721 AE  Bilthoven // Tel. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl // www.houwingvanbeek.nl

Je notaris in 
de regio!

Word pakketbezorger bij DHL Parcel
Wil jij veel vrijheid en afwisseling 
in je werk, beschik je over een 
eigen auto én wil je voor een 
groot merk aan de slag? Word 
dan bezorger van DHL Parcel! 
Wij bezorgen pakketten van 
maandag tot en met zaterdag en 
door deweeks ook in de avonden. 
Wekelijks overleggen we met jou 
wanneer je inzetbaar bent. 

Voordelen voor jou:
·  Werken met veel vrijheid en 
afwisseling

·  Flexibel werken in dagdelen 
overdag en/of ’s avonds

· Bezorgen dichtbij je woonadres

Benieuwd? 
Lees meer en reageer op www.dhlparcel.nl/bezorger. Wie weet ben jij 
degene die onze pakketten straks op de juiste plaats en tijd bezorgt. 

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

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

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

 Nieuws ageNDa archief aDVertereN beDrijVeN reagereN Niet oNtVaNgeN coNtact

De bruijn Meubel en interieur
P.C. Hooftstraat 29 Maarssen 06-52341531 info@debruijninterieurs.nl
Meubels op maat laten maken door De Bruijn Meubel- en Interieurbouw, elk project is bij ons uniek. 
[lees meer]

a&s Kapsalon
Ruigenhoeksedijk 15 Groenekan 0346-282999
Wij zijn altijd op de hoogte van trends en nieuws op het gebied van 
haarmode voor jong en oud. [lees meer]
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Inloopbijeenkomst over 
migratie vleermuizen

 
Bij het voor herontwikkeling in aanmerking brengen van de locatie Jan Steenlaan 34 a-c, 
waarop voorheen het jongerencentrum Rataplan was gevestigd, werden voorbereidingen 
vanwege afstemming met de verbouw van Het Nieuwe Lyceum (hierna HNL) tijdelijk stil 

gelegd. Ook bleken er beslissingen genomen te moet worden over het toepassen van de 
migratiemethode voor de aanwezige vleermuizen teneinde de sloop van 

de opstallen op de locatie te bespoedigen. 

Waarschijnlijk zal het HNL gedu-
rende de verbouw van de school 
gebruik maken van de locatie Ra-
taplan, ofwel als werkterrein voor 
de aannemer, ofwel voor tijdelijke 
leslokalen.Inmiddels is duidelijk 
dat de opstallen nog in het lopende 
kwartaal kunnen worden gesloopt. 

Rataplan
De discotheek Rataplan in de Jan 
Steenlaan is in de loop van 2008 
wegens gebrek aan belangstelling 
opgehouden te bestaan. Tot grote 

opluchting van de omwonenden 
kwam daarmee ook een einde aan 
de jarenlange (geluid)overlast in de 
weekenden. Vanaf oktober 2010 tot 
april 2012 heeft het gebouw nog 
dienst gedaan voor tijdelijke onder-
brenging van jongerenactiviteiten 
van Weltevreden 4 (W4). Het pand 
aan de Jan Steenlaan is eigendom 
van de gemeente. Ter geruststelling 
van de omwonenden is door de ge-
meente duidelijk gesteld dat zij niet 
van plan is het pand nogmaals als 
discotheek te verhuren.

Vleermuizen
Voorafgaand aan de sloop zal in 
de loop van deze maand de mi-
gratie van de vleermuizen plaats-
vinden. De vleermuizen krijgen 
daartoe tijdelijke huisvesting in 
een vleermuistoren op de locatie. 

Over de vleermuismigratie is op 
11 mei van 19.30 tot 21.00 uur 
een inloopbijeenkomst op de lo-
catie van Rataplan georganiseerd. 
Iedereen is daarbij van harte wel-
kom.

De voormalige discotheek Rataplan aan de Jan Steenlaan in Bilthoven. [foto Henk van de Bunt]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Met verbazing en verontwaardiging heb ik het artikel gelezen, waarin 
wordt vermeld dat de beeldengroep van Jits Bakker uit Beerschoten moet 
verdwijnen. Uit het artikel begrijp ik dat Jits Bakker destijds de beelden 
heeft geschonken aan de bevolking. Zou dan ook niet de bevolking moeten 
worden geraadpleegd over zo’n ingrijpend besluit? Het minste dat je mag 
verwachten is inzage in de plannen en het hoe en waarom deze beelden 
daarin niet zouden passen.

Toen ik in De Bilt kwam wonen ging ik voor het eerst naar een zomer-
concert op Beerschoten. Lekker in het gras met de rug tegen een boom 
luisteren naar de muziek en kijken naar al die mensen die daar rond liepen 
en intussen de beelden bewonderden. Ik vond het net een scène uit een 
film. Nadien heb ik er ook vaak gewandeld en bezoekers meegenomen om 
de beelden te bekijken. Een dochter van mij, die in Utrecht woont komt er 
denk ik wekelijks om er te wandelen. Ze roemt dan altijd het contrast tussen 
de ruimtelijkheid van de beeldentuin en de beschermende bosrand er naast. 
Ze zit er dan een poosje om uit te rusten en te genieten van de beelden. Ik 
ben niet zo’n voorstander van referenda, maar in dit geval zou ik zeggen 
een mooi klein Bilts referendumpje zou hier op zijn plaats zijn. Welke jon-
gere die verstand heeft van twitter en facebook zet zoiets op touw? Mijn 
stem heb je. De beelden moeten blijven!

Tine Arkenbout-de Vroome

Boskap
verontrust inwoners

Veel inwoners van Hollandsche Rading zijn zeer bezorgd over de 
voorgenomen plannen van het Goois Natuur Reservaat (GNR)
om 85 ha. bos te kappen, ten noorden van Hollandsche Rading.

Dit enorme project, 120 voetbalvelden groot, heeft grote
gevolgen voor de directe leefomgeving van ons dorp.

Slechts weinig dorpsgenoten wisten van de informatieavond, die op 29 
maart in  het Dorpshuis is gehouden. Er komt daarom een nieuwe in-
spraakavond op dinsdag 10 mei van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis 
in Hollandsche Rading. Het bestuur van de provincie Noord Holland zal 
aanwezig zijn, evenals het Gemeentebestuur en een aantal (eigen) politici. 
Op www.hollandscherading.com staat meer informatie, evenals in de Vier-
klank van 27 april. 

Aanmelden
Samen voor Hollandsche Rading vindt het van groot belang, dat er zo veel 
mogelijk duidelijkheid komt over de voorgenomen plannen van GNR en 
de gevolgen daarvan voor het  dorp, zeker ook in relatie tot de op handen 
zijnde verbreding van de A27. Op www.gnr.nl staat een link met doorver-
wijzing naar gooisnatuurreservaat@gnr.nl. Hier kan men zich aanmelden. 

(Samen voor Hollandsche Rading)

Petitie behoud beeldentuin
Het voornemen van het Utrechts Landschap dat de beeldentuin van 
kunstenaar Jits Bakker bij Landgoed Beerschoten in de Bilt moet 

verdwijnen heeft veel geschokte reacties losgemaakt. 
 
De beelden zijn in 2009 door Jits Bakker geschonken aan de Provincie, 
met als doel ze te behouden voor de Biltse gemeenschap. Ze vertegen-
woordigen een grote culturele waarde en de beeldentuin is een belangrijke 
trekpleister voor De Bilt. De gemeenteraadsfracties van D66, Beter De 
Bilt, GroenLinks, PvdA, CDA, CU, Bilts Belang en SP van de gemeente 
De Bilt, vinden dat alles gedaan moet worden om de beeldentuin voor De 
Bilt te behouden. Daarom zijn zij gezamenlijk een petitie gestart om het 
Utrechts Landschap te vragen zich daar op alle mogelijke manieren voor 
in te spannen. De petitie kan tot 24 juli 2016 digitaal getekend worden via 
www.D66DeBilt.nl, waarna deze zal worden aangeboden aan het Utrechts 
Landschap.

Tevergeefse jacht op 
inbreker

De politie van De Bilt heeft vrijdagmiddag geprobeerd een woninginbre-
ker te pakken die een huis aan de Gruttolaan in Maartensdijk wilde bin-
nendringen. De politie heeft meerdere eenheden ingezet. Ook vloog er een 
politiehelikopter boven het gebied, maar de verdachte is niet meer gezien. 
De politie hoopt dat getuigen kunnen helpen. De verdachte is een man 
van ongeveer 18 tot 20 jaar oud. Hij heeft een licht-getinte huidskleur, een 
slank atletisch postuur en kort opgeschoren haar. Hij droeg een blauwe trui 
en sportschoenen.

advertorial

Een Ferrari op het dak
Anna en Michael zijn eruit. Over twee weken komen er zonnepanelen op het dak van hun woning 

uit de jaren 60 te liggen. Dat is best bijzonder want tot voor kort konden ze het er maar niet
over eens worden. “Ik dacht dat het weer zo’n gadget was.”

Toen ze vijf jaar geleden hun woning kochten in een 
knus straatje in De Bilt, wilden ze het gelijk goed isole-
ren. Anna: “Wij vinden het allebei zonde om de energie 
naar buiten te laten waaien.” Dus kwam er dubbel glas, 
dakisolatie en werden ook de vloer en muren aangepakt. 
Michael wilde doorpakken met zonnepanelen maar 
dat ging Anna een stap te ver: “Ik snapte niet hoe dat 
rendabel zou kunnen zijn.” Totdat hij haar in januari 
overhaalde om naar de zonnepanelen informatieavond 
van BENG! te gaan. “Dat werkte zo verduidelijkend”, 
zegt Anna. Het enthousiaste verhaal en de informele 
sfeer deden de rest: ze was om.

Jungle 
Michael: “Toen ging ik zoeken op internet en dook ik in 
de jungle van leveranciers. Ik had op een gegeven mo-
ment wel zes offertes liggen. Er zijn heel veel merken 
en kwaliteitsverschillen, van ‘niks mis mee’ tot

superieure kwaliteit. We besloten om voor dat laatste te 
gaan.” De keuze viel op het merk SunPower, panelen 
die veel elektriciteit leveren en ook na 20 jaar nog 
steeds goed presteren. Michael: “De Ferrari onder de 
zonnepanelen, door de NASA in gebruik voor haar 
satellieten. Wel een stukje duurder maar daarvoor heb 
je ook een goede garantieregeling. Bij schade wordt het 
paneel vervangen.” 

Zwart op zwart
Binnenkort liggen er dus acht zwarte ‘NASA’ zonne-
panelen te blinken op de zwarte dakpannen. Michael: 
“Daarmee krijgen we ons jaarverbruik zoveel moge-
lijk op nul en over acht jaar gratis elektriciteit.” Hij 
verheugt zich er nu al op om regelmatig te checken hoe 
de panelen presteren. Zelf energie opwekken? Ook een 
leuke sport!

