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Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Kom 18 en 19 april a.s. bij ons kijken

De

bestaat 25 jaar

kijk op: www.gooisegolfclub.nl of bel 06 - 55 844 538

Open golfdagen

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Wanneer de verbreding van de A27 
doorgaat dienen ook de (bestaande) 
viaducten in Groenekan, Maartens-
dijk en Hollandsche Rading te wor-
den verbreed. De gemeente De Bilt 
bevestigt bij monde van verkeers-

adviseur Richard van der Westen, 
dat bij het verbreden van viaducten 
voorgeschreven is, dat daarbij een 
bouwmethodiek met traditionele 
bekisting wordt toegepast. Het ge-
volg van deze bouwmethodiek 

is, dat de doorrijhoogte onder de 
viaducten gedurende maximaal 
6 maanden (mogelijk tussen eind 
2016 en eind 2018 ) lager zal wor-
den. Voor Groenekan wordt de 
tijdelijke doorrijhoogte minimaal 

3.15 meter (nu 4.15m), voor Maar-
tensdijk wordt dit mimimaal 3.34 
meter (nu 4.30m) en voor Holland-
sche Rading wordt minimaal 4.20 
meter (nu 4.60m) aangehouden.

Problemen 
Deze mogelijke verlaging van 
doorrijhoogten zal de nodige pro-
blemen gaan geven. De gemeente 
noemt hierbij vooral problemen 
met vrachtwagens en landbouwver-
keer. Voor Maartensdijk denkt de 
gemeente voor het vrachtverkeer 
van en naar het Maertensplein c.q. 
Dierenriem een oplossing te vin-
den in een route via Nieuwe We-
teringseweg, Gezichtslaan, Prof. 
Bronkhorstlaan en Dorpsweg. 
Voor het landbouwverkeer in Maar-
tensdijk en Groenekan zal volgens 
de gemeente op werkdagen de 
Nieuwe Weteringseweg beschik-
baar zijn. Hierbij geeft de gemeente 
ook aan dat dit ‘gepaard zal gaan 
met enige hinder voor de voertui-
gen en voor de bewoners van de 
kernen’. 

Mest
Inmiddels is er vanuit de gemeente 
een overleg gestart met o.a. de oud-
voorzitter van LTO (land- en tuin-
bouworganisatie) Teus Spelt. Teus: 
‘We zijn met die verlaging van die 
viaducten niet blij. Vier meter door-
rijhoogte is voor de landbouw een 
must. Hierop is alles afgestemd. 
Als er per se op de voorgeschreven 
manier moet worden gebouwd, dan 
is het voor ons alleen aanvaardbaar 
als de verlaging van de viaducten 
maximaal 4,5 maand gaat duren. 

De bouw zou dan onmiddellijk na 
de maïsoogst moeten beginnen, dus 
half oktober, en moet per 1 maart 
stoppen. 1 maart is de datum waar-
op we weer mest mogen uitrijden. 
6 maanden is wat ons betreft onbe-
spreekbaar. Het zal binnen die 4,5 
maand klaar moeten . Hoe ze het 
doen, doen ze het. Misschien kan 
een meter uitgraven onder het via-
duct wel eens een veel betere oplos-
sing zijn?’.

Brandweer
Ook de postcommandanten van de 
brandweerkorpsen in Maartensdijk 
en Groenekan zijn ‘not amused’. 
Postcommandant van Maartensdijk 
is Martijn van Ginkel: ‘3,34 meter 
in Maartensdijk is nu nog genoeg 
voor de huidige brandweerwagen. 
Binnenkort verwacht ik een nieuwe 
brandweerwagen en die wordt stan-
daard 3,80 hoog. We krijgen dus 
een probleem’. 

Postcommandant van Groenekan, 
Jaap van Es vertelt in Groenekan 
in eerste instantie geen probleem 
te verwachten. Jaap: ‘Wij hebben 
een lage kazerne en ook een lage 
brandweerwagen. Dat wil echter 
niet zeggen, dat er geen probleem 
is. Hebben we te maken met een 
brand waarbij we assistentie nodig 
hebben, dan loopt of Utrecht of De 
Bilt en straks ook mogelijk Maar-
tensdijk vast. Dit probleem moet 
wel eerst opgelost worden’. Beide 
commandanten zeggen hierover 
binnenkort met de gemeente in ge-
sprek te gaan. Het laatste woord is 
over deze zaak nog niet gesproken.

Verlaging viaducten
levert problemen op

door Rob Klaassen

De mogelijke verbreding van de A27, waarover nog geen definitief besluit is genomen,
heeft al voor veel reuring binnen en buiten deze gemeente gezorgd. In dit scala

van mogelijke problemen werpt ook de noodzakelijk gedachte aan tijdelijke verlaging
van bestaande viaducten al haar schaduw vooruit. 

Bus 55 onder het viaduct in Maartensdijk. Zal een tijdelijke verlaging van het viaduct met ca. 1 meter ook geen 
moeilijkheden gaan opleveren voor deze bus?

Hiermee gaat de brandweer Maar-
tensdijk in haar verzorgingsgebied 
- naast Maartensdijk is dat ook Hol-
landsche Rading - vanaf heden ook 
uitrukken bij onwel-wording, hart-
falen e.d. omdat juist dan iedere mi-
nuut van levensbelang is. Tot nu toe 
werden deze taken uitsluitend uit-
gevoerd door de ambulancedienst, 
maar voor hen geldt een maximale 
aanrijtijd van 15 minuten, voor de 
brandweer bedraagt die maximaal 8 

minuten. Zo’n verschil kan levens 
redden, want iedere extra ‘verdien-
de’ minuut betekent tevens ook dat 
de kans op herstel toeneemt. 

Dubbele hulpverlening
Het is de bedoeling dat bij een 
alarmering van bijvoorbeeld een 
hartfalen/onwel worden zowel de 
brandweer als de ambulance in  

Brandweer Maartensdijk
krijgt AED 

Dinsdag 24 maart was een bijzondere avond voor de vrijwillige brandweer Maartensdijk. 
Nadat er een door Bert Bos vervaardigde zeer toepasselijke slagroomtaart was genuttigd,

kreeg het korps uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen een AED. 

De Maartensdijkse brandweer: initiatiefnemer bij AED-taken.

Lees verder op pagina 3

Het hele programma, zie pag 9-12

Oranjekrant



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

12/4 • 10.30u - Mevr. ds. B. L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/4 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

12/4 • 18.30u - Ds. J. Vroegindeweij

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/4 • 10.30u - Bez. Samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/4 • 10.00u - Dhr. E. Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
12/4 • 10.30u -

Woord- en Communieviering

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

12/4 • 10.15 en 17.00u - Ds. G. Roorda 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

12/4 • 10.00u - Proponent A. van Soest
12/4 • 19.00u - ds. C. van Andel

Pr. Gem. Immanuelkerk
12/4 • 10.00u - Ds. G. W. Morsink

Pr. Gem. Opstandingskerk
12/4 • 10.00u - Ds. G. M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
12/4 • 10.00u - J. Meijer en J. van Gaans

Volle Evangelie Gemeente
12/4 • 10.00u - Dhr. H. Hüpscher

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

12/4 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

Herv. gemeente Blauwkapel 
12/4 • 10.00u - Ds. J. Vis

12/4 • 18.30u - Kand. J. P. de Man

Herst. Herv. Kerk
12/4 • 10.30u - Dhr. van Ittersum
12/4 • 18.00u - Ds. van Tilburg

Onderwegkerk Blauwkapel
12/4 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/4 • 11.00u - Mevr. ds. M. A. Verstoep

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
12/4 • 18.30u - Ds. G. J. van den Top

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

12/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
12/4 • 9.30u - Mevr. ds. M. A. Verstoep

St. Maartenskerk
11/4 • 19.00u - Pastoor T. Huitink

12/4 • 10.30u -
Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/4 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
12/4 • 18.30u - Ds. J. Schep

PKN - Herv. Kerk
12/4 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan
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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

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Kees is heen
ik ween

Goede Vrijdag

Cornelis van Dijk
 Hilversum, Groenekan,
 30-03-1940 03-04-2015

 Jeltje van Dijk - van der Goot

 Jantien en Jaap
 Geerte, Wouter, Armijn

 Armijn en Lu
 Emma

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
E-mailadres: vandijknelis@gmail.com

Hartweek van start
Van 5 tot en met 11 april vindt de jaarlijkse Hartweek van de Hartstich-
ting plaats. Ruim 45 collectanten in De Bilt gaan deze week langs de 
deuren om een bijdrage te vragen voor de strijd tegen hart- en vaatziek-
ten in Nederland. 

Tegelijkertijd organiseren veel Nederlanders en organisaties in hun ei-
gen buurt acties om donaties te verzamelen. Dankzij deze giften kan de 
Hartstichting nieuw onderzoek fi nancieren naar het eerder herkennen 
van hart- en vaatziekten. 

Bedroefd, maar dankbaar dat hij nu zijn rust gevonden heeft
geven wij u kennis dat van ons is heengegaan
 

Willem van Ek
Maartensdijk, 3 november 1933 Nieuwegein, 6 april 2015

Uit aller naam: Jacqueline Gerritsen

Correspondentieadres
p/a AdCura Uitvaartzorg, Dorpsweg 20, 3738 CE  Maartensdijk

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op zaterdag 11 april
van 16.00 tot 17.00 uur in Aula Maartensdijk,
Otto Doornenbalweg 46 te Maartensdijk.

De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden op maandag 13 april 
om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene 
Begraafplaats Maartensdijk aan de Dierenriem.

Helaas te vroeg van ons heengegaan.

Hannie Cruijff
Lid van het bestuur Stichting Leergeld De Bilt.

Wij zullen haar vastberadenheid,
spontaniteit en zorgzaamheid missen.

Wij wensen haar echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Onze vergaderingen zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Medewerkers, vrijwilligers en Bestuur
van de Stichting Leergeld Gemeente De Bilt.

“Ik weet waar ik naartoe ga”

Na een actief en muzikaal leven hebben we afscheid genomen
van onze pa, opa en opi

Jacob Firet
Jaap

sinds 13 mei 2013 weduwnaar van Jo Firet-Boon

* Maassluis, 25 augustus 1923 † Utrecht, 2 april 2015

 Burg en Wilma
  Judith en Ulvrin, Mirte en Feline
  Annelieke en Niels, Lieze, Linde en Jikke

 Paul en Marjolein
  Maaike en Siemen, Lennart en
  Jelle en Tamar
  Wouter en Matti
  Leon en Jetty

 Peter en Joke
  Anne en Ronald
  Els en Bas
  Jaap en Martine
  Eva en Maarten

Correspondentieadres:
PCB Uitvaartzorg
t.a.v. Familie Firet
Soestdijkseweg Zuid 13
3732 HC De Bilt

Zaterdag 11 april zal om 11.00 uur een dienst van Woord en Gebed 
worden gehouden in de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49 te 
De Bilt. Aansluitend zal omstreeks 12.15 uur de begrafenis
plaatsvinden op de begraafplaats Brandenburg,
1e Brandenburgerweg 38 te Bilthoven.

Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren en te
ontmoeten in De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49b te De Bilt.
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	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

Vervolg van pagina 1 
actie gaan komen. Doorgaans zal de brandweer dan enkele minuten 
eerder aanwezig zijn. De brandweer kan dan onmiddellijk met de re-
animatietaak, inclusief het gebruik van een AED, starten. Na aankomst 
kan de ambulance het overnemen. Nogmaals, in dergelijke situaties telt 
letterlijk iedere seconde.

Bijzondere rol
In zijn toespraak gaat Gerritsen in op de bijzondere rol, die de brand-
weer Maartensdijk in dit hele traject heeft gespeeld. Het was namelijk 
de postcommandant van Maartensdijk, Martijn van Ginkel, die twee 
jaar geleden bij de burgemeester aanklopte met het idee om bij deze 
taken ook de brandweer in te schakelen. Hij zei toen, dat z’n korps er 
klaar voor was om ook deze taken op zich te nemen. Ieder lid van het 
korps had de vereiste certificaten en het enige dat het korps nog nodig 
had was, naast een AED, een officiële toestemming om deze nieuwe 
taak op zich te mogen nemen.

Permanent
Met de burgemeester werd afgesproken dat hij in de veiligheidsregio 
zou proberen om Maartensdijk in een zogenaamd ‘pilot project’ onder 
te brengen. In zo’n ‘pilot project’ zou dan ervaring kunnen worden op-
gedaan met deze nieuwe taken. Uiteindelijk is het nooit tot een ‘pilot 
project’ gekomen. Integendeel, de veiligheidsregio heeft naar aanlei-
ding van het Maartensdijkse initiatief besloten, dat alle 67 brandweer-
posten in de veiligheidsregio deze nieuwe taak er bij zullen krijgen. 
Burgemeester Arjen Gerritsen: ‘Doordat de veiligheidsregio door de 
postcommandant van Maartensdijk Martijn van Ginkel zo was opgejut 
om deze nieuwe taak op zich te nemen, gaat het voor alle inwoners in 
onze hele regio veiliger worden’. De burgemeester bedankte namens 
de hele veiligheidsregio Martijn van Ginkel en het brandweerkorps in 
Maartensdijk voor hun enthousiasme en grote inzet.

[Rob Klaassen]

Het programma is deels een ver-
rassing, maar voor een ander deel 
bekend. Want  organist Henk Veld-
man uit Amersfoort zal een orgel-
concert verzorgen. En natuurlijk zal 
Ben Hak zelf niet ontbreken achter 
het orgel op deze feestelijke zondag 
van de 12e april.

Orgel
Wie Ben Hak zegt, hoort in de verte 
een orgel al spelen. Mooie en min-
der mooie momenten in het leven, 
ze weerhielden Ben er de afgelopen 
60 jaar nooit van om achter het or-
gel plaats te nemen. Op 18-jarige 
leeftijd kreeg hij de eerste kans in 
zijn voeten geworpen. De organist 
die het grootste deel van zijn leven 
in Baarn woonde, zong in het koor 
van de plaatselijke Nicolaaskerk en 
zag als tiener dat de vaste organist 
in de meimaand niet kwam opda-
gen. Hij aarzelde geen moment en 
nam voor het eerst plaats achter het 
orgel in de kerk. En het ging goed, 
want het koor zong vrolijk de Ma-
rialiedjes van boven af de kerk in. 

Autodidact
Het bijzondere van Ben Hak is dat 
hij zichzelf het orgelspel heeft aan-
geleerd. Hij is een autodidact. Hij 

zag op 18-jarige leeftijd zijn kans 
schoon om het orgel van de Nico-
laaskerk te bespelen. En hij heeft 
nooit meer plaatsgemaakt. Tot de 
70er jaren deed dat hij dat in Baarn, 
daarna zocht hij zijn heil in Biltho-
ven, Lage Vuursche en tenslotte in 
Maartensdijk. Daar wordt hij ook 
op 79-jarige leeftijd nog steeds op 
handen gedragen. Daarom wordt 
hem een concert aangeboden op 
12 april. 