Lokale energiecoöperatie BENG! organiseert maande-
lijks informatieavonden in De Bilt over zonnepanelen. 
De volgende bijeenkomst is op woensdagavond 18 mei. 
Aanmelden via John@beng2030.nl. Meer informatie 
over BENG! op www.beng2030.nl.

Anne en Michael bij voordeur
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RIB EYE STEAK

Superkwaliteit. Smelt op de tong. 

Gemarineerd in een vier peper marinade
100 gram 2.35

RUNDERGEHAKT

Zonder kleurstof dus puur natuur! Dat proeft u

Telkens weer vers gedraaid
500 gram 3.75

VARKENS HAASFILETLAPJES

Gemarineerd of naturel. Voor in de pan of op de 

barbecue. Zonder been
100 gram 1.35

BILTS OVENBAKJE

Met o.a. gemarineerde kipdijfilet, pesto, zontomaat en 

groente. Ca. 30 min i/d oven op 160 graden
100 gram 1.15

SPAANSE ROULETTE

Met o.a. varkensschnitzel, chorizo, zontomaat en 

rucola. ca. 150 gram per stuk
100 gram 1.55

CARPACCIO TAARTJES

Met o.a. gemalen biefstuk, kappertjes, Parmezaanse 

kaas en pijnboompitjes
100 gram 1.75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 2 mei t/m zaterdag 7 mei. Zetfouten voorbehouden.

pagina

weet waar je mee kan verrassen op

Tolakkerweg 138  •  Hollandsche Rading  •  035 577 1425  •  info@karelhendriksen.nl  •  www.karelhendriksen.nl

Hemelvaartsdag 
open van 12.00 

tot 17.00 uur

Voor de 
liefste moeder

Mandevilla
div. kleuren

€ 11,95

Hanging basket 
met perkgoed-

mix € 8,99 

Terraspot 
extra groot met 

perkgoedmix
€ 14,95

MOEDERDAG
  Nog veel meer 
leuke ideeen 
  in de winkel!

Struikmargriet 
vanaf € 7,99

Hortensia 
potmaat 23 

nu € 9,99

1427_BC_Karel_Moederdag_Vierklank_def.indd   1 29-04-16   15:17

PRODUCT
NAAM

 

extra uitleg over
het product

€ 3,25

PRODUCT
NAAM
extra uitleg over
het product

€ 3,25

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de gemeente

De Bilt is een bijzonder kookboek samengesteld met
persoonlijke verhalen en recepten van inwoners
uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank • Readshop

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

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

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

Out� ts Boots Accessories

6 & 7 mei broekendag!

20%
korting
op alle broeken

o.a. Mos Mosh,
Alchemist, Riani,
en Sylver

Alle broeken
in het outlet

50%
Blessed by
Comfort
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Koffers en nog meer koffers bij Kok
door Marijke Drieenhuizen

Kok Stomerij en Lederwaren in Maartensdijk speelt al in op het komende vakantieseizoen. 
Want bij het voorbereiden van de vakantie moet ook de juiste koffer gekozen worden. Kok 
heeft veel koffers in allerlei soorten en maten op voorraad in de winkel en in de showroom.

Twee jaar geleden is Wijnand Kok 
begonnen met de verkoop van tas-
sen, rugzakken en koffers maar 
ook met de stomerij en schoenre-
paraties. Hij houdt zich hier met 
zichtbaar veel plezier mee bezig. 
Steeds weer met iets nieuws en 
alert op de seizoenen. Iedereen die 

langs rijdt ziet veel tassen, shop-
pers, koffers maar ook sjaals bui-
ten. Het is niet te missen.

Koffers
Wijnand Kok praat enthousiast 
over de grote voorraad verschillen-
de koffers die in de zaak aanwezig 

zijn. ‘Ja, ik ben er vroeg bij, maar 
nu ook V&D gestopt is, en zij ver-
kochten veel koffers, wil ik daar 
direct op inspringen. Mensen hoe-
ven niet te zoeken waar ze nu te-
recht kunnen voor de aanschaf van 
een geschikte koffer, ze kunnen 
gewoon naar ons toe komen’. Hij 

laat de verschillende soorten kof-
fers en trolleys zien: lichtgewicht 
of gewoon van diverse soorten 
materiaal en grootte en in allerlei 
kleuren. Maar natuurlijk ook leuke 
kinderkoffers. ‘Voor elke vakantie 
en ieder gezinslid hebben wij de 
juiste koffer’. Leuk zijn de kof-
fers met een grote print erop. ‘Die 
is leuk om te hebben, maar vind je 
ook gemakkelijk terug op de band 
bij een vliegveld’. Hij heeft veel 
koffers van onder andere de ge-
renommeerde merken Enrico Be-
netti , Samsonite en Delsey. ‘Wij 
hebben er nu al veel, maar ik ben 
nog steeds aan het kijken welke er 
nog meer bij kunnen. Die met een 
print zijn geliefd dus daar komen 
er meer van’. Sinds kort heeft hij 

ook een showroom in gebruik: aan 
de overkant in het voormalige ma-
gazijn van Jaap van Doorn. ‘Even 
samen oversteken en ik laat er nog 
meer zien’. 

Schooltassen
De extra inzet is nu even gericht op 
koffers. Wijnand Kok: ‘Maar dat 
betekend niet dat ik nergens anders 
op let. Ik ben ook al aan het kijken 
welke schooltassen ik allemaal wil 
inkopen. Natuurlijk heel veel van 
het meest geliefde merk onder de 
jeugd: Eastpak. Er zijn gedurende 
het hele jaar Eastpak schooltassen 
voorradig maar voor de schoolva-
kantie hebben we een extra grote 
voorraad in verschillende maten, 
kleuren en prints’. 

Wijnand Kok: ‘Mensen hoeven, nu V&D dicht is, niet te zoeken waar ze nu terecht kunnen voor de aanschaf van 
een geschikte koffer, ze kunnen gewoon naar ons toe komen’. 

Running Dinner in Groenekan
door Sylvia van der Laan

Al jarenlang koestert een aantal Groenekanners het Running Dinner, waarbij ze koken, 
eten en dorpsgenoten (beter) leren kennen. Op zaterdag 4 juni vindt dit 

culinaire evenement weer plaats.

Het principe van het Running Din-
ner is eenvoudig. De deelnemers 
eten en koken in koppels; dit hoe-
ven geen echtgenoten te zijn, maar 
ook met een buurman of -vrouw of 
een vriend of vriendin kan een stel 
voor de avond gevormd worden. 
Het diner wordt deze avond op vier 
verschillende locaties geserveerd. 
Er wordt in vier verschillende hui-
zen gekookt en gegeten en de deel-
nemende koppels verkassen dus 
drie keer per avond naar een ander 
huis. 

Koppel
Ieder koppel bereidt een gerecht 
voor. Er zijn vier gerechten en ruim 
van tevoren krijgt ieder stel te ho-
ren welk gerecht zij geacht worden 
te bereiden. De koppels gaan iede-
re keer in een andere samenstelling 
naar de drie andere locaties. Omdat 
alles zich in Groenekan afspeelt, 
wordt de wisseling van locatie met 
de fiets of lopend afgelegd. Is dit 
niet mogelijk, dan kan natuurlijk 

de auto gebruikt worden. Culinaire 
hoogstandjes zijn niet vereist

Deelnemers
Het Running Dinner telt ieder jaar 
ongeveer zestig koppels en dit 
maakt de avond tot een optimale 
gelegenheid om eens met (on)be-
kende dorpsgenoten van gedach-
ten te wisselen. Deelnemers aan 
vorige Running Dinners gaven aan 
dat de avonden vaak lang en gezel-
lig zijn en dat er lekker gegeten 

en gedronken wordt. Een kantte-
kening wordt wel geplaatst: som-
mige deelnemers kunnen culinaire 
hoogstandjes op tafel zetten en dat 
kan anderen afschrikken die het 
wat simpeler willen houden. Dus 
ook minder begaafde koks kunnen 
meedoen. Het gaat tenslotte om de 
gezelligheid en die wordt groten-
deels bepaald door de deelnemers 
en wellicht minder door het eten. 
Inschrijven kan tot en met 8 mei 
bij d.p.j.dewildt@live.nl.

Culinair hoppen door Groenekan is populair.

Wereldwinkel geeft chocola weg
Maak kans op een maand lang Tony’s Chocolonely bij Wereldwinkel De Bilt. De Wereldwinkel 

heeft vijf gouden kaartjes verstopt in alle smaken chocoladerepen. De repen met de kaartjes 
zijn verspreid over alle Wereldwinkels in Nederland. Ben je de gelukkige die dit kaartje vindt, 

dan win jij een maand gratis chocolade! De actie loopt t/m maandag 9 mei.

De Wereldwinkel is dé fairtrade 
cadeauwinkel van Nederland. Met 
de verkoop van fairtrade produc-
ten investeert de Wereldwinkel in 
een leefbare wereld voor iedereen. 
Elk product uit het assortiment is 

met zorg en volgens de fairtrade 
criteria geproduceerd en ingekocht. 
Ondernemers in ontwikkelingslan-
den krijgen op deze manier toegang 
tot de Europese markt en daarmee 
de kans een beter bestaan op te 

bouwen. De 7.000 vrijwilligers in 
205 Wereldwinkels maken hiermee 
duidelijk dat het in de wereld ook 
anders kan. Koop je een cadeau in 
één van deze winkels, dan draag je 
daaraan bij.

Bedrijvengids groeit
Sinds mei 2015 draait de site van De Vierklank onder een 

compleet nieuw format. Het lokale nieuws is daarmee 
toegankelijker geworden. De stijging van het aantal bezoekers 
staaft die bewering. Ook facebook is niet meer weg te denken 

uit de digitale berichtgeving en de recente toevoeging van 
filmpjes maken de site populairder dan ooit.

Dierenkliniek De Bilt kent inmiddels het effect van hun vermelding in 
de bedrijvengids op www.vierklank.nl. Marien Korthals Altes: ‘Ik vind 
het sowieso een goed initiatief en gaandeweg komt heel bedrijvig De 
Bilt op 1 site in beeld. Dat maakt het makkelijk om je lokaal te oriënte-
ren en wij willen zeker niet ontbreken. Er zit bovendien een bijzonder 
slimme zoekfunctie in die het op alle mogelijke manieren makkelijk 
maakt om ons te vinden. Daar zijn we blij mee.’

Het team van Dierenkliniek De Bilt is blij met de slimme zoekfuncties in 
de bedrijvengids op vierklank.nl

Ondanks de lage temperaturen
was Koningsdag best te verduren
en al was het dan koud
het feest was vertrouwd
met weer veel verplichte figuren

Guus Geebel Limerick

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Beelden Jits Bakker moeten weg

Ook ik ben zeer verbaast over dit bericht, zeker omdat HUL geen echte 
reden aangeeft, hoewel ik denk na ruim 20 jaar dat deze tentoonstelling 
die hier staat, er wel eens iets nieuws mag gebeuren maar dan mét deze 
beelden inbegrepen.

Verder wil ik graag wat recht zetten in dit artikel staat dat het ontwerp 
van het terrein gemaakt is door de landschapsarchitect Blaauboer, maar 
dat klopt niet, het is door mij gemaakt in overleg met Jits Bakker zelf en 
Kitty ( Catharina) van Groningen namens HUL. Het hele terrein rond 
het paviljoen Beerschoten is toen op de schop gegaan om de bodemver-
ontreiniging af te graven. Ik was al eerder betrokken bij de inrichting 
van het terrein rond het paviljoen Beerschoten, eerst bij het inrichten 
van het oude parkeerterrein en de verdiepte tuin, deze zijn toen ook op 
de schop gegaan bij het afgraven en is een nieuwe parkeerplaats inge-
richt en een nieuw entree gebied voor het paviljoen.

Lia Copijn - Groenekan
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I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  D R O G E R  I S  M A AT W E R K !

De droger kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 
Surfinia’s in hangpot  8,95 nu 4,95

Diverse kleuren, potmaat 25 cm

Donderdag Hemelvaartsdag
        Dauwtrappen bij 
              ‘t Vaarderhoogt

Ook elke zondag 
open van 

12.00 tot 17.00 uur.

Spaanse margrieten p.st. 1,75

3 voor 3,95 
(Potmaat 10,5 cm)

Mandevilla’s 15,95 

nu ......... 9,95

Wandhangers, kies maar uit 

12,95 nu .............
. 8,95

Vroeg opstaan en direct naar ‘t Vaarderhoogt 
op Hemelvaartsdag. Arriveert u tussen 07.00 

en 08.00 uur, dan krijgt u op 
ÁL uw aankopen

een korting van ............ 20%
Oók op reeds afgeprijsde producten. 
U stapelt dus korting op korting.

Bij onze binnenherberg 
De Kastelein staat 
een lekker ontbijt voor 
u klaar voor 
slechts ......... 2,-

Komt dat even goed uit ... ook veel moederdagaanbiedingen 
met fikse kortingen. U blij, moeder nog blijer!

Volop Moederdagcadeaus

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

In het kader van het 90 jarig bestaan organiseert
de Werkplaats Kindergemeenschap in

2016 weer een grote reünie

Wanneer: zaterdag 4 juni 2016

Waar:  in het gebouw van het Voortgezet

 Onderwijs aan de Kees Boekelaan 12

 te Bilthoven

Hoe laat: van 12.00 uur tot 17.00 uur 

Voor wie: voor alle oud-werkers en (oud)-

 medewerkers van zowel basisschool, 

 voortgezet onderwijs en KLOS

 (Kleuterleidstersopleiding)

Aanmelding: Schrijf je in via deze website:

www.werkplaatsreunie.nl

Pumptrack bij Biltse 
Zeepkistenrace

Op zaterdag 11 juni organiseert de Ronde Tafel Bilthoven voor 
de 4e maal de Biltse Zeepkistenrace. De afgelopen jaren is de race 

uitgegroeid tot een evenement voor het hele gezin dat niet meer 
weg te denken is uit deze gemeente.

Elk jaar strijden ongeveer 60 teams om 
de titel van de mooiste zeepkist en om de 
snelste tijd. Ook dit jaar belooft de race 
weer een spetterend evenement te wor-
den. Naast de zeepkistenrace, kunnen 
kinderen en jongeren ook ponyrijden, 
zijn er springkussens en nog veel meer. 
Een extra attractie bij de editie van dit 
jaar is een heuse pumptrack. Een primeur 
in Bilthoven en de Bilt. Een pumptrack 
is een BMX-baan waarbij je je gewicht 
gebruikt om met een speciale techniek 
zonder te trappen (hoge) snelheid op te 
bouwen. Uiteraard zijn er BMX-fietsen 
beschikbaar en geven professionele in-
structeurs uitleg. De baan is geschikt 
voor kleinere kinderen, maar zeker ook 
oudere kinderen kunnen zich helemaal 
uitleven op deze spectaculaire track.

Goed doel
Ook dit jaar wordt voor een goed doel 
geraced. Het positieve resultaat van dit 
jaar wordt besteed aan de ontwikkeling 
van kwalitatief goede speeltuinen in de 
gemeente De Bilt. 

Met deze keuze hoopt de Ronde Tafel er 
aan bij te dragen dat meer kinderen in De 
Bilt met elkaar kunnen sporten en spe-
len. En dat ouders en kinderen elkaar bij 
de speelplaatsen ontmoeten en zo de so-
ciale cohesie in de gemeente versterken.  
Aanmelden voor de Zeepkistenrace kan 
via www.biltsezeepkistenrace.nl. Kijk 
hier ook voor meer informatie over het 
programma.

(Thomas van Santen)

Op 11 juni gaat de Biltse Zeepkistenrace weer van start.
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Leo Fijen komt met boek 
voor moederdag

In de dagen voor moederdag komt 
Maartensdijker Leo Fijen met een 
nieuw boek. Het boek bevat de co-
lumns die Fijen elke week schrijft 
voor de omroepgids van de KRO. 
Daarin behandelt hij alledaagse 
thema’s die in elk leven een rol spe-
len. De grote en trage vragen van 
het leven brengt hij terug tot kleine 
verhalen van het dorp, zijn familie 
en het verenigingsleven. Daarin 
staan het begin en het einde van het 
leven centraal. Want Fijen is actief 
in het verpleeghuis Sint Elisabeth 
te Lage Vuursche en maakt daar 
ontroerende verhalen rond ouderen 
mee. Daarnaast verbaast hij zich als 
grootvader meer dan eens over zijn 
kleinkinderen. De grote wereld van 
het nieuws wordt zo teruggebracht 

tot de kleine wereld van vaders en 
moeders die het verhaal van hun 
leven vertellen, in verpleeghuizen, 
rond hun kinderen en kleinkinde-
ren en over kleine wonderen in hun 
bestaan. Daar waar het leven niets 
meer te verbergen heeft, daar ver-
schijnt het diepste geheim van het 
bestaan aan de oppervlakte. Dat 
beschrijft Leo Fijen op zijn eigen 
herkenbare manier. En omdat het 
wonder van het leven zo op elke 
pagina is terug te vinden, is dit een 
boek dat uitermate geschikt is voor 
moeders. Het is het vijftiende boek 
van de Maartensdijker die in het da-
gelijks leven hoofd levensbeschou-
wing is voor KRO-NCRV. Het boek 
kost 15 euro en is bij de Primera te 
koop.

Pilot sporttest Julianaschool 
Bilthoven

door Walter Eijnhoven

Veel kinderen kiezen hun sport, omdat vriendjes dat gaan doen of omdat de ouders een 
bepaalde sport bij hun kinderen vindt passen. Uit onderzoek blijkt echter dat veel kinderen 
op de middelbare school stoppen met sporten. Daarom vond op diverse scholen in Bilthoven 

afgelopen donderdag een pilot plaats, om kinderen te adviseren welke
sport zij het beste kunnen kiezen.

‘De pilot om kinderen te adviseren 
voor welke sport zij het meeste ta-
lent hebben, wordt niet alleen uit-
gevoerd op de Julianaschool hoor’. 
Aan het woord is Eric Martherus, 
schoolsportcoach op de Juliana-
school. Hij vervolgt: ‘Binnen onze 
gemeente doen ook de Regenboog-
school, de Rietakker en Wereldwijs 
mee’. In samenwerking met ex-
sporters, wetenschappers en fysio-
therapeuten heeft het Nationaal Bu-
reau Sport Stimulering (NBSS) uit 
Baarn voor leerlingen van groep 4 
t/m 8 een sporttest ontwikkeld. Met 
de uitkomst van deze test hoopt het 

NBSS kinderen te kunnen advise-
ren welke sport voor hen geschikt 
is en waar hun talenten liggen. Op 
deze manier hoopt het NBSS sport-
uitval tegen te gaan. 

Testen
Arjen Hop, werkzaam bij het NBSS: 
‘Wij zetten sportkeuzetesten in bij 
evenementen, scholen en gemeen-
tes. Alle leerlingen testen wij zowel 
fysiek als mentaal. Hierbij moet je 
denken aan: coördinatie, lenigheid, 
snelheid, kracht, uithoudingsver-
mogen, motoriek, maar ook aan 
beweegstijl, druk, communicatie en 

interactie met teamgenoten. Door 
kinderen te observeren tijdens het 
sporten, kunnen al snel bepaalde 
conclusies worden getrokken. De 
één is meer een teamplayer, een 
ander is wat meer op zichzelf, of je 
kunt al snel zien of een kind het in 
zich heeft om een leider te worden’. 
Jan-Pieter Stam van het FSB-Fonds 
De Bilt en Martherus zijn razend 
enthousiast. Stam: De kinderen 
vinden het geweldig om lekker 
aan de gang te zijn. En wat is beter 
voor hun ontwikkeling dan bezig te 
zijn met sport?’. Binnen een week 
wordt, via een rapportage, een ad-

vies gegeven aan de kinderen welke 
sport zij het best kunnen kiezen, op 
basis van hun talenten.

Girlsday
De leerlingen van de Julianaschool 
werden niet alleen getest op spor-
tief gebied. Voor de meisjes werd 
door de leerkrachten een girlsday 
georganiseerd, waarbij de meisjes 
van alles leerden over onder andere 
make-up. Voor de jongens begon de 
dag met een heuse bootcamp, waar-
bij hun conditie flink op de proef 
werd gesteld. In de middag konden 
zij zeepkisten maken.

Demeter
De Julianaschool timmert lekker 
aan de weg. In het voorjaar wordt 

door groep zes, zeven en acht ac-
tie gevoerd voor het hospice De-
meter. Martherus: ‘In het voorjaar 
willen wij een spinning-marathon 
houden, om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor Demeter in De 
Bilt, een hospice met palliatieve 
zorg. Ook willen wij zoveel mo-
gelijk informatie verstrekken aan 
het publiek over dit hospice, zodat 
zij meer bekendheid krijgt. Maar 
dat is nog niet alles. Wij hopen dat 
fietsers uit heel Nederland zich wil-
len laten sponsoren, om geld op te 
halen voor Demeter. Ergens in het 
voorjaar fietsen dan alle deelne-
mers, vanuit alle windstreken, naar 
het hospice Demeter in De Bilt. Als 
dat lukt, dan is deze actie geslaagd. 
Wat zou dat mooi zijn’. 