Dankbaar
Hoe ouder hij wordt, des te meer 
dankbaar wordt hij. Soms knijpt hij 

zich tijdens een viering in de arm 
om te beseffen dat hij een bevoor-
recht mens is. Want wie kan zeggen 
dat hij nog elke zondag achter het 
orgel mag zitten? Als hij in Maar-
tensdijk vrij is, speelt Ben Hak in 
Lage Vuursche. En ook door de 
week wil hij er voor de mensen in 
zorgcentra en verpleeghuizen zijn: 
in de Biltse Hof, de Koperwiek en 
Reinaerde. Daar ziet hij met eigen 
ogen hoe mensen met beperkingen 
voluit genieten van het leven. Ben 
Hak moet rustig leven vanwege zijn 
hart, maar beseft op zulke momen-
ten dat hij een gezegend mens is.

Orgelconcert in Maartenskerk
Ben Hak krijgt nooit genoeg van het orgel en viert dat zondag 12 april met een orgelconcert in 
de Maartenskerk te Maartensdijk. Dat concert begint om 14.30 uur en wordt hem aangeboden 

door de bestuursorganen van de katholieke kerk aan de Nachtegaallaan. 

Zondag 12 april speelt het orgel in de Maartenskerk voor en door de 
organist.

De lezing wordt gegeven door 
Evert Bouws uit Bilthoven, kunst-
kenner en lid van de ArtTraverse-
werkgroep. Hij is actief betrokken 
bij de diverse exposities in het ge-
meentehuis. Tijdens deze lezing zal 
hij onder andere vertellen waarom 
kunst zo’n grote rol speelt in zijn 
leven en hoe zijn liefde voor kunst 
is gegroeid. Bouws: ‘Mijn ouders 
waren bevriend met de schilder 
Carel Willink en zijn vrouw Wilma, 
naast schrijvers als E. du Perron 
en Menno ter Braak en de dichter 
Slauerhoff’. 

Willink
Toen Bouws het huis uitging om te 
studeren - hij studeerde wis- en na-
tuurkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam -, kreeg hij van zijn va-
der een klein schilderij van Willink 
cadeau. Bouws: ‘Ik was hier heel 
blij mee. Mijn interesse in kunst 
was al gewekt door de schilderijen 
van Willink in het ouderlijk huis 
en ik begon zelf ook met verzame-
len. Natuurlijk geen echt kostbare 
schilderijen, daar had ik het budget 
niet voor, maar de schilderijen, die 
ik aanschafte, waren voor mij wel 
toppers. Niet alleen volgens mijzelf 
overigens, want mijn tweede aan-
koop werd een paar jaar later opge-
nomen in een tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam’.

Galeries
Een groot deel van zijn leven verza-
melt Bouws al kunstwerken. Vooral 
bij de voormalige galerie Espace 

aan de Keizersgracht in Amster-
dam heeft hij heel wat gekocht. Nu 
is galerie Slewe in onze hoofdstad 
zijn favoriet. Bouws: ‘Een andere 
interessante galerie was de gale-
rie Parade van de kunstenaar Lou 
Meulenberg; veel kunstenaars trof-
fen elkaar daar. Helaas werd Meu-
lenberg ziek en is de galerie uitein-
delijk gesloten’. 

ArtTraverse
Door zijn ervaring als lid van de 
kunstcommissie van het KNMI 
en zijn kennis van hedendaagse 
kunst, kwam Bouws in 2007 bij 
de werkgroep ArtTraverse van de 
stichting Kunst en Cultuur De Bilt. 
Hij vertelt: ‘De leden van de werk-
groep zijn allemaal kunstkenners, 
maar iedereen heeft zijn speciale 
inbreng. De één ontwerpt het druk-
werk, de ander promoot de tentoon-
stellingen en weer een ander heeft 
veel ervaring met materiaal. Elk 
van ons probeert kunstenaars zo-
ver te krijgen dat zij bij ons in het 
gemeentehuis willen exposeren 
en samen spannen wij ons in om 
mooie tentoonstellingen te maken 
met een professionele uitstraling. 
Kortom, wij zijn van alle markten 
thuis’. Tot 12 mei a.s. exposeren 
Rita Kok, de vrouw van Wim Kok, 
de voormalige premier, en Marijke 
de Goey in het gemeentehuis. Het 
werk van Marijke de Goey strekt 
zich uit van klein werk als sieraden, 
tot grote monumentale sculptu-
ren. Zij vindt kleine draadobjecten 
echter even belangrijk en krachtig 

als grote sculpturen. Een citaat van 
haar is: ‘sieraden zijn een sculp-
tuur voor het lichaam en sculpturen 
zijn sieraden voor het landschap’. 
Bouws: ‘Wist je dat het patroon van 
de paarse bekleding van de stoelen 
in sommige dubbeldeks intercity-
treinen een ontwerp is van Marijke 
de Goey? Zij is ook heel bekend in 
het buitenland. Zo heeft zij grote 
sculpturen gemaakt voor het land-
goed van Alan Gibbs in Nieuw-
Zeeland’. Ook Rita Kok is geen 
onbekende in de kunstwereld. De 
basis van waaruit haar weefwerken 
ontstaan, wordt gevormd door dra-
den die middels schering en inslag 
een samenhangend geheel vormen. 
Zij combineert in haar weefkunst 
soepele, natuurlijke garens met 
weerbarstiger materiaal, daarbij 
voordurend grenzen opzoekend en 
verleggend. Bouws: ‘De weefwer-
ken van Rita Kok zijn het resultaat 
van een creatief zoekproces naar de 
werking van kleuren en materialen. 
Ik vind ook de combinatie van bei-
de kunstenaars heel mooi en ik raad 
iedereen aan om eens te komen kij-
ken naar deze bijzondere expositie 
in het gemeentehuis’. 
De exposities in de ArtTraverse zijn 
te bezichtigen tijdens kantooruren 
op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op dinsdag van 08.30 - 19.00 
uur. Meer informatie op www.art-
traverse.nl . Bijwonen van de lezing 
is alleen mogelijk na aanmelding 
via ab.blaas@gmail.com, uiterlijk 
op woensdag 8 april.

Lezing over kunst
door Walter Eijndhoven

Donderdag 9 april wordt om 13.30 uur een kunstlezing gegeven, met aansluitend de mogelijkheid 
tot een bezoek aan de tentoonstelling in de Traverse van het gemeentehuis in Bilthoven. Momenteel 

exposeren Rita Kok, met transparante weefsels, en Marijke de Goey, met sieraden en objecten.

Evert Bouws voor een schilderij van Kees Smits.

Paas-Bridge-uitslagen
Bridgeclub Maartensdijk organiseerde op dinsdag 31 maart haar Paas-
drive. Josje Veringa + Peter Weisz zegevierden met 63,65%, gevolgd 
door Cor + Germaine Pruim (62,75%), Albert de Vente + Leo van Vlo-
dorp en Jan + Leny van Houten (beide 61,88%) en Hans + Henny de 
Vos Burchart met 61,77%.
Donderdag 2 april was de Paasdrive bij Bridgeclub Hollandsche Ra-
ding. Henk van de Bunt + Cora van der Linden werden hier eerste met 
67,83%. Het zilver was voor Jan Berk + Nans Lelie (64,26%) en het 
brons voor Piet Douma + Nanne de Vries met 60,10%, gevolgd door 
(4) Jacqueline + Peter Weisz (59,62%) en (5) Anneke de Jong-Leenslag 
+ Toon Smits (57,85%). 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Roerbak reepjes met 
verse groenten

Hamlappen en 
fricandeau

Livar karbonade

Gehaktspeciaaltjes 6
voor 5.00

voor 0.99

500
gram 6.98

500
gram 3.75

500
gram 4.98

500
gram 7.50

Scharrel kippenbouten 
naturel of gekruid     

STOMPETOREN 
JONG

BOEREN 
KRUIMELKAAS

4.98
voor

4.98250
gram

4.98500
gram

 5.98500
gram

Heerlijke  LA TUR KAASJES
MET KOE, GEIT EN SCHAAP

DJAKARTA MIX 

Voorjaarssalade
Filet american
Sellerie salade 3 x 100

gram 3.98

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

Coburger rauwe ham
Rosbief
Fricandeau 3 x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 april
t/m woensdag 15 april

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

Hamburgers, slavinken, 
runderverse worst, rundervinken, 
gehaktcordonblues etc. 

KIPDIJ SPECIAAL, GEVULD 
MET KAAS EN OMWIKKELD 
MET GEROOKT SPEK

Special van week:

1.25100
gram

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Japanse Kip,
Japanse Groente of
Japanse Zalm
MET NOEDELS OF RIJST

_________________________100 GRAM 1,25
Pasta met gevulde kip
EN PESTOSAUS

________________________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnersschotel
_________________________100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Roerbakgroente

Suprieur
400 GRAM

Hollandse

Trostomaten
500 GRAM

De beste 

Perssinaasappels
2 KILO

ALLEEN MAANDAG 13, DINSDAG 14
EN WOENSDAG 15 APRIL

1,99 0,991,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop
Hollandse

Aardbeien en 
Primeurs!!

VERS GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99
Spaghetti
MET SCAMPI’S EN RUCOLA

____________________100 GRAM 1,25
Bij aankoop van een 

Bakje Rauwkost
 2e bakje gratis
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Inwoners weten vaak beter dan de 
lokale bestuurders van een gemeen-
te, wat er leeft in een dorp of kern 
en waar precies behoefte aan is. In-
woner Willem Pols: ‘Er zit veel po-
sitieve energie bij inwoners, ener-
gie die kan worden ingezet voor 
een betere woonomgeving’. Op 29 
oktober 2014 werd in het Dorps-
huis in Hollandsche Rading met 
een grote bewonersbijeenkomst de 
aftrap gegeven voor het gebieds-
gericht werken. Onder het motto 
Samen voor Hollandsche Rading 
zet een kerngroep van ongeveer 
tien inwoners zich samen met de 
gemeente De Bilt in voor het zoge-
naamde gebiedsplan: een plan met 
acties voor het nu en ideeën over de 
toekomst. 

Concreet
Tijdens een tweede, opnieuw goed-
bezochte bewonersbijeenkomst in 
het Dorpshuis kozen zij 10 decem-
ber vorig jaar tien - uit een lange 

lijst van - actiepunten en ideeën. De 
aanwezigen op de bijeenkomst van 
de Community Hollandsche Ra-
ding kregen op 25 maart alvast een 
voorproefje van de acties waaraan 
door de betrokken inwoners en de 
gemeente hard wordt gewerkt. Een 
derde grote bewonersbijeenkomst 
voor het gebiedsplan vindt bin-
nenkort plaats. De eerste resultaten 
worden dan gepresenteerd. 

Actiepunten
Ger Mik en Willem Pols vertellen 
iets over een aantal van de punten 
op de shortlist, behorend bij het 
concept gebiedsplan: ‘Vrijwilligers 
maken zich hard voor een AED (de-
fibrillator) die bereikbaar is voor 
heel Hollandsche Rading, door 
deze op een strategische plek aan te 
brengen en te zorgen voor genoeg 
getrainde vrijwilligers. Daarbij 
behoren ook ‘nadenkoefeningen’, 
over ludieke en vooral slimme ma-
nieren om de verkeersveiligheid in 

Hollandsche Rading te verbeteren’. 
In de toekomst zullen zich onher-
roepelijk ontwikkelingen aandie-
nen in het buitengebied. De groep 
zet zich in om met gebruikers van 
het buitengebied van Hollandsche 
Rading vooraf na te denken over 
wat hen positieve en negatieve ont-
wikkelingen lijken. 

Groenadoptie 
Wijkcontactambtenaar Lianne Oos-
terlee is projectleider: ‘Inwoners 
die ideeën hebben over het ver-
fraaien van de groenvoorziening in 
Hollandsche Rading kunnen daar-
bij rekenen op een gemeente, die 
graag meedenkt. Het meest recente 
voorbeeld zijn de grindstroken aan 
de Spoorlaan. Omdat inwoners 
zich verantwoordelijk maken voor 
het onderhoud werkt de gemeente 
graag mee aan een opknapbeurt. 
Door te kijken naar inspirerende 
voorbeelden uit andere gemeenten 
en contact te zoeken met de Stich-

ting Mens in onze eigen gemeente 
willen we kijken wat wij als ge-
meenschap voor elkaar kunnen be-
tekenen’. 

Buurtwacht
Hollandsche Rading kent reeds een 
Veilig Hollandsche Rading app-
groep, met ruim zestig deelnemers. 
Er wordt nu aan gewerkt die groep 
nog verder uit te breiden door con-
tact te zoeken met de gemeente en 
politie, zodat men gezamenlijk nog 
beter kan handelen. Ger Mik: ‘Wer-
ken aan Hollandsche Rading doen 

we met elkaar. Daar kunnen we 
iedereen bij gebruiken. Wij zetten 
ons in om zoveel mogelijk mensen 
te bereiken en aan te haken bij het 
gezamenlijk werken aan ons dorp. 
Daarbij maken we gebruik van 
alle middelen die ons ter beschik-
king staan, zoals een website www.
samenvoorhollandscherading.nl. 
Laat weten waar u samen met Hol-
landsche Rading aan wilt werken of 
waar u denkt een bijdrage te kunnen 
leveren. Dat kan via de website of 
door een mail te sturen naar info@
samenvoorhollandscherading.nl.

Samen voor Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Op initiatief van de gemeente De Bilt werken ambtenaren en inwoners samen aan
de verbetering van de woonomgeving in Hollandsche Rading. Er wordt gestreefd nog

voor de zomer het ‘Gebiedsplan Samen voor Hollandsche Rading’ te presenteren en wellicht
al iets over de voortgang van de eerste concrete activiteiten te kunnen vertellen. 

Hollandsche Rading heeft een schitterend - maar te vaak gesloten 
Dorpshuis -, aldus Ger Mik en Willem Pols (r). 

Judokan Maartensdijk 
naar NK Jiu-Jitsu

Zaterdag 18 april gaat een spannende dag worden.
Voor het eerst in de geschiedenis van Judokan 

Maartensdijk zal er een wedstrijdploeg aantreden
op de Nederlandse Kampioenschappen Jiu-Jitsu

in Topsportcentrum Almere.

Voor dit toernooi is keihard getraind en de deelnemers zijn er klaar 
voor. In twee verschillende disciplines binnen het Jiu-Jitsu zullen 7 
leerlingen strijden voor wat ze waard zijn. In het duo systeem gaat het 
erom dat twee koppels tegen elkaar strijden en hun mooiste, vooraf 
ingestudeerde, technieken laten zien. Het koppel dat voor Judokan uit 
komt is Inez/Tessa. Bij het fighting systeem zal een individu zijn of haar 
krachten meten met de tegenstander. Hedda, Lisanne, Jim, Rik en Wim 
zullen aan dit onderdeel meedoen.
Het wedstrijdteam bestaat nog niet zo lang. Pas twee maal eerder werd 
een toernooi bezocht. Daar werden al heel leuke resultaten behaald. 
Voor de trainer zijn de leerlingen overigens nu ook al goud waard. ‘Het 
is geweldig wanneer er prijzen gewonnen worden, maar dat de deelne-
mers plezier beleven aan het beoefenen van deze sport staat nog altijd 
bovenaan.’

Tautenburg wint overtuigend
In de Overgangsklasse Tennis speelt het eerste team van TV Tauten-
burg dit jaar met een zeer sterk mix-team. De nieuwe aanwinst Ronald 
van den Brink is een versterking bij toch al zeer sterke dames Ilse van 
Woudenberg en Simone Mosterd. Met  2 singles, 2 dubbels en één mix-
partij is de competitie dit jaar begonnen tegen het team van Atalanta 
uit Houten.
Simone Mosterd en tennisleraar Paul de Bruin wonnen hun single met 
mooi strak tennis, zodat er direct al een voorsprong op het bord stond 
van 2-0. Voor de dubbels gingen Warner Harmsen en Ronald van den 
Brink de baan op; door sterk spel werd ook deze partij gewonnen. Ook 
de dames-dubbel van Simone Mosterd en Ilse van Woudenberg werd 
winnend afgesloten. De positieve flow maakte dat ook de Mixpartij 
met Ronald en Ilse een formaliteit werd. De toon is gezet met deze 5-0 
overwinning. 

Hein Stufkens in De Woudkapel 

Op donderdag 9 april spreekt 
Hein Stufkens in De Woudkapel 
over Franciscus en de taal van 
het onzichtbare. Hein Stufkens 
is filosoof en auteur van boeken 
op het grensvlak van filosofie, 
psychologie en spiritualiteit. De 
lezing begint om 20.00 uur in De 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 te 
Bilthoven. 
Informatie en inschrijvingen 
(mag, maar hoeft niet): wendy@
wdgcommunicatie.nl of tel. 06 
54212417.

Ontmoetingsdienst
 
Vrijdag 10 april wordt er in de 
in de zaal naast de ontmoetings-
ruimte van Dijckstate een ont-
moetingsdienst gehouden. Ds. 
Rene Alkema is de voorganger 
in deze dienst en er is muzikale 
begeleiding op de piano door 
Mw. J. van Voorst. Na afloop is er 
gelegenheid om met elkaar koffie 
te drinken. De dienst begint om 
19.30 uur. Voor vragen over ver-
voer: Jan Grootendorst (tel. 0346 
212904).

Creatiefbeurs bij WVT

Zaterdag 11 april organiseert 
WVT de Creatiefbeurs. Zo’n 25 
standhouders met een creatieve 
hobby die hun producten aan 
anderen wil laten zien of wil 
verkopen, zullen hieraan deelne-
men. De openingstijden zijn van 
11.00 tot 16.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom, de entree is 
gratis. WVT, Talinglaan 10, Bilt-
hoven. Tel. 030 2284973 www.
vvsowvt.nl

Twaalf Klarinetten

Op zaterdag 11 april speelt de 
Clarionetten Capel in Wooncen-
trum De Schutsmantel,  Gregori-

uslaan 35, Bilthoven. Het concert 
begint om 15.00 uur en duurt 
ongeveer een uur. Toegang is 
gratis.

Bazaar in Tienhoven

Zaterdag 11 april houdt de Pro-
testantse gemeente Tienhoven 
een bazaar/rommelmarkt bij de 
kerk aan de Laan van Niftarlake 
42 in Tienhoven van 10.00 tot 
13.00 uur. Toegang is gratis. De 
opbrengst komt ten goede aan 
het restauratiefonds van de Pro-
testantse Kerk Tienhoven. Ook 
goede overbodige spullen wor-
den graag in ontvangst genomen, 
door ze in te leveren bij de ach-
teringang van de kerk. 

Boekenmarkt in Sociaal 
Warenhuis

Op zaterdag 11 april vindt er 
in het Sociaal Warenhuis in De 
Bilt (Molenkamp 48, achter 
Dirk van den Broek) een boe-
kenmarkt plaats.  De markt, die 
om 10.00 uur begint en duurt 
tot 15.00 uur, biedt veel 2de 
hands boeken. Behalve particu-
lieren hebben bibliotheken uit de 
regio veel boeken geschonken 
aan de organisatie. De opbrengst 
van de boekenmarkt is bestemd 
voor Hillcrest Aids Centre Trust 
in Zuid-Afrika, een opvanghuis 
voor gehandicapten in Malawi 
en een klaslokaal voor school 
eveneens in Malawi. 

Rommelmarkt Ben Labre

Scoutinggroep Ben Labre houdt 
zijn jaarlijkse rommelmarkt op 
zaterdag 11 april tussen 10.00 en 
15.00 uur bij het scoutinggebouw 
aan de Kerklaan 33a in De Bilt. 
(achter de Michaelkerk).
Voor die tijd kunnen mensen die 
nog overtollige huisraad hebben, 
dit brengen op woensdag 8, don-

derdag 9 en vrijdag 10 april tus-
sen 10.00 en 12.00 uur, tussen 
14.00 en 16.00 en tussen 19.00 
en 21.00 uur. Om het op te (laten) 
halen kan een afspraak worden 
gemaakt (tel. 06 13637304). De 
Scouting mag geen witgoed, 
computers en chemicaliën aan-
nemen. Ook kan men geen grote 
meubelstukken kwijt.

Kidsfair

Zaterdag 11 april is er van 9.00 
- 12.00 uur een Kidsfair voor 
(2e hands-) kinderkleding & 
speelgoed op het schoolplein van 
Basisschool de Regenboog in De 
Bilt. Er zijn 40 kramen, toegang 
is gratis.

In Between Café 

Op 13 april opent het druk 
bezochte In Between Café haar 
deuren weer in De Bilt om te 
netwerken en inspirerende work-
shops te volgen. Aanvang 9.30 
uur in Wijkrestaurant Bij de Tijd 
Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1 
De Bilt. Zie ook www.restau-
rantbijdetijd.nl. Toegang tot de 
workshops van het ‘In Between 
Café’ is gratis. 

Fotoclub Bilthoven

Maandag 13 april geeft de werk-
groep ‘Digibeter’ een presentatie. 
Digibeter legt zich toe op bewer-
kingstechnieken en heeft bijzon-
dere aandacht voor het maken 
van de foto’s d.m.v. een goede 
compositie, belichting en uitsne-
de. De onderwerpen zijn van zeer 
uiteenlopende aard waardoor het 
een bijzondere avond zal worden.
De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het H F Witte 
Cultuur en vergadercentrum 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Voor meer inlichtingen Fotoclub 
www.fotoclubbilthoven.nl 

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

advertentie



6

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Opruiming voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 
persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-
fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en
banken. Kom proberen wat goed zit-
comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 
winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

Android introductiecursus
voor Samsung tablets
In deze introductiecursus voor de Android tablet leert u 
de tablet te bedienen, te zoeken op het internet, email 
te ontvangen en versturen, werken met Skype. De 
cursus gaat er van uit dat deelnemers een eigen tablet 
meebrengen en de gegevens inzake de instellingen. 
Bovendien dient op deze tablet een werkend account 
voor email, en indien men dit wenst, ook voor Skype te 
zijn ingesteld.

Deze cursus van 4 lessen start donderdagmorgen 
16 april 2015 in de computerruimte van het Service-
centrum Maartensdijk. 

Voor informatie en aanmeldingen: 
Servicecentrum Maartensdijk
Maertensplein 96 Maartensdijk
Tel: 0346-214161 of  
www.mensdebilt.nl / maartensdijk@mensdebilt.nl

10%
korting
in de maand april

op de plaatsingskosten

spies
vloer- en dakisolatie

Energiezuinig.

Met een thermische condensator is de vloer altijd   

warmer, ook als er niet wordt gestookt. Daardoor 

daalt de behoefte aan aanvullende warmte. Dit 

wordt merkbaar in een verkorting van het 

stookseizoen en een verkorting van de dagelijkse 

stooktijd. De klokthermostaat kan 's ochtends later 

worden ingeschakeld omdat de woning nu sneller 

op temperatuur is. 's Avonds kan de kachel eerder 

worden teruggezet omdat de warmte veel langer 

blijft hangen. Zowel de dag- nacht- als de Het TONZON Thermoskussen werkt op een andere 

avondtemperatuur kan een graadje lager worden manier als een isolatiedeken of -plaat. De kussens 

ingesteld zonder comfortverlies. De besparing op voorkomen dat de onderkant van de vloer de 

de verwarmings-kosten kan daardoor oplopen tot warmte kan uitstralen naar de koude kruip-

wel 25% en meer. Een en ander is afhankelijk van ruimtebodem en de doorgaans nog koudere 

het type woning, de klimaatzone en het funderingsmuren. De vloer kan nu zijn warmte 

stookgedrag. alleen nog kwijt aan de lucht boven en onder de 

vloer. Het kost weinig energie om het luchtlaagje 

onder de vloer op te warmen. Dit laagje is relatief 

warm en zou willen stijgen maar zit al bovenin. Er 

ontstaat een temperatuurgelaagdheid zoals in een 

boiler. Bovenin warm en naar onderen toe wordt het 

langzaam kouder. 

Vloerbedekkingen op ongeïsoleerde vloeren zijn 

koud en daardoor zo vochtig dat huisstofmijten 

daar een prima leefklimaat vinden, vooral als Bij houten vloeren worden de kussens meestal 

dubbelglas is geplaatst. Dan verandert zelfs een los tussen de balken aangebracht. Dat is praktisch 

kleedje op een gladde vloer, dat in een woning met omdat de meeste leidingen aan de onderkant van 

enkelglas nog relatief onschuldig is, in een de balken zijn bevestigd. Bovendien verliest men 

broeinest voor huisstofmijten waardoor mensen op dan geen kruipruimte. De kussens hebben als 

latere leeftijd nog astmatisch kunnen worden of voordeel dat ze droog blijven in een kruipruimte 

een andere allergie kunnen oplopen, zoals waardoor ze veilig zijn voor houten vloeren. Zelfs de 

longemfyseem, neusirritatie of eczeem. De pas- balkkoppen worden warmer en droger. Het systeem 

sieve vloerverwarming van TONZON maakt de vloer stopt zelfs betonrot.

een stuk warmer en daardoor droger. Dat geldt ook 

voor de traditionele schuilplaatsen van de 

huisstofmijt, zoals onder zware meubels en langs 

de randen. Dit maakt het voor de mijt zeer moeilijk 

om de droge winterperiode te overleven.  Het  

resultaat is  een significant lagere allergeen-

concentratie. 

Gezond

Thermoskussens: warmste vloer 

Bodemfolie: droogste kruipruimte

Comfortabel - Energiezuinig - Gezond - Betaalbaar

Uw Tonzon installateur in de regio Bert Spies
Troelstraweg 31 • 3732 CA  De Bilt • 06 - 18392785

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

STOMEN
Kan vanaf vandaag

bij Primera Maertensplein

• 6 dagen per week doorlopend brengen
• snelle service
• vertrouwde Palthe kwaliteit

Openingaanbieding april

Dekbedreiniging
25% korting

Speciale april actie

3e artikel gratis *
* geldt voor het goedkoopste artikel

Erkend Palthe Depot

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie

Alleen in april! 25% korting
op de scurb cremes, self tan 

producten en oog cremes van

Lancaster en Lancome

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Voor deze vaste wijken zoeken wij

Per Direct

Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan,
  Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan
  Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 

Per 15 april

Wijk 169: Waterweg

bezorgers voor

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Gevuldekoeken
voor € 1normaal € 1,30

Vikorn
voor € 1,30normaal € 1,60

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
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Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Kom jezelfverwennen!

Deze maand 20% korting
op alle Hamam producten

advertentie

Jaarvergadering Biltse 
Bewonersvereniging Woonspraak

door Walter Eijndhoven

Vandaag, woensdag 8 april, nodigt het bestuur van de Biltse Bewonersvereniging Woonspraak 
haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zij hoopt dat 

vele leden deze avond zullen bezoeken en hun stem zullen laten horen. 

Tijdens de vergadering zullen, zoals 
gebruikelijk, voor de pauze de ver-
enigingszaken worden besproken, 
waaronder het veelbesproken voor-
stel van de jaarlijkse huurverhoging. 
Ieder jaar is dit weer een heikel punt 
voor de bewoners van de 5000 huur-
woningen van Woonstichting SSW. 
Ruud van Zwol, voorzitter van 
Woonspraak vertelt hierover: ‘De 
Biltse Bewonersvereniging Woon-
spraak behartigt de belangen van 
alle leden van onze vereniging. Per 
1 juli aanstaande is het weer zover, 
de jaarlijkse huurverhoging. Door 
minister Blok, van het Ministerie 
van Wonen en Rijksdiensten, is 
een verhoging voorgesteld van 2,5 
procent voor de lage inkomens tot 
34.000 euro, dit is in overleg met 
SSW verlaagd naar 1,8 procent. 
Voor de middeninkomens, tussen 
34.000 en 43.000 euro is met SSW 
afgesproken dat dit op 2.5% wordt 
gesteld in plaats van 3% die de mi-

nister voorstelde. Gelukkig zit SSW 
goed bij kas en heeft zij vorig jaar 
(2014) eenmalig 35 euro kunnen 
teruggeven aan alle gezinnen’. Nan 
Westerhof, algemeen bestuurslid 
van de vereniging: ‘Behalve dat wij 
ons inzetten voor een redelijk huur-
beleid, doet Woonspraak nog veel 
meer voor haar leden. Op instigatie 
van Woonspraak biedt SSW een ser-
viceabonnement aan voor vijf euro 
per maand. Voor kleine onderhouds-
werkzaamheden in huis kunnen de 
huurders een beroep doen op de 
hulp van een klusjesman’.

Kadertrainingen
Alle bestuursleden kunnen deel-
nemen aan kadertrainingen, zodat 
zij zich zo goed mogelijk kunnen 
inzetten voor de leden. Eén van 
die bestuursleden die net een ka-
dertraining achter de rug heeft, is 
Sanne van der Zee: ‘Ik wil mij heel 
graag inzetten voor de zogenaamde 

‘blokverwarming’, zodat de bewo-
ners duurzamer met hun energie 
kunnen omgaan. Nu gaat nog te-
veel warmte verloren. Ik hoop dat 
ik, door mijn training ‘Warmtenet’, 
hierin stappen kan zetten”. Om alles 
in goede banen te leiden houdt het 
verenigingsbestuur ook vier maal 
per jaar overleg met de Woonstich-
ting, waarbij tal van onderwerpen 
de revue passeren, waaronder het 
bespreken van het huurplan, maat-
schappelijke ontwikkelingen, wijk-
beheer, duurzaamheid en renovatie.

Renovatie 
De woningen aan de H. van Erp-
weg en Mr. S. van Houtenweg zijn 
ruim veertig jaar geleden gebouwd 
en zijn na al die jaren inmiddels 
toe aan renovatie. Van Zwol: ‘SSW 
wil de twee complexen, naast het 
onderhoud, graag toekomstbesten-
diger maken. Dit wil zij zelf doen 
door de energieprestatie te verbe-

teren. Volgens een bepaalde stan-
daard is de ambitie gesteld op het 
realiseren van nul-op-de-meter. Dat 
wil zeggen dat de in- en uitgaande 
energiestromen voor bijvoorbeeld 
ruimteverwarming en het gebruik 
van huishoudelijke apparatuur, op 
jaarbasis, per saldo op nul uitko-
men. Om minder aan energie kwijt 
te zijn denken wij bijvoorbeeld aan 
dubbele beglazing, extra isolatie en 
bijvoorbeeld zonnepanelen op het 
dak. Eén en ander wordt uitgewerkt 
door KlankbordCie en SSW in sa-
menspraak met de uitvoerder”. 