Alle kinderen worden aan de testen onderworpen.

Reünie Werkplaats
Zaterdag 4 juni viert De Werkplaats Kindergemeenschap met een daverende reünie het 90 

jarige jubileum van de school. Iedereen is uitgenodigd elkaar, in deze wereld van social media, 
vooral ‘live’ te komen ontmoeten.

De organisatoren beloven met een 
fantastisch en gevarieerd program-
ma van deze dag een bijzondere 
reünie maken. Het thema van de re-
unie is: ‘Wij in de Wereld’. Dit the-
ma krijgt vorm in de opening van 
de dag, waarin de ervaringen van 
oud- maar ook huidige werkers met 
hun vluchtelingenverleden,  verbin-
ding maken met de manier waarop 
De Werkplaats daar nú aandacht 
aan schenkt. Tevens is dit jaar de 
start van de oud-werkers vereniging 
‘WP Oud-Werkergemeenschap’. 
De aanwezigen kunnen zich hier ter 
plekke voor aanmelden.

Binnen en buiten
Jaargenoten ontmoeten elkaar op 
7 verschillende locaties in het ge-
bouw. Er is een doorlopend ‘film-
programma’ met o.a. een nieuwe 
korte film van Nouchka van Brakel 
over de Werkplaats en de première 
van een film over de geschiedenis 
van de  verschillende musicals door 
de jaren heen van oud-medewerker 

Henk Willems. Ook worden er scè-
nes gespeeld van huidige musicals.
Het buitenprogramma ademt de 
sfeer uit van een oer-gezellige 
Koningsdag. Muziekgroepen, die 
verschillen in stijl en leeftijd, maar 
allemaal met een WP-verleden, 
treden op. Ze maken gebruik van 
een professionele tourbus, die be-
schikbaar is gesteld door een oud-
werker.

Met een lekker drankje, de hapjes 
van de BBQ, vele oude bekenden 
en een heerlijk zonnetje zal het een 
onvergetelijke dag worden.
Oud werkers zijn van harte welkom 
op zaterdag 4 juni 2016 van 12.00 
- 17.00 uur. 

Voor meer informatie en inschrij-
ven voor de reünie:
www.werkplaatsreunie.nl

De Werkplaats vanuit de lucht.

Brandweer organiseert 
Jeugd Play-In

Op zaterdag 21 mei organiseert de 90-jarige Brandweerharmonie Bilt-
hoven een Jeugd Play-in voor muzikanten t/m 16 jaar. Onder het motto 
‘Samen is leuker’ wil men beginnende muzikanten laten ervaren hoe 
leuk het is om met anderen muziek te maken in een speciaal voor deze 
dag opgericht orkest. Tussen 10.30 uur en 15.30 uur wordt er gerepe-
teerd in de Theaterzaal van het Lichtruim te Bilthoven. 
Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een eindconcert waarin de 
muzikanten kunnen laten horen wat ze deze dag geleerd hebben. Dit 
eindconcert is vrij toegankelijk voor belangstellenden. 
De muzikale leiding is deze dag in handen van Lucienne de Valk (or-
kest) en slagwerkinstructeur Ko Bliekendaal. Verdere informatie is te 
vinden op de website van de Brandweerharmonie: www.brandweerhar-
monie.nl 

Kerk in de tent

In de (Oranje-)tent van Westbroek werd voor de eerste keer een 
kerkdienst georganiseerd. Een dikke 300 man nam plaats om samen te 
zingen en te bidden o.l.v. Leo Fijen en Corina Nagel.

[foto Walter Eijndhoven] 
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Voordeel

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

100

495 199

698

Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 mei 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

La Bonbonnerie 
luxe
roombonbons
doos 450 gram
van

€ 6,95

Aardbeien-
baverois
taartje
per stuk
van

€ 12,50

Sinaasappelsap
vers door uzelf geperst 
� es 1 liter
van

€ 2,99

Optimel 
drinks
pak 1 liter

met extra loungesetzegel

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

donderdag 5 mei met hemelvaartsdag zijn wij gesloten

Fijne moederdag
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Bilttrapper bestaat 40 jaar
door Walter Eijndhoven

Afgelopen woensdag 20 april vond de jubileumavond plaats van de Bilttrappers in restaurant 
Bij de Tijd in De Bilt. Onder het genot van koffie en een stuk taart verzamelden zo’n 25 leden 

zich om het veertig jaar bestaan van hun fietsclub te vieren en herinneringen met
elkaar op te halen. De Bilt was er wel heel snel bij. 

Nog geen vier maanden nadat de 
Eerste, Enige, Echte Wielrijdersbond 
(ENWB) was opgericht kwamen de 
leden in De Bilt al bijeen om een ei-
gen afdeling op te richten, in februari 
1976. Frans de Ruiter, voorzitter van 
de afdeling, vertelt: ‘De directe aan-
leiding om deze afdeling op te richten 
was het Verkeersstructuurplan van 
gemeente De Bilt. Fietsers telden in 
die tijd niet mee, zij waren, zeg maar 
een soort tweederangs burgers, dus 
alles was gericht om het de automo-
bilist zo gerieflijk mogelijk te ma-
ken’. Wim Mastop, bestuurslid, haakt 
hierop in: De ANWB deed in die tijd 
niets voor fietsers, dus in reactie daar-
op is de Fietsbond ontstaan. In die 
beginjaren werden fietsers gezien als 
‘losers’’. Ook speelde in die jaren nog 
een tweede kwestie, namelijk het plan 
om de Biltse Rading door te trekken 
door het Leyense Bos. Al snel werd 
toen ook de actiegroep ´De Leyen´ 
opgericht. Na de oproep om een actie 
op te zetten, werd de werkgroep ́ Wo-
nen, Wikken, Wegen´ opgericht, met 
als streven: een beter woonklimaat in 
de wijken’. Uiteindelijk heeft dit al-
les geleid tot een verbetering van het 
Verkeersstructuurplan en dus ook een 
verbetering voor fietsers. De Ruiter: 
‘Mede dankzij vele actieve leden bin-
nen de afdeling en met hulp van de 
landelijke fietsbond is veel veranderd 
voor fietsers. Vanuit de politiek is nu 
veel meer aandacht voor fietsers en 

dit draagt gelukkig bij aan veiliger en 
prettiger fietsen’. 

Gezondheid
Dat sommige fietsers lange afstanden 
afleggen op hun rijwiel was te mer-
ken aan een korte rondvraag tijdens 
de ledenavond. Dit varieerde van 
5 kilometer tot wel 250 kilometer 
per week, alleen in de maand april. 
Niet alleen werd woon-werkverkeer 
genoemd, maar ook boodschap-
pen doen op de fiets, voor recreatie 
en voor de gezondheid. Vanuit het 
hoofdbestuur van de ENWB was na-
tuurlijk ook aandacht voor het Biltse 
jubileum. Volgens Jan Welsman, lid 
hoofdbestuur, is elke afdeling het 
goud van de vereniging. Hij was er 
dan ook trots op het veertigjarig ju-
bileum van de op twee na grootste 
afdeling (na Utrecht en Amersfoort) 
te mogen meevieren. 

Riksja
Aan het eind van de avond werd nog 
een nieuw project uit de doeken ge-
daan door Henk Zandvliet, lid hoofd-
bestuur en gemeenteraadslid voor 
Groen Links, Zandvliet: ‘Fietsen is 
vrijheid, met de wind in je haren. 
Helaas kunnen sommige ouderen en 
gehandicapten dit niet meer ervaren. 
Daarom start gemeente De Bilt, in 
samenwerking met Mens De Bilt en 
de Fietsersbond, een nieuw project: 
Fietsen Alle Jaren’. Dit project is ko-

men aanwaaien vanuit Denemarken, 
waar vier jaar geleden het idee ont-
stond om ouderen opnieuw te laten 
meedoen met georganiseerde fiets-
tochten. Zandvliet: ‘Wij hebben een 
plan ontwikkeld om twee riksja’s aan 
te schaffen. Vrijwillige ‘koetsiers’ 
gaan, na een gedegen training, rit-
jes maken met twee ouderen: langs 
plaatsen waar zij vroeger gewoond 
of gewerkt hebben, waar zij speciale 
herinneringen aan hebben of gewoon 
om ergens op een terrasje wat te gaan 
drinken’. In Denemarken zijn goede 
resultaten geboekt met dit project. 
Veel ouderen leven weer helemaal 
op, kruipen weer uit hun schulp en 
zijn minder somber. Inmiddels rijden 
in dit Scandinavische land ruim 300 
riksja’s rond, waarin al zo’n 30.000 
ouderen een of meer keren een ge-
weldige belevenis hebben ervaren. 
Zandvliet: ‘Vanuit de landelijke 
Fietsersbond wordt in elke provin-
cie gestart met één activiteit. Voor de 
provincie Utrecht is gekozen voor De 
Bilt. Mens wil graag vanaf het begin 
meedoen in de hele gemeente’. Als 
het project start kunnen gegadig-
den online afspreken voor een rit. 
Hieraan zijn wel kosten verbonden, 
ongeveer 1 euro per rit. Zandvliet: 
‘Zelfs vanuit de landelijke politiek is 
hiervoor interesse. Minister Schulz 
van Verkeer heeft al eens plaatsge-
nomen in een riksja’. Inmiddels zijn 
diverse Europese landen gestart met 

de aanschaf van riksja’s, tot in Ame-
rika, Canada en Tasmanië aan toe. 
Vanuit de Nederlandse handelsgeest 
zijn diverse Nederlandse bedrijven 
reeds begonnen met de productie van 

nieuwe riksja’s.
Aanmelden als bestuurder van een 
riksja kan via debilt@fietsersbond.nl. 
Ook voor meer informatie kunt u op 
deze website terecht.

Hoofdbestuurslid Jan Welsman reikt de oorkonde uit aan Frans de Ruiter, 
voorzitter van de Bilttrappers.

10 jaren Jeu De Boules
door Henk van de Bunt

Het is feest bij Jeu de Boules Maartensdijk, dat onder de paraplu van korfbal vereniging TZ 
zijn 10 jarig bestaan vierde. Al vanaf april 2006 wordt hartstochtelijk op een spontane en met 

groot enthousiasme jeu de boules door 55+-ers gespeeld. 