Huurbeleid
Na de pauze heeft het bestuur di-
recteur-bestuurder Ad van Zijl van 
SSW uitgenodigd om de leden van 
de vergadering in te lichten over het 

huurbeleid van SSW en de omgang 
met ouderen. Voor de laatste keer, 
na 32 goede jaren, zal hij afscheid 
gaan nemen van SSW.
Om goed te besturen zijn actieve 
leden nodig binnen Woonspraak. 
Westerhof: ‘Ons bestuur heeft veel 
werk om handen. Er komt veel op 
ons af en wij zijn naarstig op zoek 
naar nieuwe bestuursleden, vooral 
de gemeentekernen Westbroek, 
Groenekan, Maartensdijk en Hol-
landsche Rading ontbreken binnen 
het bestuur. Dus bij deze doen wij 
een oproep om u bij ons te melden. 
Het geeft altijd weer een goed ge-
voel iets voor de samenleving te 
betekenen’. Voor inlichtingen hier-
over kan men mailen naar www.
woonspraak@planet.nl of bellen 
naar 030 2257343’.

Nanny Westerhof en Ruud van Zwol, bestuursleden bij Woonspraak.

Wie zijn rijgedrag wat op wil gaan frissen
mag de BROEM-cursus zeker niet missen
want daar leer je weer
dat het drukke verkeer
geen ruimte laat om je te vergissen

Guus Geebel Limerick

Samen honderd jaar actief 
bij Rode Kruis

door Guus Geebel

Heel veel vrijwilligers waren actief tijdens het internationale hockeytoernooi voor vrouwenteams 
om de Euro Hockey Championship Cup (EHCCC 2015). Het toernooi waaraan de acht beste 
clubs van Europa deelnamen werd van 3 tot en met 6 april bij SCHC in Bilthoven gehouden.

Het Rode Kruis speelt bij grote eve-
nementen altijd een belangrijke rol. 
De afdeling De Bilt was natuurlijk 
actief bij dit hockeytoernooi. Voor-
zitter Douwe Tijsma vond het ook 
een uitstekende gelegenheid om 
tijdens het toernooi aan twee leden 
met een langdurige betrokkenheid 
bij het Rode Kruis een diploma uit 
te reiken. Op zaterdag 4 april over-
handigde hij de verlenging van zijn 
diploma aan Arie Kemp, omdat hij 
zestig jaar actief is en aan Geertrui 
Lam voor veertig jaar.

Vrijwilligers
Douwe Tijsma noemt Arie Kemp 
een persoon bij wie hulpvaardig-
heid nummer één staat. ‘Niet al-
leen voor het Rode Kruis, maar ook 
voor de kerk, de Zonnebloem, zijn 
gezin, landbouworganisaties en een 
politieke partij.’ Ook Geertrui Lam 
viert een jubileum voor veertig jaar 
EHBO-diploma en Oranje Kruis. 
Geertrui was op de hoogte van de 
huldiging van Arie Kemp, maar zij 
wist niet dat ook zij in het zonnetje 

gezet zou worden. ‘Je hele familie 
is betrokken bij het Rode Kruis en 
jij binnenkort ook al veertig jaar’, 
aldus Douwe Tijsma. Geertrui ont-
vangt daarvoor naast waardering 
ook de verlenging van haar diplo-

ma. Douwe Tijsma doet een beroep 
op de aanwezigen om vrijwilliger te 
worden. Ook wethouder Madeleine 
Bakker benadrukt het belang van 
vrijwilligers die grote toernooien 
als dit evenement mogelijk maken.

V.l.n.r. wethouder Madeleine Bakker, Arie Kemp, Douwe Tijsma en 
Geertrui Lam.

Deal platenmaatschappij en 
Biltse Muziekschool 

Dankzij een distributie samenwer-
king tussen platenmaatschappij 
Warner Music en de Biltse Muziek-
school is op 23 maart de eerste sin-
gle ‘Kom in mijn armen’ van Bas 
Bons (singer-songwriter én piano-
docent aan de Biltse Muziekschool) 
verschenen in itunes en spotify. 

Muziekmaatschappij Warner Music 
heeft de track in digitale distributie 

genomen naar aanleiding van het 
optreden van Bas Bons in het 
populaire programma ‘De beste 
singer-songwriter van Nederland’ 
op NPO 3.

Het lied ‘Kom in mijn armen’ werd 
door Bas Bons voor het eerst live 
gespeeld tijdens het Valentijnscon-
cert op 14 februari in een uitver-
kocht ‘Theater Het Lichtruim’. De 

reacties op dit lied waren zo over-
tuigend dat het niet verwonderlijk 
is dat Bas met deze song is door-
gedrongen tot het  TV programma 
waar hij op maandag 23 maart te 
zien was op de landelijke televisie. 
Met de steun van zijn leerlingen en 
het muziekminnend publiek uit De 
Bilt probeert Bas met zijn single 
een plaats in de Mega top 100 te 
krijgen.
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Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Slagroom uit de winkel 
de rest uit je eigen tuin

Onze groente-, kruiden- en fruit plantjes/bomen zijn echt niet aan te slepen. 
Doe mee met deze lekkere, gezonde, voordelige en vooral leuke rage. Om u nóg  

enthousiaster te maken doen wij deze week ook een MUNT in het zakje:

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

MAROKKAANSE MUNTAARDBEIENPLANTEN
Van ananas-aardbei tot framboos-aardbei 

en nóg tientallen andere soorten. 
Kies uit het assortiment en trakteer uzelf 

op een grand slam korting.
Deze week 5 aardbeienplantjes in 

potmaat 10,5 cm, samen voor

Hoezo thee kopen? Thee plukken zul je bedoelen. 
Veel lekkerder, veel verser, véél goedkoper.  

Nu als onze superzondagaanbieding:

Per stuk 1,75
3 stuks, samen .... 2,95

5,--

Aanbieding geldig 
t/m dinsdag 14 april

Alleen zondag 
12 april geldig

Zondag open
van 12.00 
tot 17.00 uur.

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Soestdijkseweg 
Zuid 13
3732 HC De Bilt
(030) 221 7229

Dag en nacht 
bereikbaar voor 
directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Soestdijkseweg 

Erfstukken 
en dierbare oude 

voorwerpen
Gratis taxatie

Heeft u een bijzonder erfstuk 
en wilt u meer over de achtergrond en 

de waarde te weten komen? 
Op deze dag krijgt u de gelegenheid deze 

kosteloos te laten taxeren.

Zaterdag 18 april, 10.30-15.00 uur
Plaats: ’De Kapel’, Berg & Bosch

Prof. Bronkhorstlaan 10, Bilthoven
Vrij entree

PCB Taxatiedag 
door Eric Branger van

het SBS6 tv-programma
’Wat ben je waard?’

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Blessed by
Comfort

Kom sfeer proeven 
bij Botaboots!

Out� ts Boots Accessories

GEVULDE LENTEFILET
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkens� let, brie & spinazie.
Lekker gekruid. Net even lekkerder dan anders. 100 gram 1,45

CARPACCIO ROLLADE
Met o.a. rundvlees, kruiden crème, pesto, rucola &
Parmezaanse kaas. Kan aan een stuk of plakken. 100 gram 2,25

MAGERE RUNDERSTOOFLAPJES
Mals & mager. Ouderwets lekker stoven; � jn van draad en
lekker mager. Ca 2½ tot 3 uur stoven. 500 gram 4,98

KIPKARBONADES
Uit onze poeliershoek: met een beentje. Gemarineerd of naturel.
Voor de pan of in de oven. Ca 20 - 25 min. braden. 500 gram 3,25

LAMS ZADEL KOTELETJES
Lekker gemarineerd of naturel; kan rosé gebakken worden.
Totaal ca 3 tot 4 min. bakken. 100 gram 1,50

VARKENS VERSE WORST
Lekker gekruid en mooi mager. Glutenvrij dus iedereen lekker
aan tafel. Zachtjes braden in ruim boter. 100 gram 0,89

TIP:
KIPKROKANT SCHNITSEL

Uit onze panklaar hoek: van 100% kippenvlees. 100 gram 1,25 
SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Om krokant te bakken. Mals & mager. 500 gram 4,98

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 6 t/m zaterdag 11 april 2015. Zetfouten voorbehouden.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

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

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk 

• Primera Maartensdijk 

Wij helpen u graag! Maak snel een afspraak en
we kijken samen naar de mogelijkheden.

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Hoe mooi is uw website?

www.parelpromotie.nl



www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Oranjekrant
Voorwoord voorzitter

Heeft u er weer net zo veel zin in als wij? We hopen het, want het bestuur van het Oranjecomité 
De Bilt-Bilthoven is weer een heel jaar lang bezig geweest om voor u en uw kinderen een leuk 

programma samen te stellen tijdens de feestweek rondom Koningsdag 2015. En, vergeet u niet 
dat er dit jaar ook op Bevrijdingsdag festiviteiten zijn georganiseerd.

Wij als bestuur hebben veel plezier 
beleefd aan de voorbereidingen; we 
hopen dat iedereen veel plezier zal 
beleven aan de diverse activiteiten 
en festiviteiten. Deze Oranjekrant 
geeft u alle informatie van woens-
dag 22 april t/m 5 mei over de ver-
schillende evenementen rondom 
Konings- en Bevrijdingsdag.

Vele jaren lang werd de catering op 
Koningsdag op het terrein bij het 
Gemeentehuis verzorgd door een 
cateraar van buiten de gemeente. 
Omdat de besturen van het Oran-
jecomité en Stichting Paardencon-
cours van mening waren dat het 
veel leuker en beter zou zijn dat de 
catering zou worden verzorgd door 
de plaatselijke middenstand en ho-
reca ondernemers, hebben we in 
het najaar van vorig jaar de stoute 
schoenen aangetrokken en overleg 
gehad met een zestal horeca onder-
nemers uit de gemeente De Bilt. 

Deze plaatselijke horeca onderne-
mers hebben het initiatief overge-
nomen en willen heel erg graag 
voor u op Koningsdag op het terrein 
van het Gemeentehuis de catering 
verzorgen. U krijgt dit jaar dus een 
‘eigen’ Bilts drankje en hapje. Maar 
er is dit jaar nog iets bijzonders.

Eens in de vijf jaar organiseren we 
ook altijd iets feestelijks ter gelegen-
heid van Bevrijdingsdag. Verderop 
in deze Oranjekrant kunt u lezen 
dat er op Bevrijdingsdag een taptoe 
wordt georganiseerd, met een vijftal  
landelijke en plaatselijke corpsen. 
En ... natuurlijk wordt deze taptoe 
traditiegetrouw afgesloten met een 
professioneel vuurwerk. U komt 
toch ook?

Over alle festiviteiten (of het nu gaat 
om de Feestavond, de Oranjebingo, 
de oergezellige Kindervrijmarkt op 
de Hessenweg of het Spellenfes-
tival met Oranjeconcours) zijn in 

deze krant artikelen met informatie 
opgenomen. Het spreekt vanzelf 
dat de uitvoering van al deze festi-
viteiten de nodige � nanciën vraagt. 
We doen dan ook graag een be-
roep op u om uw feest geldelijk te 
ondersteunen door donateur van 
ons Oranjecomité te worden. Voor 
slechts (minimaal) € 10,00 per jaar 
bent u al donateur en krijgt u kor-
ting op de verschillende activiteiten. 
Vul daarom de bon in deze Oranje-
krant snel in vóór de Feestweek be-
gint, dan kunt u dit jaar zelfs al pro� -
teren van uw donateurschap.

Veel leesplezier met deze Oranje-
krant. Maar nog veel meer plezier bij 
het deelnemen aan de diverse acti-
viteiten. We zien elkaar graag tijdens 
de Feestweek en wensen u allen een 
� jne Feestweek toe.

Namens het bestuur van het Oranje-
comité De Bilt-Bilthoven.
Frans van Beek, voorzitter

Programmaoverzicht 2015
Woensdag 22 april
20.00 uur: Feestavond, Opstandingskerk

Vrijdag 24 april
20.00 uur: Oranjebingo, gebouw De Schakel

Maandag 27 april
08.00-08.05 uur: Klokken luiden Dorpskerk
08.05-08.15 uur: Aubade koperblazers KBH trans Dorpskerk
07.00-12.00 uur: Kindervrijmarkt, Hessenweg
11.30-17.30 uur: Oranjeconcours, overveld Jagtlust
13.30-17.00 uur: Spellenfestival, gazon Jagtlust 
17.30-21.00 uur: Afterparty met DJ, overveld Jagtlust 

Maandag 4 mei
19.45-20.05 uur: Herdenking Gevallenen/Stille Tocht

Dinsdag 5 mei 
19.45-20.00 uur: Aankomst bevrijdingsvuur Jagtlust
20.00-22.15 uur: Bevrijdingstaptoe, gazon Jagtlust
22.20-22.30 uur: Groots vuurwerk, overveld Jagtlust 

Woensdag 22 april Feestavond
Oranjecomité organiseert feestavond voor alle inwoners.

Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg te Bilthoven, kerk open 19.15 uur aanvang samenzang 
19.45 uur, aanvang programma 20.00 uur. Kaarten: donateurs € 6,00 per kaart (max. 2)

overige kaarten € 10.00 per kaart.

Vooraf vanaf 19.45 uur samenzang 
van Oud-Hollandse liederen met or-
gelbegeleiding van Maas van Apel-
doorn afgesloten met het zingen 
van het Wilhelmus. 

Voor de pauze op veler verzoek een 
optreden van het Millennium Man-
nenkoor uit Zeist o.l.v. dirigent Jaap 
Jan Hunze. Het koor is bekend van 
optredens in binnen- en buitenland 

(o.a. Canada, Ver. Staten en Berlijn). 
In Praag heeft het koor deelgeno-
men aan een internationaal koren-
festival waarbij een bronzen medail-
le werd behaald. Het koor bestaat 
uit ruim 50 leden.

Het programma na de pauze wordt 
verzorgd door Shantykoor De Vecht-
se Parlevinkers uit Maarssen. Veertig 
mannen begeleid door diverse mu-

zikanten zingen vol enthousiasme 
en met een gezellige uitstraling een 
repertoire van shanties, zeemanslie-
deren en moderne seasongs. 

Dankzij onze sponsors kunnen wij 
u deze avond aanbieden incl. een 
kopje ko�  e met een traktatie van 
Banketbakkerij Top’s Edelgebak en 
in de pauze een hartige snack van 
Zeevishandel de Botter en Slagerij 
van Loo en een drankje. 

Ter ondersteuning van het Oranje-
comité vindt er een tulpen verkoop-
actie plaats aan het eind van de 
avond.

Per bos € 2.00, drie bossen € 5.00. 

Wilt u deze avond ook bezoeken, 
informeert u dan bij ons bestuurslid 
Jan Meeuwsen of er nog toegangs-
kaarten beschikbaar zijn.
Bel: (030-2205086) of
mail: jan.meeuwsen@ziggo.nl.