Met Henri Donker, die vanaf het 
eerste begin erbij is, duiken we de 
historie in: ‘Eén van de eerstelingen 
Rinus Broekhuizen ging op een keer 
het spel jeu de boules spelen bij de 
Korfbal Vereniging Nova in De Bilt. 
Hij kwam toen op het idee dat dit 
spel ook wel eens iets voor TZ zou 
kunnen zijn. Men speelde toen op 
een Jeu de boulesbaan bij de Wijn-
handel op de Terp aan de Dorpsweg 
in Maartensdijk, die te klein was. 
Na overleg met het bestuur van TZ 
kreeg men toestemming om de be-
nodigde banen aan te leggen. Ei-
genhandig werden 4 banen op het 
TZ terreinaangelegd. Nu, 10 jaar 
later, telt de vereniging uit 30 leden 
en wordt er inmiddels op 6 banen 
gespeeld op dinsdag en vrijdag van 
9.30 tot 12.00 uur. 

Feest
Op dinsdag 12 april werd in de kof-
fiepauze door Hester Ploeg van het 
bestuur van TZ dit heugelijke feit 
zonder enige aankondiging vooraf 
‘herdacht’. Alle aanwezige leden 
werden getrakteerd op heerlijk slag-
roomgebak; uiteraard van TZ-voor-
zitter Bakker Bert Bos. Tevens werd 
bij deze gelegenheid een aantal le-
den (Henk van Dam, Paul Meerstadt 
en Chris Timmer) vanwege hun 
hand- en spandiensten in het zonne-

tje gezet. Zij mochten daarvoor een 
heerlijke fles wijn, begeleid door een 
oorverdovend applaus, in ontvangst 
nemen. 

Groei
Het aantal leden van de vereniging 
is nog steeds groeiende en bestaat 
uit zowel dames en heren, waarvan 
de leeftijd varieert van 55 tot 99 
jaar. Henri Donker: ‘Men geniet hier 
voor de volle 100% van zijn tweede 
jeugd. In het zomerseizoen wordt de 
clubcompetitie gespeeld waarbij de 
vaste kern van spelers bestaat uit 25 
leden. In de wintermaanden wordt 
doorgaans vrij gespeeld, maar dan 
is ook afhankelijk van het weer zo’n 
15 tot 18-tal leden op de banen te 
vinden’.

Belangstelling
Bij TZ is het mogelijk om het gehele 
jaar door jeu de boules te spelen. 
Hiervoor is er een speciale ‘vereni-
ging’ opgericht genaamd: ‘Onder-
hands’. Gespeeld wordt op dinsdag- 
en vrijdagochtend van 9.30 – 12.00 
uur. Een andere mogelijkheid is om 
op de trainingsavonden van TZ een 
balletje te gooien. Voor hen die geen 
jeu de boules-ballen hebben zijn er 
leenexemplaren beschikbaar. Als 
TZ lid kun je natuurlijk doorlopend 
van de banen gebruik maken, echter 
gaan leden van de vereniging ‘On-
derhands’ voor. Inlichtingen over 
jeu de boules worden graag gegeven 
door de coördinatoren: Paul Meer-
stadt (Sr) tel. 0346 213367 en Chris 
Timmer (tel. 0346 212885).

Feestende jeu de boulers met rechts Henri Donker. 

9e Lustrum 
Avondwandelvierdaagse 
Op maandag 23 mei trekken liefhebbers de wandelschoenen aan 

voor de eerste dag van de 45e Avondvierdaagse Maartensdijk. 
Dit jaar wordt het 9e lustrum voor Maartensdijk gevierd en 

ontvangen de deelnemers een klein presentje.

Na de eerste drie dagen zal dag vier, donderdag 26 mei, vooral in het 
teken staan van de traditionele intocht met bloemen en muziek. Jaarlijks 
mag de organisatie zo rond de 600 wandelaars verwelkomen van alle 
leeftijden, die door bewegen en het buiten zijn de dagelijkse beslomme-
ringen even laten voor wat ze zijn.

Inschrijving
Een deelnemer dient op 30 september 2015 tenminste 6 jaar te zijn, of 
tot groep drie van de basisschool te behoren. Deelnemers van de groepen 
drie en vier kunnen slechts inschrijven als er onder begeleiding van een 
volwassene wordt gelopen. De Vierstee aan de Nachtegaallaan is zowel 
het start- als eindpunt op de vier avonden. Het inschrijfgeld bedraagt 5 
euro per deelnemer. De inschrijving vindt eveneens plaats in De Vier-
stee op dinsdag 10 mei en donderdag 12 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 inschrijf-
geld worden verhoogd tot 7 euro per persoon.

Variatie
De tien kilometerlopers vertrekken iedere avond om 18.00 uur en de vijf 
kilometergangers gaan om 18.15 van start. Er wordt naar gestreefd zo 
veel mogelijk variatie in de routes rond Hollandsche Rading, Groenekan 
en Lage Vuursche aan te brengen. Er wordt ook de mogelijkheid gebo-
den om op de Planetenlaan het deelnemersveld op de slotavond in de 
‘bloemetjes’ te zetten, waarna de stoet op weg gaat voor het laatste stuk 
naar De Vierstee, alwaar de medailles klaarliggen. Inlichtingen bij Ad 
Nieuwenhuis, Gruttolaan 28, 3738  EW Maartensdijk. Tel. 0346 212424 
/ 06 33565299 en adenanjo@gmail.com

ALS Lenteloop groot succes 
Op zondag 17 april vond de eerste ‘ALS Lenteloop’ plaats. Met 
de hulp van meer dan 150 vrijwilligers is in een tijdsbestek van 

ongeveer 8 maanden een enorm evenement neergezet. 

Gestart op initiatief van Vincent Cornelissen en in samenwerking met de 
Stichting ALS Nederland om zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te 
krijgen voor onderzoek naar de oorzaak van en medicatie voor de spier-
ziekte ALS. 1500 lopers gingen van start. Vincent Cornelissen, initiator 
van het evenement, bij wie afgelopen zomer de diagnose ALS werd ge-
steld, was overweldigd door het prachtige resultaat. In totaal is er meer dan 
220.000 euro opgehaald, welk bedrag rechtstreeks ten goede komt aan het 
goede doel. 

Afstanden
Tijdens de loop kon iedereen participeren voor diverse afstanden. Ervaren 
hardlopers, kinderen t/m 14 aan de kidsrun, studenten en ook wandelaars 
droegen hun steentje bij. De eerste binnenkomers: Hidde Veeningen en 
Kiki Dam (2,5km), Marc Cinjee en Merel van der Pijl  (5km) en Tim Bo-
link en Julie de Haes (10 km). Bij de kidsrun kwam Guus Molee als eerste 
binnen. Van de wandelaars was het natuurlijk de deelname waar het om 
ging.      (Anne Boersma)
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Kennisgeving 
A27/A12 Ring Utrecht
Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport 

Doel
De aanpak van de A27 en de A12 zorgt voor een betere en veiligere doorstroming van het  
verkeer rondom Utrecht. Daarbij is ook gezocht naar oplossingen om de leefkwaliteit in de 
omgeving niet verder te belasten en deze, waar mogelijk, te verbeteren.

Ontwerptracébesluit 
In het ontwerptracébesluit staan de voorstellen voor de wijzigingen aan de A27 en de A12 en 
het eerste deel van de A28 bij Utrecht gedetailleerd beschreven. Het gaat om de uitwerking 
van de voorkeursvariant van de Ring Utrecht die in 2014 is gekozen. Om ervoor te zorgen dat 
het verkeer vlot en veilig kan doorstromen, wordt de capaciteit van de A27 en de A12 vergroot 
door het toevoegen van extra rijstroken. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen  
de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project. 

Milieueffectrapport
Naast het ontwerptracébesluit ligt ook de milieueffectrapportage ter visie. Het doel van  
de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen in de besluitvorming. 
Om die reden zijn diverse varianten op hun effecten beoordeeld voordat de voorkeursvariant 
van de Ring Utrecht is bepaald. De milieueffectrapportage die deel uitmaakt van de m.e.r.-
procedure, geeft een beschrijving van deze milieueffecten. Deze rapportage bestaat uit twee 
fasen, te weten de eerste fase waarbij het voorkeursalternatief is bepaald, en een tweede fase 
waarbij een aantal varianten binnen het voorkeursalternatief is beoordeeld. Onderdeel van 
die tweede fase is het Meest Milieuvriendelijk Alternatief. De onafhankelijke commissie voor 
de milieueffectrapportage heeft al advies uitgebracht over de eerste fase en zal nog advies  
uitbrengen over de tweede fase.

Publieksparticipatie
Verschillende belangenorganisaties, belanghebbenden en omwonenden zijn in de afgelopen 
jaren bij de voorbereidingen voor het aanpassen van de Ring Utrecht betrokken. Uitgebreid 
onderzoek, overleg tussen betrokken partijen, adviezen van onafhankelijk deskundigen en mee-
denkbijeenkomsten met omwonenden en belangengroeperingen hebben uiteindelijk geleid 
tot de voorkeursvariant die in het ontwerptracébesluit is uitgewerkt. Ook de betrokken bestuurs-
organen zijn geraadpleegd. De verkregen informatie is samengebracht in het ontwerp tracébesluit 
en het milieueffectrapport. 

Inzien 
Het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht liggen met de andere 
relevante documenten ter inzage. Dit is een formeel participatiemoment dat de procedure 
volgt zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf 10 mei 2016 kunt u de docu-
menten downloaden op de website van de directie Participatie: www.platformparticipatie.nl. 
Bovendien liggen de documenten vanaf die datum gedurende zes weken ter inzage op  
de volgende locaties:
-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag;
-  het provinciehuis van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht;
-  het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2 in Utrecht; 
-  het Stadskantoor van de gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 in Utrecht;
-  het gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1 in Odijk;
-  het gemeentehuis van Houten, Onderdoor 25 in Houten;
-  het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten;

-  het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1 in Zeist;
-  het gemeentehuis van Nieuwegein, Stadsplein 1 in Nieuwegein;
-  het gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Uw mening geven
Iedereen kan van 10 mei tot en met 20 juni 2016 (zes weken) een zienswijze kenbaar maken. 
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerptracébesluit en het milieu-
effectrapport. Dat kunt u doen aan de hand van de volgende vragen:
-  Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerptracébesluit of de andere documenten? 

Wilt u ook aangeven waarom u dat vindt, en hoe dat verbeterd zou moeten worden?
-  Zijn er naar uw oordeel belangen over het hoofd gezien, en zo ja, welke?
-  Wordt u geraakt in uw belang, en zo ja, op welke wijze?

We ontvangen uw gemotiveerde zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via het zienswijze-
formulier op www.platformparticipatie.nl. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u 
daarvan een bevestiging. U kunt uw mening ook op schrift zetten. In dat geval stuurt u uw 
brief, met vermelding van ‘zienswijze project A27/A12 Ring Utrecht’, naar de directie 
Participatie, Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag. Zodra de schriftelijk ingediende zienswijze is 
ontvangen, verstuurt de directie Participatie een ontvangstbevestiging. U kunt uw mening ook 
mondeling doorgeven. Dit kan tijdens een van de informatiebijeenkomsten of door tijdens 
kantooruren te bellen naar telefoonnummer 070 456 89 99.

Informatiebijeenkomsten
We organiseren tijdens de periode van de tervisielegging een aantal informatiebijeenkomsten 
waarvoor u zich niet vooraf hoeft aan te melden. Deze informatiebijeenkomsten zijn bedoeld 
voor belangstellenden en belanghebbenden en vinden in de regio plaats.  
De bijeenkomsten zijn steeds van 16.30 uur tot 20.30 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen. 
U krijgt informatie aan de hand van onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. 
Deskundigen geven antwoord op al uw vragen. 

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties: 

Datum Locatie Adres

Dinsdag 17 mei 2016 Aristo Accommodaties  Brennerbaan 150, Utrecht

Woensdag 18 mei 2016 Gemeentehuis Houten  Onderdoor 25, Houten

Maandag 23 mei 2016 NBC Congrescentrum  Blokhoeve 1, Nieuwegein

Woensdag 25 mei 2016 Provinciehuis Utrecht  Archimedeslaan 6, Utrecht

Maandag 30 mei 2016 HF Wittecentrum  Henri Dunantplein 4, De Bilt

Dinsdag 7 juni 2016 Restaurant ’t Oude Tolhuys  Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht

Tijdens deze bijeenkomsten komt u meer te weten over het project en de procedure en is er 
gelegenheid om vragen te stellen.

Bovenwettelijke maatregelen voor geluid
In het ontwerptracébesluit zijn geluidmaatregelen opgenomen die nodig zijn om aan de wette-
lijke eisen voor geluid te voldoen. De minister heeft daarnaast 15 miljoen euro ter beschikking 
gesteld voor extra leefbaarheidsmaatregelen in het projectgebied van Ring Utrecht: de ‘boven-
wettelijke’ maatregelen. De provincie Utrecht, de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat  
hebben samen onderzocht hoe deze 15 miljoen euro zo effectief mogelijk ingezet kan worden. 
Het doel is om (extra) maatregelen te treffen voor woningen met een hoge geluidbelasting.

De uitkomst is een voorlopig maatregelenpakket met op een aantal locaties extra en/of hogere 
geluidsschermen dan de wettelijk verplichte geluidsschermen. Tijdens de informatieavonden 
kunt u zien hoe dit voorlopige pakket van extra maatregelen eruit ziet. 

U kunt op de informatieavonden of via www.provincie-utrecht.nl/bwmringutrecht uw mening 
hierover geven in de periode van 10 mei tot en met 20 juni 2016. Pas daarna wordt er een  
definitief besluit genomen over de bovenwettelijke maatregelen. Meer informatie vindt u op:  
www.provincie-utrecht.nl.

De bovenwettelijke maatregelen maken geen deel uit van het ontwerptracébesluit. 

Vervolg
Op basis van de ingediende zienswijzen en adviezen wordt het tracébesluit voorbereid.  
De minister stelt vervolgens het definitieve tracébesluit vast met daarbij een Nota van Antwoord 
waarin de reactie staat op alle ingediende zienswijzen. Ook het tracébesluit wordt weer zes weken 
ter inzage gelegd. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracé-
besluit kunnen in beroep gaan tegen het tracébesluit. 

Meer informatie
Op www.platformparticipatie.nl staat alle actuele informatie over het project;  
op www.ikgaverder.nl/documenten vindt u alle relevante documentatie van het project. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de informatielijn 
van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (gratis) of mailen naar: ring.utrecht@rws.nl. 
Meer informatie over de procedure vindt u op www.platformparticipatie.nl. Met vragen hierover 
kunt u bellen naar telefoonnummer 070 456 89 99.

Ter inzage van 10 mei tot en met 20 juni 2016

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Veel mensen maken dagelijks gebruik van de weg om hun bestemming te bereiken. 
De afgelopen jaren hebben daarom meerdere wegen rondom Utrecht al extra capaciteit gekregen. De A12 aan de zuidkant en de A27 ten oosten van Utrecht 
zijn nog niet aangepakt. Hier staan dan ook nog elke dag files. 

Rijksoverheid
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FC De Bilt wint
Na een aantal wedstrijden zonder overwinning heeft FC De Bilt eindelijk weer eens een 

driepunter gepakt. Laagvlieger Zevenhoven werd in eigen huis eenvoudig aan de kant gezet.

Over de eerste helft is er weinig 
te vertellen. De ploegen hielden 
elkaar in ieder geval in even-
wicht waardoor de ruststand 1-1 
was. De scheidsrechter van dienst 
trakteerde Joey de Ruijter op een 
(2e) gele kaart, toen Joey op een 
zijns inziens ‘normale’ manier op-
heldering kwam vragen over zijn 
eerder ontvangen gele kaart. 

Tien man
In de tweede helft was er niets te 
zien van het feit dat De Bilt met 
een man minder op het veld stond. 
Na 10 minuten spelen hadden Ste-
ven en Mike al voor het verschil 
gezorgd, 3-1. De Bilt kreeg nog 
een aantal mogelijkheden om de 
score op te voeren, maar andere 
keuzes zorgden er voor dat de 

kansen niet omgezet werden in 
een doelpunt. Zevenhoven pro-
beerde het wel, maar kwam maar 
zelden tot een uitgespeelde aan-
val. 

Slijtage
Ondertussen was het wel een 
slijtageslag aan het worden. Na 
een uur spelen waren alle wis-

selspelers (noodgedwongen) in-
gezet; veel spelers speelden op 
het tandvlees waardoor het laatste 
kwartier vooral tegenhouden was. 
Zevenhoven kwam nog tot één 
enorme kans. Jelle Godefroy was 
scherp en hield de bal buiten het 
doel. 

Kier
Door deze overwinning en het 
gelijke spel tussen Almere en 

Aalsmeer wordt de deur naar de 
titel ook weer op een kiertje ge-
zet. Met nog twee wedstrijden te 
spelen heeft De Bilt 3 punten ach-
terstand op beide ploegen. Aange-
zien Aalsmeer op de laatste speel-
dag naar sportpark Weltevreden 
komt kan De Bilt op eigen kracht 
gelijk komen. Bij Almere zal dit 
een stuk lastiger zijn. Almere zal 
zijn laatste twee wedstrijden na-
melijk afwerken tegen twee laag-
vliegers. Alleen bij een nederlaag 
in één van die twee wedstrijden 
kan De Bilt ook nog gelijkkomen 
met Almere. 

De Bilt op weg naar het doel van 
Zevenhoven. (foto Henk Willemsen)

Salvoheren winnen 
kwalificatiewedstrijden

Zaterdag speelden de heren van volleybalvereniging Salvo een promotietoernooi voor een 
vrijkomende plaats in de 2e klasse. De heren moesten in een poule van drie teams bepalen wie 

mogelijk promotie tegemoet kan zien. Salvo kwam als poulewinnaar tevoorschijn 
na twee spannende wedstrijden.

De Nederlandse volleybalbond 
heeft elk jaar weer te maken met 
teams die afzeggen voor de vol-
gende competitiestart. Dat geeft 
altijd veel gedoe met het plaatsen 
van een nieuw team. Daarom heeft 
de Bond besloten om alle nummers 
twee uit een poule tegen elkaar te 
laten spelen zodat de winnaars een 
mogelijk vrijkomende plek kun-
nen invullen wanneer die ontstaat. 
Door het goede resultaat komt Sal-
vo nu als eerste team in aanmer-
king om een vrijkomende plek in 
de 2e klasse op te vullen wanneer 
daar een team uitvalt.  

Wedstrijd PDK
De eerste wedstrijd speelden de he-
ren tegen Prima Donna Kaas(PDK) 
uit Huizen. In begin van de wed-
strijd ging het gelijk op tot 8-8. 

Daarna liep PDK uit tot 18-12. 
Met grote inzet en goed aanvals-
spel kwam Salvo terug tot 23-23 
en wist zelfs de set te winnen met 
27-25. De 2e set gaf ongeveer het-
zelfde beeld. Tot 15 punten ging 
het gelijk op. Maar evenals in de 
vorige set wist Salvo op karakter 
ook deze set te winnen met 25-23.
 
Wedstrijd Werkendam
De tweede wedstrijd was Werken-
dam de tegenstander. De 1e set 
werd makkelijk gewonnen met 
15-25. Dit team speelde heel an-
ders dan de vorige tegenstander. 
In plaats van smashes speelde 
Werkendam slimmer en meer tac-
tische aanvallen. Ook in het begin 
van de 2e set kon Salvo zich daar 
goed tegen verweren maar aan het 
einde van de set begonnen de twee 

zware sets tegen PDK hun tol te 
eisen. Uiteindelijk werd de set als-
nog verloren met 25-23 waardoor 
er een beslissende set gespeeld 
moest worden. Salvo speelde daar-
in te onzorgvuldig en verloor de 
set met 15-12. Derhalve een 2-1 
nederlaag.

Apotheose 
Door dit resultaat moest PDK 
daarna met 2-0 winnen van Wer-
kendam. Dit gebeurde ook vrij 
eenvoudig. Ook Werkendam had 
blijkbaar veel moeten geven in 
de drie sets tegen Salvo. Hierdoor 
komt Salvo uiteindelijk als eerste 
uit de kwalificatieserie en maakt 
daarmee kans op promotie naar de 
2e klasse. Tevens een prachtig af-
scheidscadeau voor de scheidende 
trainer/coach Sebastiaan Werner.

Prijsuitreiking SVM Klaverjassen
Vrijdagavond 29 april was het weer 
de laatste klaverjasavond van sei-
zoen 2015/2016 bij SVM. De inzet 
en opbrengst van deze tweewe-
kelijkse ontspanningsavond komt 
grotendeels ten goede aan de or-
ganisatie van het jaarlijks school-
voetbaltoernooi in Maartensdijk 
Koningsvoetbalsportdag.

De prijzen, aangeboden door Marcel 
de Graaf van Installatiebedrijf J. 
Boshuis, werden als volgt verdeeld; 
1e prijs Mevr. Wil Koops (midden) 
2e prijs Dhr. Jan. van de Brink 
(rechts) en de 3e prijs was voor 
Dhr. Karel Schouten (links).

DOS speelt 
oefenwedstrijd 

Maandagavond 25 april speelde de selectie van DOS een oefenwed-
strijd tegen Oost U19. Het team van het District Oost onder 19 jaar 
herbergt enkele internationals die vorige maand nog wereldkampioen 
werden met Oranje onder 19. 

Het werd een leuke wedstrijd en DOS en U19 speelden in hoog tempo 
met veel verdedigende druk. De coaches Steven Brink en Daan van der 
Klis vonden het een mooie invulling van deze korfbal-loze week.