Vrijdag 24 april Oranjebingo
De Bingoavond wordt gehouden op een andere locatie in Gebouw De 
Schakel, Soestdijkseweg 49A, De Bilt achter de Immanuelkerk.

Zaal open 19.30 uur 
Aanvang 20.00 uur
Bingokaarten € 0,50 per kaart
Geldrondes € 1,00 per kaart
Toegang gratis

Iedereen is van harte welkom om
mee te komen spelen. Er zijn bijzon-
der mooie prijzen te winnen met 
voor ieder wat wils. De bingokaarten 
zijn niet in prijs verhoogd. De bingo 
wordt voor het eerst gehouden in 
Gebouw De Schakel, Soestdijkseweg 
49A, De Bilt.

Wilt u ook een gezellige avond mee-
maken kom dan op 24 april naar De 
Schakel. Er worden in totaal 10 ron-
des gespeeld waarvan 2 geldrondes. 
Per ronde zijn er 4 prijzen te winnen. 
Roken is alleen toegestaan in de pau-
zes. Catering wordt verzorgd door 
medewerkers van De Schakel. 



Utrechtse Heuvelrug

Bilthoven

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!

Kindervrijmarkt Koningsdag

Alleen op de Hessenweg vanaf de 
rotonde tot aan het Dr. Letteplein 
mag van de gemeente de Kinder-
vrijmarkt plaatsvinden. Vol is vol. De 
Kindervrijmarkt is alleen in te rijden 
vanaf het Dr. Letteplein met de auto 
tot 7.00 uur om te uit laden. Tot 7.00 
uur kunt de Hessenweg alleen via 
de uitgang bij de rotonde Looijdijk/
Hessenweg verlaten. (Deze regels 
gelden ook als de Kindervrijmarkt is 
afgelopen).

Het Oranjecomité zal erop toezien 
dat de maximum leeftijd van de 

deelnemers (12 jaar) niet wordt over-
schreden. Professionele verkoop is 
niet toegestaan. Kinderen en ouders 
wordt dringend verzocht na a� oop 
van de vrijmarkt hun standplaats 
schoon achter te laten. Tussen 09.00 
en 10.00 uur zal de Marchingband 
van de Koninklijke Biltse Harmonie 

een muzikale rond-gang met en-
kele stops over de  Kindervrijmarkt 
maken. Om doorgang te kunnen 
verlenen aan politie, ziekenwagen, 
brandweer enz. is het verboden een 
plaats op de rijbaan en de rotonde 
in te nemen.

Alleen op de stoepen en de par-
keervakken mag men spullen ter 
verkoop aanbieden. Het is verboden 
met levende have op de Kinder-
vrijmarkt plaats te nemen. De post 
van het Rode Kruis is gevestigd in 
de voortuin van Hessenweg 212, 
herkenbaar aan de bekende Rode 
Kruisvlag.

De Hessenweg is ’s-morgens vanaf 
07.00-14.00 uur voor alle verkeer af-
gesloten en het is verboden uw auto 
op de Hessenweg en/of het Dr. Let-
teplein te parkeren.

Van 07.00 - 12.00 uur, Hessenweg. 
Het Oranjecomité organiseert 
i.s.m. Winkeliersvereniging
Hessenweg-Looijdijk voor
kinderen t/m 12 jaar op de
Hessenweg een Kindervrijmarkt. 

Oranjebridgedrive 
Wegens het overlijden van één de organisatoren de heer George van 
Dam ziet de organisatie af van het organiseren van de Oranjebridgedrive. 
De Oranjebridgedrive heeft in samenwerking met het Oranjecomité 33 
jaar plaatsgevonden.

Route rondgang Marchingband 
Koninklijke Biltse Harmonie 

Start om 09.00 uur vanaf gebouw “de harmonie” schoolplein Jasmijnstraat.

Route:
Jasmijnstraat r.a.; Lathyrusstraat r.a.; Tuinstraat l.a.; 
Looijdijk l.a.; Hessenweg r.a.  korte stop ABN AMRO 
voor het Wilhelmus en aubade.

Vervolg route:
Hessenweg r.a.; Henrica van Erpweg r.d.; van Hogen-
dorpweg l.a.; Service� at Akker (voorzijde) korte stop 
en aubade.

Vervolg route:
Akker l.a.; Groenekanseweg l.a.; Akker (achterzijde) 
korte stop r.a.; Abt Ludolfweg r.a; Runnebeek l.a.; Groe-
nekanseweg l.a.; Dr. Letteplein r.d.; Hessenweg; korte 
stop t.h.v. Qwibus; Hessenweg r.d.; korte stop aubade 
thv Scapino r.d.; Hessenweg rotonde l.a.; Looijdijk r.a.; 
Nieuwstraat l.a.; Dahliastraat r.a.; Jasmijnstraat l.a.; 
schoolplein gebouw “de harmonie”

einde rondgang

Spellenfestival Jagtlust,
gazon Jagtlust

Entree in combinatie met het Oranjeconcours € 4,00 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar en dona-
teurs van het Oranjecomité hebben op vertoon van een geldige donateurkaart gratis toegang.

Er is er een spelkaart voor kinderen 
t/m 5 jaar (geel) en een spelkaart 
voor kinderen van 6 t/m 11 jaar 
(oranje). Deze zijn te koop in de 
partytent naast het bordes van het 
gemeentehuis. De kaartverkoop 
stopt om 16.30 uur. 

Er zijn ruim 20 spellen voor kleuters 
t/m 5 jaar op een speciaal apart 

afgezet terrein met o.a. Zweefmo-
len; Springkussens Haai en Piraat; 
Drakenboot; Ballenbad met huisje 
en Ark van Noach. Verder nog vele 
Oud-Hollandse kinderspellen zo-
als: Spiraal; reactiespel; blind puz-
zelen; zaklopen; doel schieten; 
koekhappen; schminken enz. enz. 

Een kleine greep uit het grote aan-
bod spellen voor de kinderen van 
6 t/m 11 jaar: Rodeostier; Survival-
baan; 3-delig Voetbalparcours: bui-
zen; gaten lopen en slalom lopen; 
Wipe-out Storm Track en Mega 
Balls; Obstakelbaan; Klimwand 
Rotswand en Brandweerspellen.

Leden Jeugdbrandweer Bilthoven 
verzorgen en begeleiden de di-
verse waterspellen. Op het bordes 
2 maal een half uur een optreden 
van Theater Fantast met de Spette-
rende Playbackshow.

Een leuke kindervoorstelling met 
extra grote poppen. Voor een hap-
je en een drankje kunt u terecht bij 
de uitgebreide catering van de lo-
cale cateraars “Local Heroes”.

Zowel naast het gazon van het ge-
meentehuis als op het Horecaplein 
op het overveld naast het paar-
denconcours.

Aanvang 13.30 uur,
einde 17.00 uur.
Voor deelname aan de spellen 
moet apart een spelkaart
à € 2,00 gekocht worden. 

Opening Koningsdag
Van 08.00 tot 08.05 uur luiden de 
klokken van o.a. de Dorpskerk en 
overige in de gemeente Konings-
dag 2015 in. Van 08.05 tot 08.15 
uur muzikale aubade. 

Vanaf de trans van de kerktoren 
“De Peperbus” van de Dorpskerk 
aan de Burg. de Withstraat bren-
gen koperblazers van de Konink-
lijke Biltse Harmonie een muzikale 
aubade.



Wekelijks huis-aan-huis in:

Bilthoven - De Bilt - Groenekan 
Hollandsche Rading - Lage Vuursche
Maartensdijk - Westbroek

Oranjeconcours De Bilt
Op Koningsdag zal vanaf circa 11.30 uur op het terrein tegenover het Gemeentehuis Jagtlust 

voor de 34e keer het Oranjeconcours worden gehouden. Het bestuur van de Stichting
Oranjeconcours De Bilt nodigt u van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Het Oranjeconcours staat in de aan-
gespannen wedstrijdsport bekend 
als startwedstrijd voor het “groene” 
seizoen. De rijders en liefhebbers van 
Tuigpaarden, Tuigpaarden Fries Ras, 
Hackney’s en Shetlanders komen dan 
ook van heinde en verre naar De Bilt 
voor een geweldige middag paar-
densport.

IJsbrand Chardon
Net als voorgaande jaren zal er ook 
dit jaar een showrubriek te zien zijn 
tijdens het concours en niet zomaar 
één. Vierspanrijder IJsbrand Chardon 
zal een demonstratie geven waar de 

vonken vanaf vliegen. Niet alleen is 
hij 25 maal Nederlands Kampioen 
marathon, hij is ook nog eens elf-
voudig wereldkampioen marathon 
(4x individueel, 9x met de equipe). 
Naast de wedstrijden en de gezellig-
heid maakt ook deze show een be-
zoek aan het concours meer dan de 
moeite waard.

Op het concoursterrein zijn stoelen 
aanwezig. Programmaboekjes zijn 
verkrijgbaar bij de kassa’s en worden 
op het terrein verkocht. Er kan door 
de kinderen pony worden gereden 
op de pony’s van Stal van Brenk uit 

Groenekan. Het Oranjeconcours gaat 
altijd door, ook als het regent. Entree 
in combinatie met het Spellenfestival 
georganiseerd door het Oranjecomi-
té € 4 per persoon. Donateurs van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven (op 
vertoon van de donateurkaart 2015) 
en kinderen t/m 12 jaar hebben gra-
tis toegang. Wilt u meer informatie 
over het Oranjeconcours?

Kijk op www.oranjeconcours.nl, daar 
vindt u ook de lijst met bedrijven en 
instellingen die ons concours onder-
steunen door middel van een � nanci-
ele bijdrage.  

Dit jaar wordt het anders! 
Lekker, feestelijk, gevarieerd en gastvrij maar vooral kwalitatief beter eten & drinken.

Op uitnodiging van het Oranjecomité de Bilt-Bilthoven en stichting
Oranjeconcours De Bilt hebben zes ondernemers uit onze eigen gemeente

de handen in één gestoken om van Koningsdag 2015 een feestelijke,
culinaire maar bovenal gezellige dag te maken. 

Zes lokale ondernemers hebben de 
stichting Horecacollectief “The Local 
Heroes” in het leven geroepen om 
niet alleen Koningsdag maar ook 
Bevrijdingsdag en eventueel andere 
toekomstige evenementen in de ge-
meente te bedienen met heerlijke 
hapjes en frisse drankjes. Graag ne-
men wij u mee voor een rondje door 
de gemeente om de ondernemers 
van de stichting Horecacollectief 
“The Local Heroes” aan u voor te stel-
len.

Te beginnen in het oude centrum 
van De Bilt met Local Hero René Ag-
terberg van Amis eten & drinken, res-
taurant de Witte Zwaan en Brasserie 
Vink. Een brasserie is een horecage-
legenheid waar je iets kan eten en/
of drinken. Nou dat kan bij Brasserie 
Vink aan de Utrechtseweg heel goed. 
Amis eten & drinken is een jonge en 
dynamische organisatie die streeft 
naar een topproduct voor de gast.

Bij Amis hebben ze een ambachte-
lijke mediterrane keuken en maken 
ze gebruik van verse ingrediënten. 
Restaurant De Witte Zwaan is een 
modern restaurant in het oude cen-
trum van De Bilt.

Gevestigd op de Dorpsstraat is Ge-
lato Burano, mede eigenaar Friso 
Hennings Backer is de tweede Local 
Hero. Vanaf vorige week scheppen 
ze niet alleen weer hun overheerlijke 
ambachtelijke, Italiaanse IJs in 24 sma-
ken, maar serveren ze ook Italiaanse 
ko�  e van het topmerk Buscaglione 
met een lekker koekje van Miss Fox’s 
Kitchen.

Op naar het HF Witte Centrum waar 
bedrijfsleider Ronald van Leeuwen, 
de derde Local Hero, al vele feesten 
heeft georganiseerd. Bijna iedereen in 
de gemeente heeft hier wel eens een 
feestje gehad. Bij het H.F. Witte Cen-
trum kunt u namelijk voor elk soort 
feest terecht: huwelijksfeest, sweet-
sixteen, supriseparty, kinderpartijtje 
maar ook voor elk soort congres, ver-
gadering, presentatie of lezing. 

Door naar de Hessenweg waar Gijs 
Kok, onze vierde Local Hero, ons met 
trots welkom heet in Café Qwibus. De 
plek in De Bilt om lekker te borrelen, 
te genieten van een heerlijk diner of 
zelfs uw eigen besloten feest of diner 
te organiseren. Door de gezellige en 
ongedwongen sfeer voelen jong en 
oud zich bij de Qwibus thuis. 

We vervolgen onze route naar de 
Planetenbaan waar onze vijfde Local 
Hero, Marcel Verhaar, zijn prachtige 
winkel heeft. Met trots de grootste 
Whisky-Zaak van Nederland. Marcel 
Verhaar is grootgebracht met de ge-
neugten van goede wijn & whisky en 
� jne etenswaren. Reken dus maar op 
lekkere wijntjes op Koningsdag én 
een verrassingsdrankje dat geproefd 
moet worden.

Als laatste komen we bij Café van 
Miltenburg terecht waar onze twee 
laatste Local Heroes, Janneke Bave-
laar & Jan Willem van Miltenburg, de 
tradities en het vakmanschap van een 
authentiek café voortzetten. Het café 
is al drie generaties lang in het bezit 
van de familie Van Miltenburg. Sinds 
een aantal jaar wordt ook de feestzaal 
en het heerlijke zonneterras achter 
het café steeds bekender. Binnenkort 
breidt café van Miltenburg uit met 
catering op locatie. Het kan bijna niet 
anders dat met dit Horecacollectief 
Koningsdag 2015 een onbezorgde & 
feestelijk dag wordt. 

Bij slecht weer
Indien de weersomstandigheden het Spellenfestival niet toelaten kan 
dit worden afgelast. De beslissing hierover wordt ’s-morgens om 10.00 
uur door het bestuur van het Oranjecomité genomen. Deelname aan 
de activiteiten van het Oranjecomité geschiedt op eigen risico.

Het Oranjeconcours De Bilt gaat wel door bij regen.

Maandag 4 mei 2015
Nationale Herdenking bij het monument voor
Gemeentehuis Jagtlust

18.00 uur: Vlaggen halfstok
19.45 uur: Luiden kerkklokken
19.45 uur: Vertrek “Stille Tocht” 
20.00 uur: 2 minuten stilte
20.02 uur: Wilhelmus, kranslegging en bloemen

Stille tocht vanaf De Bilt: 
Soestdijkseweg/ hoek Anth. van Leeuwenhoeklaan
Stille tocht vanaf  Bilthoven:
Soestdijkseweg hoek Kortelaan/Ho� aan.
(nadere informatie in de plaatselijke bladen)

Muzikale aubade VVBB
De Vereniging Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven brengt een 
muzikaal bezoek aan: Verzorgingshuis “De Schutsmantel” van 10.15 tot 
11.00 uur met aansluitend een bezoek aan Service- en Verzorgings� at 
“Huize Het Oosten” van 11.15 tot 12.00 uur.



Sponsors 2015

Administratiekantoor P. van der Horst Bilthoven

Administratiekantoor Ton Elders De Bilt

Aspergekwekerij Fam. Buijs Bilthoven

Banketbakkerij van Ingen De Bilt

Bloemsierkunst Haasjes B.V. Bilthoven

De Vierklank Groenekan

Drukkerij Livo De Bilt

Garage De Bilt De Bilt

Gemakshop Henk Hillen Bilthoven

GJ Fabrics Exposto� ering De Bilt

Grond/Waterwerken Agterberg B.V. Groenekan

Hoefakker, tuinaanleg De Bilt

Houwing & van Beek, netwerk notarissen Bilthoven

Ing Jo Rijksen, makelaardij De Bilt

Juwelier en Edelsmid Rob van Eck De Bilt

Kapsalon Bax De Bilt

KIK-Accountants Groenekan

Kunsthandel- en Lijstenmakerij ‘t Winkeltje De Bilt

Kwaliteitsslagerij Van Loo De Bilt

Luxe Bakkerij Krijger Bilthoven

Mesu Groente en Fruitwinkel De Bilt

Ploeger, delicatessen De Bilt

PLUS Bilthoven Supermarkt Bilthoven

Rabobank Utrechtse Heuvelrug De Bilt-Bilthoven

Rijwielpaleis, Bilthoven Bilthoven

Schildersbedrijf J. van Dijk & Zn Bilthoven

Schildersbedrijf Joh. van Doorn B.V. De Bilt

Stomerij v. Buren Bilthoven

Strukton Rail Utrecht

Top’s Edelgebak Patisserie Bilthoven

Tuinspecialisten van Ginkel De Bilt

Van der Valk Hotel De Bilt Utrecht De Bilt

Van Eijken Optiek De Bilt-Bunnik

Whisky- en Wijnhandel Verhaar Bilthoven

Zeevishandel “De Botter” De Bilt

Colofon:
Deze Oranjekrant is opgemaakt en uitgegeven in opdracht van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven i.s.m. De Vierklank. Vragen over de ge-
organiseerde activiteiten kunt u stellen aan de leden van het dagelijks 
bestuur te weten: 

Voorzitter: Frans van Beek
Secretaris: Nel Verkroost
Penningmeester: Maarten de Jong
info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl
Ledenadministratie: Jan Meeuwsen, tel. 030-2205086

Contactpersoon De Vierklank:
Tel.: Cor Groenen of Saskia van Driel: 0346-211992

Schriftelijke reacties te richten aan: 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven
Postbus 681, 3720 AR Bilthoven.
E-mail: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 
Website: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl 

Donateurs gezocht - Meld u aan

Oranjecomité zoekt nieuwe donateurs
Het bestuur en de vrijwilligers van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven staan ook dit jaar klaar om de feestweek 
rondom Koningsdag te organiseren. Maar alles valt en staat met de geldelijke mogelijkheden. Daarom vragen 
wij u via onderstaande bon een � nancieel steentje bij te dragen door donateur te worden van het Oranjeco-
mité. Al voor een bedrag van € 10,00 per jaar kunt u donateur worden. Behalve dat u de activiteiten van het 
Oranjecomité � nancieel ondersteunt krijgt u als donateur van het Oranjecomité o.a. € 4.00 p.p. korting op de 
toegangskaarten voor de feestavond en gratis toegang bij het Paardenconcours en Spellenfestival.

Wij verwelkomen U graag als nieuwe donateur.
Het bestuur Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 

Hierbij geef ik mij op als donateur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven voor € 10,00 per jaar.

Dhr/Mevr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik zal mijn toezegging t.n.v. het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven na toezending van de acceptgiro 
overmaken op:* ❏  Bankgirorekening NL24 RABO 0308 3860 00 (Rabobank) 
 ❏  NL19 INGB 0003 9895 79            (* aankruisen wat van toepassing is)

Bon uitknippen en in gefrankeerde envelop opsturen naar: Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, 
Postbus 681, 3720 AR Bilthoven. Of aanmelden via email: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kan voor de aanwezigheid van fouten/onvolledigheden niet worden 
ingestaan en kan géén aansprakelijkheid deswege worden aanvaard. 
Aan deze uitgave kunnen géén rechten worden ontleend. 

Dinsdag 5 mei Oranjetaptoe
“70 JAAR BEVRIJDING” 

Aankomst bevrijdingsvuur: 19.45-20.00 uur

Taptoe tijdsduur: 20.00-22.15
Gazon gemeentehuis “Jagtlust”
Speaker: Maas van Apeldoorn

Afsteken vuurwerk: 22.20-22.30 
Overveld gemeentehuis Jagtlust
Toegang: gratis
Catering: Local Heroes

Lopers vanuit Wageningen zullen 
het bevrijdingsvuur naar diverse 
plaatsen in het land brengen.Tussen 
19.45 - 20.00 uur hopen zij De Bilt-
Bilthoven aan te doen om het bevrij-
dingsvuur door de burgemeester de 
heer Gerritsen te laten ontsteken.

Deelnemende verenigingen:
Chr. Muziek- en Showband
Juliana, Amersfoort
Winnaar van de aanmoedigingsprijs 
van de gemeente Amersfoort. Jaar-
lijks organisator en deelnemer van  

Taptoe Amersfoort. Zij brengen een 
spetterende show genaamd “The 
New World” De band telt ruim 60 
leden.

Showharmonie Oefening
Baart Kunst, Rhenen
Showharmonie OBK is een graag ge-
ziene gast op allerlei  evenementen 
zoals de Bloemencorso’s Valkens-
waard en Leersum. Verder optre-
dens op taptoes in het gehele land, 
het bevrijdingsde� lé Wageningen 
en Koningsdag evenementen in de 
regio.
 
Band of Liberation & pipes,
Leiden
Opgericht in 2000 en optredend in 
authentieke uniformen uit 1940-
1945. Niet weg te denken bij taptoes 
en herdenkingen, vaak in samen-
werking met Keep on Rolling. Zij 

brengen een speciale bevrijdings-
show met medewerking van 2 pipes 
(doedelzakspelers). Een optreden 
dat u beslist niet mag missen.

Vereniging Vrijwillige
Brandweerharmonie Bilthoven
Bekend in binnen- en buitenland 
door hun deelname aan grote mi-
litaire taptoes en optochten. Re-
gelmatig optredend tijdens brand-
weeroptochten of wedstrijden. De 
enige brandweerharmonie van Ne-
derland.

Marchingband Koninklijke
Biltse Harmonie.
Veelvuldig te gast bij het vrijheids-
de� lé in Wageningen en de jaarlijkse 
Veteranendag in Den Haag. Deelne-
mer aan vele de� lés en streetpara-
des o.a. Blankenberg, Roeselaere en 
in Apeldoorn.

Spectaculair vuurwerk
Aansluitend aan de taptoe zal om 22.20 uur een groots bevrijdingsvuur-
werk worden afgestoken. Verzorgd door � rma Meester Vuurwerk uit Le-
lystad. In verband met de veiligheid wordt het vuurwerk op het overveld 
(grasveld aan de andere kant van de Soestdijkseweg) afgestoken. U als 
publiek dient op 60 meter afstand van het vuurwerk te staan. De Soest-
dijkseweg dient als afscheiding. Volgt u de aanwijzingen van de spea-
ker en de brandweer goed op en blijf op afstand. De Soestdijkseweg zal 
vanaf beide zijde vanaf 20.00 uur geheel zijn afgesloten ook voor � etsers 
en wandelaars. 



 De Vierklank 13 8 april 2015

Prijswinnaar bij Jumbo
Deze Lays 

zitzak is nu 
van de familie 

Hogenhout. 
De inspanning 
was minimaal. 

Door het 
deponeren van 

hun kassabon in 
de ton kwamen 
ze als winnaar 

uit de bus Zo 
deelt Jumbo 

Maartensdijk 
regelmatig leuke 

prijzen uit.Biltse Beat reünie
Op 9 Mei is het de derde keer dat Albert Agterberg, Wim van Leeuwen en Ronald van Leeuwen de Biltse Beat 
reünie organiseren. Het oorspronkelijk geplande optreden van de band Beethoven vindt geen doorgang. In 
plaats daarvan speelt de band ‘Grooveline’ die zelfs nog meer jaren 70 en 80 muziek spelen. 
Eventuele spijtoptanten kunnen hun kaarten inleveren tot 1 mei bij het HF Witte Centrum: Daar zijn ook kaarten 
te koop voor 9 mei a.s. Voor informatie: Ronald van Leeuwen 06 22692864. 

Grooveline vervangt Beethoven op de Biltse Beat reünie

Perkgoed
Diverse kleuren. 
Hangpot ø 27 cm. Per stuk 

VAN 11,99CVOOR 

7,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 15. Geldig van 09-04 t/m 15-04. OP=OP

advertentie

Waddeneilanden voor het eerst in 
samenhang beschreven

door Guus Geebel

Half april verschijnt ‘Geschiedenis van de Wadden’. De Canon van de Waddeneilanden. In 
vijftig zogenaamde vensters van elk 1200 woorden geven de auteurs Anne Doedens en Jan 

Houter historische ontwikkelingen en hoogtepunten van de eilanden als geheel en apart weer. 
 

Op zijn bekende enthousiaste wijze 
vertelt historicus dr. Anne Doedens 
over de totstandkoming van het 
boekwerk, waarmee twee jaar gele-
den werd begonnen. ‘Jan Houter is 
de eilander die overal gemakkelijk 
ingang vindt. Het kostte hem dan 
ook geen moeite om van kunstenaar 
Frans Schot van Terschelling wrak-
kenkaarten te krijgen’, vertelt Doe-
dens. Zelf reisde hij met zijn echt-
genote de eilanden af om foto’s te 
maken en met eilanders in gesprek 
te komen. Op Terschelling kreeg hij 
van museum Het Behouden Huys 
alle medewerking, evenals van de 
musea van de andere eilanden.

Kloosters
‘Dit is het eerste boek waarin de cul-
tuurhistorie van de eilanden in hun 
verschil en samenhang wordt behan-
deld. Het geheel heeft samenhangen-
de cultuur en is noch Hollands noch 
Fries. Terschelling bijvoorbeeld 
kent drie dialecten, Westers, Aasters 
en Meslônzers. Aan de hand van de 
eerste drukproef vertelt Doedens in 
sneltreinvaart wat er zoal in het boek 
te vinden is. Een van de oudste kaar-
ten van het gebied is uit de vijftiende 
eeuw en bevindt zich in Londen in 

het British Museum. ‘In de canon 
is aandacht voor de kloosters die de 
eilanden hebben ontgonnen. Oude 
kerken is een ander thema, met be-
schrijvingen en afbeeldingen van 
funderingen van achtste, negende en 
elfde-eeuwse kerken. Het boek geeft 
ook tips waar je een en ander kunt 
vinden.’ 

Rijke cultuur
De eilanders waren doopsgezind 
en niet erg gezagsgetrouw. Alleen 
Ameland was voor een groot deel 
een katholiek eiland. Ameland was 
lange tijd een zelfstandig staatje met 
een eigen vlag en heeft als vrijstaat 
nooit meegedaan aan de Tachtig-
jarige Oorlog. Ook vind je hier de 
Sunneklaasviering, een oud cultu-
reel erfgoed. Het boek bevat ook een 
item over vuurtorens. De Brandaris 
op Terschelling is de oudste vuur-
toren van Nederland en stamt uit de 
veertiende eeuw. Bijzonder is dat 
Texel als eiland stadrechten heeft. 
Een hoofdstuk gaat over vormver-
andering en groei, maar ook over 
verdwenen eilanden en dorpen. Alle 
eilanden zijn uitgebreid met stuifdij-
ken. Verder komen in het boek onder 
meer voor: de walvisvaart, jutters, 

dominees, kunstschilders, reddings-
maatschappijen, het Oerol festival 
en zeehelden. Ook de verschillende 
standbeelden worden beschreven.

Oorlogen en vluchtelingen
De eilanden fungeerden vaak als 
toevluchtsoord voor vluchtelingen. 
Tijdens de Spaanse Burgeroorlog 
zaten op Ameland Spaanse vluchte-
lingen die voor Franco waren. Maar  
kardinaal De Jong, afkomstig van 
Ameland, had een hekel aan fascis-
ten. Op Schiermonnikoog staat een 
huisje dat in de Eerste Wereldoorlog 
gemaakt is door Belgische vluchte-
lingen. In die tijd waren op Rottu-
meroog troepen gelegerd. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog hebben de ei-
landen een essentiële rol gespeeld bij 
de Atlantikwall. Ook over deze peri-
ode gaat het boek en zijn afbeeldin-
gen opgenomen. Er is aandacht voor 
de opstand van Georgiërs op Texel. 
Schiermonnikoog werd als laatste in 
juni 1945 bevrijd.

Geiten
Doedens vertelt dat Jan Houter steeds 
voor elkaar wist te krijgen dat mate-
riaal voor het boek gebruikt mocht 
worden. ‘Voor het verhaal over 

wrakken moeten we bij Hille van 
Dieren in Formerum op Terschel-
ling zijn, had Houter gezegd. Ik kon 
daar prachtige foto’s maken. Er hing 
een afbeelding van het Amerikaanse 
schip West Aleta, dat vergaan was 
met 30.000 vaten wijn aan boord. 
Als Jan de tekst die erbij staat leest 
zegt hij tegen mij dat die niet klopt. 
Je hebt geschreven dat de geiten in de 
duinen van Terschelling en Vlieland 
dronken waren en de eilanden nog 
jarenlang gratis drank hadden, maar 
geiten heb je alleen op Vlieland. Dat 
moet je dus veranderen.’

Toerisme
‘De eilanden hebben 30.000 inwo-
ners en trekken jaarlijks anderhalf 

miljoen toeristen. Dat een gebied 
met zo weinig inwoners anderhalf 
miljoen toeristen trekt en toch de il-
lusie geeft van een klein beschermd 
gebied met een eigen cultuur is 
wonderlijk. Toch heeft nooit iemand 
eerder naar de samenhang van die 
cultuur gekeken. Kortom in dit boek 
zitten alle elementen van jutten tot 
wrakken, VOC, taal, kerk, klooster, 
waar die eilanden een gezamenlijke 
cultuur mee vormen in alle verschil-
len. Dit is het beste boek dat ik ooit 
gemaakt heb. Iedereen die van de 
natuur en de eilanden houdt moet dit 
als complement zien’, vertelt Anne 
Doedens. Geschiedenis van de Wad-
den is rijk geïllustreerd en telt 192 
pagina´s. 

Grijnzend laat Anne Doedens een illustratie zien van twee hondjes 
uit het museum van Hollum. Die stonden voor het raam van een ‘huis 
van plezier’. Aan de stand van de beeldjes wisten heren of ze konden 
binnenwippen.

Boekpresentatie Goethe in Dachau
Zaterdag 11 april om 17.00 uur wordt bij Bouwman Boeken de heruitgave van het kampdagboek 

Goethe in Dachau van de schrijver en vertaler Nico Rost gepresenteerd. 