Lenterit
De Biltse Motorrijders Vereniging organiseert op zondag 8 mei de Len-
terit. De motorrijders verzamelen om 10.00 uur bij Café Buiten, Hes-
senweg 174 te De Bilt, vanwaar rond 10.30 uur vertrokken wordt voor 
een toertocht. Er wordt in 2 of 3 groepen vertrokken: een sportieve 
groep en een toeristische groep. Bij veel aanmeldingen zal een extra 
groep worden gevormd. De groepen worden begeleid door een voor-
rijder; onderweg is er een pauze voor een bakje koffie en lunch (op ei-
gen kosten). De motorrijders worden rond 16.30 uur terug verwacht bij 
Café Buiten voor een afsluitend moment. Voor meer info zie Website: 
www.bmvmotor.nl. 

Uitslag 
postduivenwedvlucht 

De duiven van de deelnemers van PV De Bilt vlogen dit weekeinde 
vanaf Niergnies (een gemeente in het Franse Noorderdepartement (re-
gio Nord-Pas-de-Calais). De gemiddelde afstand is 256 km. De eerste 
10 vogels arriveerden bij: Comb. van Grol & Zn (1 en 6), Ron Van 
Veggel & Zn. (2, 3, 4 en 7, Comb. Steenbeek & Zn (5, 8 en 9) en Ron 
Miltenburg (10). 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elektr. GRASMAAIER merk 
Flijmo turbo 330 Lite € 85,- 
en tuingereedschappen  waar 
onder spade en schoffels 
€ 10,-. Tel. 030-2203075

Witte commode voor baby 3 
deurtjes en 2 laden, € 25,00. 
Tel. 030-8782113

Hometrainer-BC 1510C, zelf 
ophalen voor € 10,00, Tel. 
030 2283110

Leuke Disney- loopauto, 
kan omgezet als schommel-
auto i.z.g.st. € 10,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Wit- geschilderd, oudhol-
landse kinderstoel i.g.st. 
€ 25,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

4 stevige rieten eetkamerstoe-
len met losse kussentjes i.g.st. 
€ 50,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Toiletverhoger, nieuw, wit, 
lichtgewicht Cefindy € 30,- 
Tel. 0346-212492

Maxi Cosy ziet er nog netjes 
uit € 22,50. Tel. 0346-243758

Dik boek over Orchideeën. 
Alles over de teelt en ver-
zorging € 7,50. Tel. 0346-
243758

DVD van Peppi en Kokki, 
de speelfilm: Knotsgekke 
avonturen € 4,50. Tel. 0346-
243758

2 witte ligstoelen verstelbaar 
Hartmann voor in de tuin 
€ 40,-. Incl. z.g.a.n. kussens. 
Tel. 030-2204443 

2 partytenten 3x3 meter. Geel, 
zijwanden: wit/geel gestreept 
€ 50,-. Tel. 030-2283261

Examenbundel VWO 
M&O 2014/15 € 7,50. 
Examenbundel VWO 
Economie 2014/15 € 7,50. 
Examentraining VWO 
Nederlands 2015 L&M edu-
catief € 7,50. excl. verzend-
kosten. Alle 3 boeken in 
één koop voor € 20,-. Tel. 
06-55701549

Gratis af te halen: notenhou-
ten kast. Tel. 06-19691119 na 
18.00 uur

Bureaustoel z.g.a.n. met gas-
veer € 20,-. Tel. 06-19691119 
na 18.00 uur

Fietsen/ brommers
Vouwfiets, wielmaat 54 cm 
€ 48,- Tel. 030-2287446

Personeel gevraagd
Gezocht: SCHOONMAKER/
Glazenwasser. Heeft enige 
ervaring met het tuckerpol-
systeem De werkzaamheden 
zijn omgeving Wijdemeren / 
't Gooi. Voor Info bel je na 
18.00 uur Met van vulpen 
facilitair. Tel. 035-5827277

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

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

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

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

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

LENTE AANBIEDING 
w w w . p r a k t i j k p o s t . n l 
Voetverzorging, Massage 
& Voetreflextherapie. Info: 
0629234560. Christiane Post. 
Tevens bij U aan huis op 
woensdag.

WONINGRUIL: aangeb. 2 
kmr hoekw. met tuin. Nwe 
open keuken, badk. en wc 
(2012). Woonopp. 42 m2. 
534,- p.mnd. Gezocht: een-
gez.woning in M'dijk e.o. Tel: 
0615342319

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

DE MOEDERDAG-
WINKEL
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

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

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

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

Salomon de Wolf had van 40-45 'n fotostudio aan de 
S'dijkseweg. Voor een project over de 2e WO in Bilthoven 
ben ik op zoek naar (kopie) foto’s die hij nam, rechtsonder te 
herkennen aan "Wolf”. Info graag aan monique@tenberge.org 
of belt u naar 06-54714390. Dank!

Cursussen/ trainingen 
Wilt u uw taille smaller en uw lichaam sterker en flexibel 
maken? Uw houding en uithoudingsvermogen verbeteren? 
Kom dan naar Pilates. Zelfs als u één keer per week een les 
volgt, ziet u verbetering. Voor mensen met geen tot veel spor-
tervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke woensdag 
gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan voor een 
gratis proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 30 44 34 
85 of surf naar www.drbm.nl

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

Vuurol in 
stroomversnelling

Het is weer bijna Pinksteren, dus bij Vuurol in het bos rond Dagrecreatie 
De Kuil, Lage Vuursche zijn de voorbereidingen in laatste fase

Het bos ontvouwt zijn lentetooi. Een hecht vrijwilligersteam is bezig met 
de laatste klussen, de banners hangen, decors worden voorbereid. Allure-
park De Zeven Linden is opnieuw bereid om de artiesten een gesponsorde 
kampeerplek te bieden, voor het achtste jaar op rij. Zo kunnen de arties-
ten in de buurt verblijven tijdens het drukke Pinksterweekend en kan alle 
energie gebruikt worden voor het spelen van de voorstellingen.

Reserveer nu uw Passe-partout voor 15 en 16 mei wanneer u (vrijwel) 
alles wilt gaan zien of koop uw 'gewone' kaartjes en kijk hoe ver u komt, 
op www.vuurol.nl . De Theaterwandeling vindt plaats op 1ste en 2de Pink-
sterdag, 15 en 16 mei van 13.00 uur tot 18.00 uur. Het startpunt is het 
Dagrecreatieterrein Drakenstein in Lage Vuursche.

Lezersactie. Voor lezers van De Vierklank is een beperkt aantal
kaarten beschikbaar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl

om hiervoor in aanmerking te komen.

Tuinmarkt

Op zaterdag 7 mei wordt van 10.00 tot 16.00 uur 
weer de jaarlijkse Tuinmarkt gehouden aan de 
Groenekanseweg 60 in Groenekan. Naast plan-
ten, stekken en verse boeketten vindt u er ook 
honing, brocante, sieraden, porselein, woon- en 
tuindecoraties, Vietnamees serviesgoed, boe-
ken en moederdagcadeautjes. Een deel van de 
opbrengst gaat naar Razem (uitwisseling Mies-
cisko-Polen en Bilthoven). Razem is ook met 
een eigen stand op de Tuinmarkt aanwezig. Net 
als in voorgaande jaren zijn er koffie, thee en 
lekkernijen verkrijgbaar. De toegang is gratis.

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 6 mei a.s. wordt er in de in de zaal 
naast de ontmoetingsruimte van Dijckstate een 
ontmoetingsdienst gehouden. J. Grootendorst 
is de voorganger in deze dienst. Deze ontmoe-
tingsdienst wordt op de piano begeleid door 
Mw. R. van Aarnhem. Na afloop is er nog 
gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. 
De aanvang is om 19.30 uur. Voor (vervoers-)
vragen kan contact worden opgenomen met Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Toppers van nu bij de fotoclub

Op maandag 9 mei tonen de leden van de foto-
club Bilthoven hun beste foto’s van het afgelo-
pen jaar. De avond is vrij toegankelijk, begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden in zalencen-
trum H.F Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 
Deze ‘Toppers van Nu’ zullen vanaf 25 juli te 
zien zijn in de traditionele jaarlijkse fototen-
toonstelling in de Traverse van het gemeente-
huis in De Bilt.

Soefisme-Avondwandeling 

Bij deze wandeling op woensdag 11 mei maak 
je contact met jezelf, de natuur en de diepte die 
achter alles verborgen is. Vanaf de Woudkapel 
wordt in stilte naar een mooie plek in de natuur 
gewandeld voor een meditatie. Aanvang 19.00 
uur

Lezing bij Historische Vereniging

Dinsdag 24 mei om 20.00 uur verzorgt Rob 
Hufen bij de Historische Vereniging Maartens-
dijk een lezing in een zaal van de Ontmoetings-
kerk, Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
Rob Hufen vertelt over de Utrechtse edelsmeden 
Brom (1856 tot 1962). Ze schiepen in hun werk-
plaats aan de Springweg en vanaf 1898 in hun 
kunstfabriek achter hun patriciërswoning aan 
de Drift 15, kostbare kunstwerken voor maat-
schappij en Kerk. Van de gouden Muze aan de 
Utrechtse Stadsschouwburg tot de kroonluchters 

in het paleis op de Dam en vele honderden kerkelijke voorwerpen, zoals 
altaren, kelken, reliekhouders en preekstoelen. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Aan niet leden wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Prachtmuziek voor klein publiek

Er waren al weer meer bezoekers dan de eerste Blowing in the Wind-
muziekserie jl. vrijdag in Het Lichtruim in Bilthoven. Die bezoekers 
genoten van twee bijzondere bands, Roosmarijn als Odile. Zij kregen 
zeer grote waardering van het publiek, waarin nogal wat kenners van de 
betere popmuziek. Vrijdag 27 mei volgt de derde versie van Blowing in 
the Wind, met o.m. Rosemary&Garlic (met Dolf Smolenaers uit De Bilt).
(Bertus Voortman)
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Wanprestatie SVM 
In de thuiswedstrijd tegen OSM’75 uit Maarssen kon SVM vrijuit spelen. OSM 75 had nog 
1 punt nodig: In een fantasieopstelling begonnen de geel blauwen slap aan de wedstrijd.De 

opstelling verraste niet alleen OSM 75 maar ook de toch weer vele supporters. 

Niet Erno Steenbrink in de spits 
maar Marcel Melissen, Djoey Engel 
en Diederik Hafkemeyer probeer-
den de aanval te versterken. Resul-
taat OSM75 rook kansen en benutte 
deze ook. Al in het eerste kwartier 
had Maarssen al op voorsprong 
moeten komen. De SVM verdedi-
ging keek naar elkaar maar niet naar 
de aanvallers. OSM 75 kwam ver-
diend op de 0-1. Pas na 25 minuten 
de eerste kans voor SVM. Met veel 
geluk hield SVM de schade tot de 
rust beperkt.