Goethe in Dachau verscheen voor het 
eerst in 1948 en komt nu uit als deel 9 
in de serie Kritische Klassieken van 
Uitgeverij Schokland. Met Goethe in 
Dachau heeft Nico Rost niet alleen 
een monument voor zijn medege-
vangenen in Dachau opgericht, maar 
ook laten zien hoe een mens zijn 
waardigheid kan behouden in een 
omgeving die niet onderdeed voor de 
hel. Na de oorlog werkte Nico Rost 

nauw samen met zijn politieke te-
genpool en mede-verzetsstrijder Pim 
Boellaard (die jarenlang woonachtig 
was in de villa Kloostereind in het 
Biltse Kloosterpark) in het door hen 
opgerichte Dachau-comité. Uitein-
delijk kregen zij het voor elkaar dat 
er in 1965 in Dachau een monument 
en museum gerealiseerd werden, ter 
nagedachtenis aan het voormalige 
concentratiekamp.

Plaatsgenoot Nils Buis zal iets meer 
vertellen over Uitgeverij Schok-
land, Ewout van der Knaap, hoofd-
docent Duitse Letterkunde aan de 
Universiteit Utrecht en schrijver 
van het nawoord bij deze heruit-
gave gaat in op de achtergronden 
van het boek en de schrijver. De 
toegang is gratis, aanmelden is ge-
wenst, tel: 030 220012 of info@
bouwmanboeken.nl
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Record automatische deuren B.V. – onderdeel van het Zwitserse, beursge-
noteerde Agta – Record concern en dé toonaangevende specialist op het gebied van 
toegangsoplossingen – heeft met circa 100 medewerkers twee vestigingen in Nederland: 
Doorwerth en Oosterhout (NB). De dienstverlening betreft advies, productie, installatie, 
service en onderhoud van automatische, rook, brand en inbraakwerende schuifdeuren, 
draaideurautomaten, vouwdeuren, entreesluizen, vluchtwegoplossingen, etc. die door 
alle branches worden toegepast. Record automatische deuren heeft een duidelijke klant 
en servicegerichte visie. Via het ‘Total Concept Selling’ concept adviseren wij onze 
klanten om tot een optimale oplossing te komen, waarbij vanaf het adviestraject tot en 
met de aftersales voortdurend ‘oplossingen’ worden gepresenteerd, ongeacht het moment 
waarop het contact met de klant ontstaat. Dit vormt de basis voor onze jarenlange pret-
tige samenwerking met onze klanten.

Record automatische deuren groeit
en vestigt zich binnenkort in deze regio.

Voor dit nieuwe team zijn we op zoek naar:
Commercieel medewerkers
In binnendienst pleeg je acquisitie, maak je offertes en bel je die ook na. Je hebt veel 
contact met klanten en collega’s. Je neemt veel initiatief en ondersteunt de afdeling daar 
waar nodig. Bij Record Automatische Deuren B.V. staan persoonlijke aandacht voor onze 
klanten en het bieden van een uitstekende service in een heel hoog vaandel. 

 Functie-eisen:
•	 MBO+ werk- en denkniveau
•	 Commercieel/zeer klantgericht
•	 Doener en (be)denker
•	 Extravert en proactief
•	 Communicatief, zowel in woord als geschrift
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Objectief
•	 Accuraat en secuur

Commercieel medewerkers Service en onderhoud
In binnendienst werk je samen met je collega’s van sales, je zorgt dat er onderhouds-
contracten worden aangeboden voor onze projecten. Daarnaast pleeg je acquisitie en 
bel je je offertes na. Tevens maak je serviceoffertes voor aanpassingen aan bestaande 
deurinstallaties. Je hebt dagelijks contact met klanten en collega’s. Je neemt initiatief en 
ondersteunt de afdeling daar waar nodig.

 Functie-eisen:
•	 MBO+ werk- en denkniveau
•	 Commercieel/zeer klantgericht
•	 Doener en (be)denker
•	 Extravert en proactief
•	 Communicatief, zowel in woord als geschrift
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Objectief
•	 Accuraat en secuur

Installatie Engineers
Als installatie Engineer van Record Automatische Deuren B.V. heb je een hele leuke, zelf-
standige en afwisselende baan. Met veel passie installeer jij dan ook onze automatische 
deuren en complete puien met toebehoren. Je beschikt over een eigen luxe installatie bus 
met alle benodigde materialen en gereedschappen. Daarnaast controleer je de dage-
lijkse aanvoer van projectonderdelen en draag je zorg voor het tijdig inleveren van de 
projectmappen en bijbehorende retourgoederen in het magazijn. 

 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Elektrotechnische kennis
•	 Praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Rijbewijs B(E)

Service/Onderhoud Engineers
In deze afwisselende functie ben jij ambassadeur van Record en verzorg je op klantge-
richte wijze het onderhoud en de servicecalls in West- en Midden-Nederland aan de 
automatische deuren zodat deze goed blijven functioneren. Daarnaast informeer c.q. 
adviseer je onze klanten o.a. aanvullingen ter bevordering van het gebruikersgemak. Je 
draait ook mee in de 24-uurs servicediensten waarbij je eens in de 5 á 6 weken rouleert. 
Je beschikt over een eigen luxe service- en onderhoud bus met alle benodigde materialen 
en gereedschappen.
 
 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Elektrotechnische kennis
•	 Praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Rijbewijs B(E)

Allround assemblage medewerkers
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het op basis van een dagelijkse planning 
verrichten van diverse werkzaamheden zoals zagen van profielen, automaten voorberei-
den, kappen samenstellen, balken assembleren en kit werkzaamheden. Tevens behoren 
de controle (kwalitatief en kwantitatief) op inkomende en uitgaande goederen (profielen 
en glas) ook tot je taken. Je hebt een positieve, collegiale instelling en kunt zowel zelf-
standig als in teamverband goed functioneren.

 Functie-eisen:
•	 LBO werk- en denkniveau
•	 Goede beheersing van de Nederlandse taal
•	 Ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden aan de hand 

van technische tekeningen
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al bezit van VCA basis

Logistiek medewerker
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het structureel verwerken - zowel adminis-
tratief als fysiek -van inkomende en uitgaande goederen c.q. projecten. Je zorgt voor een 
controle op volledigheid van project gerelateerde producten en (kwalitatief en kwanti-
tatief) op inkomende en uitgaande goederen. Tevens behoren de afhandeling garantie-
gevallen en continue werken aan verbetering van interne werkprocedures, kwaliteit en 
ondersteunende middelen tot je taken.

 Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau
•	 Communicatief zowel in woord als geschrift
•	 Logistieke kennis en inzicht
•	 Elektrotechnische kennis, praktisch technisch inzicht
•	 Van onbesproken gedrag
•	 Doener en (be)denker
•	 Pro-actief
•	 Je gaat voor kwaliteit en voor je klanten
•	 Bij voorkeur al in het bezit van VCA basis
•	 Rijbewijs B(E).

Bij Record Automatische Deuren B.V. staan persoonlijke aandacht voor onze klanten en 
het bieden van een uitstekende service in een heel hoog vaandel. Vanaf het adviestraject 
tot en met de nazorg: onze klanten staan altijd op nummer één. Van onze medewerkers 
verwachten wij dan ook de volgende instelling:

•	 Klant- en servicegericht
•	 Teamspeler, heel collegiaal
•	 Geen 8-tot-5 mentaliteit
•	 Afspraak is afspraak
•	 Hands-on mentaliteit

 Wij bieden:
•	 Uitstekende arbeidsvoorwaarden
•	 Prettige werksfeer
•	 Leuke collega’s
•	 Kans op een vaste baan bij een leuk en vooruitstrevend bedrijf.
•	 Salaris afhankelijk van functie, leeftijd, opleiding en ervaring

Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in het profiel en voldoe je aan de functie-eisen? Dan nodigen wij jou 
graag uit om te solliciteren naar deze leuke baan binnen ons geweldige bedrijf! Stuur 
dan je motivatie en CV naar werving-selectie@record-automatischedeuren.nl of bel met 
Karin Broos, afdeling HRM: 06 – 225 726 22.

Onze missie: De onderneming: vooraanstaand en innoverend. Binnen het vakgebied van 
advisering, uitwerking, implementatie, service en onderhoud / beheer van automatische 
deuren nemen wij een prominente plaats in. Wij zijn innovatief, kwalitatief hoogwaardig 
en dienstverlenend op een hoog niveau, flexibel, duurzaam en sociaal. Dit vormt de
basis voor de continuïteit van onze onderneming.
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advertentie

Op elke deelnemende boerderij 
liggen routekaarten en kan de fiet-
stocht gestart worden. Aan de fiet-
stocht is eveneens een prijsvraag 

gekoppeld die bestaat uit een aantal 
rebussen, te vinden op elke boerde-
rij. De gehele fietsroute is circa 25 
km, vooraf aanmelden is niet nodig 

en de toegang voor de fietstocht is 
gratis. 

Lariekoek
Op ieder bedrijf is iets te drinken 
en zijn kleine hapjes te proeven, 
zoals lariekoek, biestpannenkoek-
jes, kaas en vlees van eigen koeien. 
Maar er is op elke locatie ook gele-
genheid om lekker te zitten en de ei-
gen lunch te nuttigen. Bij Cafetaria 
de Gram, tegenover de grote kerk 
in Westbroek, is een leuke Welkom 
in de Stal-actie en ook ijsboerderij 
Evert van Zijtveld, aan het einde 
van de Kerkdijk in Westbroek, is 
geopend voor (h)eerlijk vers ijs.

Thema
Op elke boerderij is een thema uit-
gewerkt, zoals weidegang, agra-
risch natuurbeheer, kringloop-land-
bouw, melk  en de duurzaamheid 
van koeien. Op deze manier kan 
men een goed beeld verkrijgen van 
de werkzaamheden op de bedrijven 
en hoe de boeren bezig zijn met ver-
duurzaming van hun sector. Voor 
meer informatie over (Wel)Kom in 
de Stal: tel. Christianne Hennipman 
(0346 282098) of e-mail welko-
mindestal@hotmail.com.

(Charlotte Nijsten)

Fietstocht langs het boerenbedrijf
Op zaterdag 11 april is er van 10.00 tot 15.30 uur een fietstocht langs verschillende 

boerenbedrijven in deze gemeente en regio. De (Wel)Kom in de Stal-fietstocht wordt voor
het eerst georganiseerd door de Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark (ANV). 

Deelnemers
1.  Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, Dorpsweg 85, Maartensdijk. 

Naast zoogdieren is hier groenteteelt en teelt van zacht fruit. Ook 
wordt op dit bedrijf veel aandacht besteed aan kringlooplandbouw. 
Tevens is er een boerderijwinkel aanwezig met (h)eerlijke producten 
van het land.

2.  Melkveebedrijf fam. Westeneng, Groenekanseweg 51, Groenekan. 
Achter de bijna twee eeuwen oude boerderij is een moderne stal met 
melkkoeien en jongvee te zien. Weidegang van de koeien is erg be-
langrijk op dit bedrijf.

3.  Melkveebedrijf fam. Blaauwendraad, Kooijdijk 9, Westbroek. 
Naast het werk met de melkkoeien worden hier diverse activiteiten 
georganiseerd, zoals boerderij educatie en kinderfeestjes. En altijd 
de vraag: Wat is melk en wat doen we ermee?

4.  Schapenbedrijf en Streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7, 
Tienhoven. Naast het houden van schapen en het streekmuseum, 
waarin de historie van het gebied te zien is, wordt op dit bedrijf veel 
gedaan aan natuurbeheer.

5.  Melkveebedrijf ‘De Bonte Parels’, Korssesteeg 3, Westbroek. Op 
dit bedrijf worden zo’n 60 melkkoeien gehouden en is duurzaamheid 
het sleutelwoord; van kalf tot koe.

Tevens geopend maar geen deelnemer aan de (Wel)Kom in de Stal-
fietsroute: De Franciscushoeve, Groenekanseweg, naast nr. 173 in 
Groenekan. Een paardenpension waar pony’s en paarden het hele jaar 
door weidegang hebben. Ook is er zorglandbouw op dit bedrijf. Er is 
een aparte weide met geiten, kippen en konijnen. Op 11 april is hier een 
open dag. Leuk om een kijkje te nemen!

De thematische fietstocht voert o.a. langs koeien en er valt van alles te 
ontdekken over landbouw en agrarisch natuurbeheer.

Het avontuurlijke kunstenfestival 
Tweetakt/KAAP is van start gegaan 
in de Utrechtse binnenstad. Op 
(maandag) 6 april was de start van 
het festival ook in Groenekan, op 
en rond het fort Ruigenhoek. 
Het programma bevat meer dan 
100 verschillende theater- en dans-

voorstellingen, cabaretoptredens, 
muziekconcerten, beeldende kunst-
werken, games en interactieve in-
stallaties, voor alle leeftijden. Zelfs 
voor peuters vanaf 1,5 jaar oud is 
er een programma, waarmee het 
festival als vanouds niet alleen aan-
trekkelijk is voor gezinnen met kin-

deren, maar ook voor scholieren, 
studenten en volwassenen. Twee-
takt/Kaap 2015 duurt nog tot en met 
zondag 12 april. Het programma op 
Fort Ruigenhoek loopt elk weekend 
door t/m zondag 31 mei. (m.u.v. 16, 
23, 30 mei). Meer informatie en tic-
kets op www.tweetakt-kaap.nl.

Groen van Prinstererschool
naar halve finale 

De meiden van groep 7 en 8 van de Groen van Prinstererschool in De 
Bilt hebben de halve finale van het Cruyff Courts toernooi bereikt. Tij-
dens de kwartfinale in Gorinchem lieten ze De Vlindervallei uit Amers-
foort en De Tamboerijn uit Go-
rinchem ruimschoots achter zich. 
Met 9 doelpunten voor en slechts 
1 tegen was de winnaarsbeker 
overtuigend voor de Groen van 
Prinstererschool. 
Tijdens het toernooi gaat het 
om winnen, maar ook om de - 
uiteraard 14 - regels van Johan 
Cruyff. Volgens succescoach 
Van Lelieveld is de eerste regel 
het belangrijkste: ‘Alleen kun je 
niets, je moet het samen doen’. 
Op 20 mei spelen de meiden de 
halve finale, in Arnhem. 

(Ytzen Renema)

Biltse meiden spelen volgende maand de halve finale in het Cruyff 
courts toernooi.

Open dag Bosbergschool 
Een peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang, allemaal 
onder 1 dak. Vernieuwend onderwijs volgens IPC methode, Engelse 
les, een continurooster en bijvoorbeeld 5 flexibele vakantiedagen 
per schooljaar. Het zijn een paar kenmerken van de Bosbergschool 
in Hollandsche Rading. Meer weten? Kinderen en hun ouders zijn 
zaterdag 11 april van 10.00 tot 12.00 welkom op de open dag van de 
Bosbergschool. Voor meer informatie zie www.debosbergschool.nl

Schoolvoetbaltoernooi 
basisscholen

Het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 van de basis-
scholen uit De Bilt, Bilthoven en Groenekan vindt dit jaar weer plaats 
bij sportpark “Weltevreden”. Op 15 april spelen de leerlingen van 
groep 5/6 met de prijsuitreiking om ongeveer 17.00 uur. De kinderen 
uit groep 7/8 spelen op 22 april waarbij de prijsuitreiking om ongeveer 
17.30 uur plaatsvindt. De organisatie hoopt ook dit jaar weer op een 
sportief toernooi, mooi weer en vele toeschouwers.