Motivatie
Na de theepauze leek SVM beter 
gemotiveerd om in ieder geval te 
werken aan de gelijkmaker, maar 
al na 2 minuten viel de 0-2 voor de 
bezoekers. SVM probeerde het wel, 
maar daar bleef het ook bij. Veel ge-
ploeter, lopen met de bal en af en toe 
een goede combinatie. Zelfs good 

Old Marco Willemse kreeg het team 
niet aan de praat. Dat OSM’75 nog 
naar 0-5 uit liep en pas op het laatste 
moment SVM de spreekwoordelijke 
eer redde is leuk voor de statistiek. 

Ook SVM 2 ging thuis met de zelf-
de uitslag onderuit 1-5 thuis IJFC. 
SVM 1 speelt de volgende week 
thuis tegen VOP om 14.30 en SVM 
2 gaat naar DOVO.

Erno Steenbrink in het centrum van de wedstrijd. (foto Nanne de Vries)

Irene Dames 1 imponeert 
maar verliest 

De laatste wedstrijd van het seizoen speelde Irene thuis tegen kampioen Gemini Kangeroes. 
Gemini was ook de tegenstander tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen, 

toen was Irene met 4-0 kansloos.

Dat het jonge Ireneteam gegroeid 
is werd tijdens de eerste set direct 
duidelijk gemaakt; met flitsend 
aanvalsspel liet Irene de kampi-
oenen alle hoeken van het veld 
zien, 25-18. De tweede set liet 
Gemini zien waarom ze kampioen 
geworden zijn, maar de derde set 
denderde Irene met 25-14 over de 
tegenstander heen. De pass lag 
nagenoeg perfect en spelverdeel-
ster Fuerra Everaert toverde de 
ene na de andere flitsende combi-
natie uit haar handen. De vierde 
set was het nog steeds alles Irene 
wat de klok sloeg: ‘Gek werden 
we er van, we werden steeds de 
verkeerde kant op gestuurd. Wat 
is dit team enorm gegroeid’,  zei 
de Gemini-coach na de wedstrijd. 
Op 24-16 had Irene 8 match-
points, maar opeens stokte de ma-
chine. Gemini ging alles of niets 
serveren en het werd dus alles. 
Gemini trok op miraculeuze wijze 
deze set naar zich toe en daarna 
ook de vijfde set. 

Toch een mooie afsluiting van een 
bijzonder seizoen waarin een piep-
jong Irene team (met twee ervaren 
speelsters) bij vlagen imponerend 
volleybal liet zien. De grote uitda-

ging is nu het team voor volgend 
jaar bij elkaar houden, want veel 
talent betekent ook dat er flink ge-
trokken wordt aan de jonge Irene 
speelsters.          (Michel Everaert)

Irene weet flitsend te acteren aan het net. (foto Ron Beenen)

TZ herstelt zich
Na de zwakke prestatie vorige week tegen SDO, waarbij ook de 
tweede wedstrijd verloren ging, was het noodzakelijk dat er uit 
een ander vaatje getapt zou worden. De thuisploeg was door de 

nederlagen afgezakt naar de laatste plaats. Om in
aanmerking te komen voor handhaving was

het nodig dat er gewonnen zou worden. 

Nog veel belangrijker was de manier waarop men de strijd aan zou gaan 
met de sterke tegenstanders in de hoofdklasse. Tegenstander Deetos-
Snel had ook nog niet gewonnen in de tweede helft van de competitie. 
Zij zouden bij een overwinning echter wel een gaatje slaan met de on-
derste plaatsen. Het eerste doelpunt was van de uitploeg, maar daarna 
werd duidelijk dat TZ het vizier op scherp had staan. Er werd beter 
bewogen ten opzichte van de vorige weken en de ruimtes die gecreëerd 
werden, leverden veel goede schoten op. Al snel werd het verschil op 
het scorebord groter en uiteindelijk stond het bij het rustsignaal 16 - 9.

In de tweede helft kwam de thuisploeg niet in gevaar. DeetosSnel kwam 
makkelijker tot scoren, maar op de belangrijke momenten scoorde TZ 
ook, waardoor het gat eigenlijk niet kleiner werd dan 4 doelpunten. De 
scherpte van de eerste helft was er helaas wel vanaf, waardoor het sa-
menspel in fases wel rommeliger was. Bij het eindsignaal stond er een 
verdiende 26 – 22 op het bord.

Volgende week wordt tegen Sporting Delta gespeeld. Dit is één van 
de ploegen die 1 punt boven TZ staan. Er staan 5 ploegen onderaan de 
ranglijst heel dicht bij elkaar. TZ heeft 7 punten en de vier ploegen daar 
boven hebben 8 punten. 

Beachvolleybal naast NOVA
Op 26 april zijn de werkzaamheden begonnen om Irene Beach te verplaatsen naar het 
Sportpark Larenstein, naast korfbalvereniging NOVA., waar momenteel maar liefst

12 nieuwe velden aangelegd worden.

Op donderdag 5 mei worden de eer-
ste palen ingegraven door vrijwil-
ligers van Irene Beach, om vervol-
gens op vrijdagavond 6 mei de eerste 
avond van de Utrechtse Beachcom-
petitie te spelen op de nieuwe vel-
den. Vanaf 9 mei trainen de leden 
en zal Irene Beach alle werkdagen 
vanaf 17.00 uur open zijn voor de 
trainingsgroepen en leden die vrij 
willen spelen. De werkzaamheden 
zullen ook na die tijd nog plaatsvin-
den om ook de kleedruimtes en het 

terras vorm te geven. 

Bedrijven
Omdat de nieuwe plek meer moge-
lijkheden biedt en het motto van Ire-
ne Beach(Spel-)plezier voor ieder-
een is, wordt vanaf maandag 30 mei 
19.00 uur, de eerste beachvolleybal 
bedrijvencompetitie georganiseerd. 
Inschrijven daarvoor kan via de 
website van Irene Beach (www.ire-
nebeach.nl). Deze bedrijvencompe-
titie vindt plaats naast de reguliere 

toernooien en andere promotieacti-
viteiten die gaan plaatsvinden op de 
jaarmarkt op de Hessenweg, maar 
ook naast nieuwe initiatieven om 
samen met de wijk en de gemeente, 
jongeren in beweging te krijgen. 
Irene Beach doet er dit jaar alles aan 
om deze mooie nieuwe locatie opti-
maal te benutten en het beste regio-
nale aanbod te leveren dat laagdrem-
pelig is en de verwachtingen van de 
beachvolleyballers overtreft. 

(Rocco Wammes)

Irene JB1 ongeslagen 
kampioen

Afgelopen weekend won Irene JB1 uit Bilthoven de beslissende wed-
strijd tegen Afas-Leos in Leusden met 4-0. En dat betekende groot 
feest, want met 8 overwinningen en 2 gelijke spelen werden de jongens 
ongeslagen kampioen van de 1e Klasse West. Tijdens de zomer gaan ze 
hun vaardigheden en conditie op peil houden bij Irene Beach om daarna 
door te stromen naar de A Klasse. Meer jongensleden zijn van harte 
welkom.     (Edwin van Kuilenburg)

De kampioensploeg van Irene.

Trainersstaf Tweemaal 
Zes uitgebreid

 
Na de aanstelling van Iwan Ha-
zendonk als hoofdtrainer is de trai-
nersstaf van TZ uitgebreid: met in-
gang van het komende seizoen zal 
Wessel Hengeveld als trainer/coach 
worden toegevoegd aan de trai-
nersstaf. De roots van de 33 jarige 
Hengeveld liggen bij Viko (Nieu-
wegein) waar hij jaren in het eerste 
team speelde en trainer/coach was 
van de B1, A1 en het tweede team.

Het hebben van drie trainers op de 
selectie van TZ is het afgelopen 
seizoen van absolute meerwaarde 
gebleken; samen met Iwan Ha-
zendonk en Arjen van Ginkel zal 
Wessel Hengeveld de ingezette lijn 
dan ook doorzetten.

(Marcel Bos)



Maartensdijk - Grote drukte op het Maertensplein tijdens de aubade. 
Na het oplaten van de ballonnen startte de kindervrijmarkt.

[foto Marijke Drieenhuizen]

Hollandsche Rading - Gelezen in Nota Jong De Bilt: ‘Bij het uitwerken 
van de speerpunten van het jeugdbeleid probeert het College zo goed 
mogelijk aan te sluiten op de leefwereld van het kind’.

[foto Henk van de Bunt]

Westbroek - De minioren fanatiek van start tijdens de Polderloop.
[foto Walter Eijndhoven] 

Koningsdag 2016
De weersverwachtingen waren niet al te best voor Koningsdag, maar 
uiteindelijk viel het alles mee. Bijna alle festiviteiten vonden normaal 
doorgang. Middels een foto-impressie leveren we een beeld van deze 
feestdag.

Maartensdijk - Dertien vaders 
streden met zoon of dochter 
om de fel begeerde titel ‘Beste 
vader’. Levi’s vader Bjorn Copijn 
bemachtigde de titel.

[foto Marijke Drieenhuizen]

De Bilt - De jonge straatmuzikant. 
[foto Veroniek Clerx]

Lage Vuursche - Koffie, thee, 
(aanmaak-)limonade en spekkies: 
alles was te koop.

[foto Reyn Schuurman]

Westbroek - Op Koningsdag was de tent in weer tot de nok gevuld.
[foto Walter Eijndhoven]

Bilthoven - Het Oranjeconcours dat traditioneel aan de andere kant 
van de weg plaatsvond trok veel publiek.  [foto Guus Geebel]

Groenekan - Niet alleen kinderen stonden in de rij voor de pannenkoeken 
bij de gedecoreerde Truus Bos.  [foto Sylvia van der Laan]

advertentie

Bilthoven - Het gemeentehuis was op Koningsdag ook per spoor 
bereikbaar. Het spellenfestival veranderde het gazon rond Jagtlust 
weer in een paradijs voor kinderen.  [foto Guus Geebel]

De Bilt - Allemaal met de muziek mee. [foto Veroniek Clerx]
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
04-05
Do.

05-05
Vr.

06-05

Entrecote van de grill met
barbecuesaus

of
Gamba`s op Thaise wijze

of
Boeren omelet met

camembert

€ 10,-

Woe.
11-05
Do.

12-05
Vr.

13-05

Big schnitzel met knoflooksaus
of

Gebakken schelvisfilet met een 
saus van rivierkreeftjes

of
Couscous met fetakaas, munt

en cherrytomaat

€ 10,-

Moederdag speciale actie
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