Zaterdagochtend vanaf 9.30 uur 
werd iedereen welkom geheten en 
werd er door de  de kinderen eerst 
geknutseld voor Pasen en lekker 
buiten gespeeld en konden de ou-
ders gezellig met elkaar kletsen bij 
een kop koffie of thee met wat lek-
kers. 

Tijdens het knutselen in de Rakker-
tuin kwam de paashaas langs met 
het nieuws dat in de mooie Bostuin 
een heleboel paaseieren waren ver-
stopt en dat deze door alle kinde-
ren gezocht mochten gaan worden. 
Dat vonden de kinderen geweldig, 
ze gingen gelijk met veel enthou-
siasme op zoek naar de eieren. En 
dat alles onder het toeziend oog 
van de paashaas die speciaal voor 
het paasfeest naar de Bosuiltjes was 
gekomen. 

Het paasfeest was zo een mooie 
manier om in de stemming te ko-
men voor Pasen. 

Paasfeest bij de Bosuiltjes 
Op zaterdag 28 maart was het jaarlijkse paasfeest bij kinderdagverblijf de Bosuiltjes

van Kinderopvang de Bilt in Bilthoven. Kinderen genoten met hun familie van het mooie weer. 
De sfeer zat er dankzij een week vol paasknutselactiviteiten al goed in. 

Alle gevonden eieren werden in een 
grote tas verzameld en de paashaas 
zorgde voor een eerlijke verdeling.

Tweetakt en Kaap (in Groenekan) gestart
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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

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 april 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

1+1
Gratis249

1+1
Gratis

Kip
Vers uit eigen grill 
per stuk
van

€3,50

Jumbo Patat
Frites
2 zakken 1 kilo
van

€1,78
voor

€0,89

Roomboter 
Appel� ap
Vers uit eigen oven
2 stuks
van

€1,58

Jumbo
Appelmoes
2 potten
van

€1,98
voor

€0,99
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FC De Bilt verliest aansluiting subtop
Zaterdag 4 april stond de inhaalwedstrijd tegen Woudenberg op het programma. Een echte zes-

punten-wedstrijd want bij winst zou de achterstand op Woudenberg, de nummer vier, slechts drie 
punten worden. Bij een nederlaag was de vierde plaats, die mogelijk recht geeft op de nacompetitie, 

bijna onhaalbaar. Er stond op die zaterdag voor Pasen zeker iets op het spel!

Het eerste half uur leek FC De Bilt 
iets sterker dan Woudenberg, maar 
de Woudenbergers toonden zich 
meer ervaren in de tweede klasse 
en speelden zich steeds beter in de 
wedstrijd. FC De Bilt deelde wat 
speldenprikken uit, maar de beste 
kans was voor een middenvelder 
uit Woudenberg. Het was duidelijk 
merkbaar dat beide ploegen niet 
wilden verliezen en er werd dan 
ook voor ieder meter gevochten. 

De gelijke stand met rust was een 
goede weergave van de eerste helft.

Vreemd
In de tweede helft leek het erop 
dat FC De Bilt goede plannen had, 
maar daar ging al snel een streep 
doorheen. In de 50e minuut brak 
Woudenberg uit en het leek of de 
verdediging niet scherp genoeg re-
ageerde. Een buitenspeler schoot 
de bal laag voor en zoals de Wou-

denberger spits Riezebosch tegen 
FC De Bilt vaker doet; hij scoort 
een beetje vreemd, maar daardoor 
blijkbaar erg lastig voor een kee-
per en op het scorebord verscheen 
de 0-1. Kort daarna kreeg Wou-
denberg de kans op 0-2, maar Ri-
cardo tikte de bal met zijn voeten 
tot corner. 

Uitspelen
Daarna speelde Woudenberg de 
wedstrijd heel degelijk uit. FC De 
Bilt knokte wat het waard was, 
maar het lukte niet. Het laatste 
kwartier ging FC De Bilt één-op-
één spelen en ontstonden er bij 
beide doelen kansen. Na een mooie 
diepe bal van Erwin Korthals liep 
Tom Karst heel goed door en wist 
uit een moeilijke positie de bal goed 
in te koppen; helaas net niet laag, 
hoog of hard genoeg om de keeper 
te passeren. Na iets meer dan 90 
minuten floot de scheidsrechter de 
wedstrijd ten einde. Woudenberg 
was over het geheel genomen de te-
rechte winnaar. Om de zesde plaats 
te handhaven of misschien nog een 
plaatsje te stijgen, moeten in de ko-
mende vijf wedstrijden voldoende 
punten worden gepakt. Zaterdag 
11 april, in de thuiswedstrijd tegen 
Veensche Boys, is daarvoor de eer-
ste mogelijkheid.

Centrals klaar voor de 
Silver League

Het seizoen is voor Centrals dames 1 goed begonnen. 
Afgelopen zaterdag won het team de Midden Nederland Cup, 

door in de finale UVV met maar liefst 11 – 3 te verslaan. 

Zaterdag begint de competitie voor Dames 1 van Centrals . Ze spelen 
dan 2 wedstrijden tegen Roef! uit Moergestel. Ondanks de degradatie 
uit de Hoofdklasse, zijn er geen speelsters vertrokken. De selectie is 
zelfs breder en sterker geworden. 

Vergeleken met vorig jaar is de selectie van het 1e damesteam van Cen-
trals sterker en breder geworden. Nu zijn de mogelijkheden om in de 
Golden League (voorheen Hoofdklasse) te blijven spelen ook kleiner 
geworden omdat er geen 8, maar 6 teams spelen in de Golden League. 
In de Silver League spelen 12 teams, met ook de eveneens ‘gedegra-
deerden ‘UVV en Gryphons. Alle vaste speelsters zijn dus gebleven 
bij Centrals. Het team is versterkt met een paar Engelse speelsters, die 
hier komen spelen als voorbereiding op het Europese Kampioenschap 
Softbal Dames in Rosmalen.                         (Bertus Voortman)

De competitie van Centrals Dames 1 start zaterdag 11 april tegen Roef! 
Sportwethouder Madeleine Bakker zal om 14.00 uur op Sportpark 
Weltevreden de eerste bal werpen. 

Om niet verder te zakken in het klassement moet FC de Bilt de komende 
tijd zijn beste beentje voorzetten. (foto Henk Willemsen).

Samenwerken • Verbinden • Inspireren

Uitnodiging
Beursvloer De Bilt

2 juni 2015, 09.00-11.00 uur
Rabobank Utrechtse Heuvelrug, Utrechtseweg 25 - Zeist

De Beursvloer is hét netwerkevenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en waar u als 
bedrijf hét verschil kunt maken! Niet in de vorm van geld maar door uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen aan 
de Biltse samenleving. Uw kennis delen, middelen delen en menskracht inzetten, die de samenleving sterker maakt en 
die zeer waardevol is voor uzelf, uw collega’s én de deelnemers van de betrokken organisaties. De kansen zijn er legio, 
het is een kwestie van doen!

Kom naar de Beursvloer en laat u inspireren! Meld u nu aan via joanne@samenvoordebilt.nl
Voor meer info: www.samenvoordebilt.nl



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Midi rond BALEN € 25,- p/s. 
Jacobskruid vrij, geschikt voor 
paarden. Bezorgen mogelijk 
Jan Willem 06-30242122

2 videorecorders: 1 van 
Philips en 1 van Deawoo. In 
goede staat met 50 videoban-
den o.a. Swiebertje, Disney en 
André van Duin. € 40,-, kan 
ook apart. Tel. 030-2203659

Vloerkleed 260cm bij 250cm 
effen paars weinig gebruikt, 
€ 50,-. Tel. 030-2203659

Lief Teddy Widder Konijn + 
houten hok met verdieping 
(1x0.85x2.20 mtr). Vrouwtje, 
3-kleur: abrikoos/wit/donker-
grijs, 2 jaar, ingeënt met stam-
boom. Tel. 06-46285461/06-
22557618

Mooi gaaf toiletfonteintje 
met kraan € 10,-. Tel. 0346-
212613

Gratis af te halen in 
Maartensdijk. Buiten konij-
nenhok 50x120 cm, hoogte 
110 cm. Tel. 06-27351250

B O O D S C H A P P E N -
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Kinzo figuurzaagmachine in 
goede staat € 25,-. Tel. 030-
2285083

Eppo jaargang 1976, met oa. 
Asterix & Obelix ingebonden 
in 2 boeken samen € 5,-. Tel. 
030 2285083

Twee Persische vloerkleedjes, 
60x100cm en 60x120cm, in 
zeer goed staat € 20,- per stuk. 
Tel. 030-2258916

Gratis af te halen 7m2 Heuga 
tegels rood lebistro nieuw. 
Tel. 0346-211780 na 16.00 
uur

Harmonium met bankje in 
goede staat € 50,-. Tel. 030-
2282511

CASTELIJN & BEERENS 
luxe portemonnees en akte-
tassen bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Z.g.a.n. bureau, beige, 140 
cm breed. Kastdeurtje en 
laden in oudblauw € 45,-. Tel. 
0346-212222

Brother Fax –T 74/76, wei-
nig gebruikt. T.e.a.b. onder de 
€ 50,-. Tel. 0346-211282

Z.g.a.n. ronde witte tuintafel, 
gemakkelijk hanteerbaar en 
op te bergen met losse poten 
€ 25,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. Brabantia afvalbak, 
chroom, met uitneembare 
binnenbak € 10,-. Tel. 030-
2205540

2 dozen vol boeken: romans, 
thrillers, kinder, info, 
dans, atlas enz enz. In een 
koop slechts € 20,-. Tel. 
06-16380350

Lief poezenkoppel zoekt 
z.s.m. een grote tuin waar ze 
in hun kleine speelgoedhuisje 
mogen wonen. Zijn alleen een 
buitenleven in een landelijke 
omgeving gewend en vragen 
niet veel aandacht. Als ze 
maar samen mogen blijven. 
Heeft u een plekje voor dit 
lieve stelletje op uw perceel/
boerderij en in uw hart? Tel. 
06-29342896

Activiteiten
Flamencodansvoorstelling: 
Fiesta Flamenca 30 Dansers 
Gitaar Kambiz Afshari Zang 
Manuel Espinosa Choreograaf 
Heleen 13 Juni H Dunantplein 
4 de Bilt Aanvang: 20.00 u 
Info: 06-41042464 www.fla-
menco-utrecht.nl

Fietsen/ brommers
Meisjes fiets 24” wielen 
€ 27.50. Tel. 06-55702207

Personeel gevraagd
MEDEWERKSTER in de 
winkel van Kok Stomerij & 
Lederwaren voor 1 dag in de 
week. Tel. 0346-214112

BABYCOMPANY.NL te 
Maartensdijk zoekt mede-
werkster voor circa 30 uur 
per maand voor het afhande-
len en inpakken van bestel-
lingen. Computerervaring 
vereist want ook SEO-
werkzaamheden, Pintrest-, 
Facebook- en Linkedin-
beheer. info@babycompany.
nl of 0346-212691

Personeel aangeboden
Moet je cijfer voor Frans, 
Duits of Engels een 
paar puntjes hoger? Met 
BIJLESDEBILT gaat dat luk-
ken, ervaren docente helpt je 
erbij! Ga naar www.bijles-
debilt.nl 

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030- 2716800

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

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

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

Let op! BETTY'S CORNER 
afwezig op vrijdag 10, 15, 17 
en 24 april. Extra geopend op 
maandag 13 en maandag 20 
april. Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kan. 45  Digitaal kan. 43
www.regiotvdebilt.nl

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding
Ook voor gazononderhoud bent u bij ons aan het juiste adres.
Bemesten, maaien verticuteren etc. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

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

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

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

Te huur/ te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg in 
Maartensdijk. Tel. 06-54623282

Nu tijd om uw tuin gereed te laten maken voor het voor-
jaar! Bel Rein: 06 82004441

Cursussen/ trainingen 
zaterdag 18 april praktijkmiddag Eetbare tuin van 13 
- 16 uur inspirerende workshop over groenten, kruiden en 
bloemen verbouwen, waarmee je dit seizoen direct zelf aan 
de slag kunt in je eigen tuin. door Luuk Schouten en Agnes 
Looman (Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden ) Kosten € 
45,- incl. naslagwerk en uitgangsmateriaal. adres: Dorpsweg 
264a Maartensdijk. Info/opgeven bij Agnes tel 0647608868 
www.Agneskruiden.nl

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen

Het Reumafonds bedankt 

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comi-
téleden en bewoners in Maartensdijk en West-
broek voor hun grote inzet en bijdrage aan de lan-
delijke collecteweek. Tijdens de collecte van 16 
t/m 21 maart 2015 is in Maartensdijk € 1.425,05 
en in Westbroek € 949,52 opgehaald. Hiermee 
leveren beide kernen een belangrijke bijdrage aan 
de reumabestrijding in Nederland.

Aangepaste dienst Dorpskerk

Op zondag 19 april vindt in de Dorpskerk te De 
Bilt een aangepaste kerkdienst plaats voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Medewerking 
wordt verleend door de muziekgroep ‘De Tor-
nado’s’ o.l.v. Rina Kruis. De dienst begint om 
19.00 uur. Na afloop is er koffie/thee/limonade in 
De Voorhof naast de kerk. 

Seizoensopening Reisclub 

Het seizoen van de Maartensdijkse Reisclub voor 
Senioren is weer geopend. Ook nu kan weer wor-
den gekozen uit een scala van mini-vakanties en 
dagtochten. Op 28 april staat er een mooie dag-
tocht met koffie, gebak en lunch/diner de nieuwe 
polders en prachtige bloembollenvelden op het 
programma. De opstapplaatsen (voor de bus) zijn 
om 9.15 uur bij Vink Westbroek, om 9.30 uur 
Dijckstate Maartensdijk en om 10.15 uur bij Wel-
tevreden in De Bilt. De geplande terugkomst is om 
16.30 uur. Inlichtingen c.q. tel. aanmelding kan via 
0346 212288 of 06 53853557.

Oud papier 
Maartensdijk Korfbalvereniging 'Twee-
maal Zes' haalt zaterdag 11 april oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U wordt verzocht uw 
papierkliko of het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

in Nood in Bangladesh. Voor meer 
informatie: www.samskledingactie.
nl of tel. 073 6871060.

‘900 dagen’ in het Filmhuis

Het Filmhuis in het Lichtruim ver-
toont op woensdag 15 april a.s. ‘900 
dagen’ (2012) van Jessica Gorter in 
het kader van de aanstaande her-
denking van de Tweede Wereld-
oorlog. Deze aangrijpende docu-
mentaire van Jessica Gorter werd 
op het International Documentary 
Filmfestival Amsterdam (IDFA) in 
2012 bekroond met de prijs voor de 
Beste Nederlandse Documentaire. 
Jessica zal zelf bij de voorstelling 
aanwezig zijn. Aanvang 20.00 u. 
Toegang vanaf 19.00 u. Kaarten zijn 
verkrijgbaar in het Lichtruim, Pla-
netenplein 2, Bilthoven va. een uur 
voor aanvang van de voorstelling.

PCOB-ledenmiddag

Tijdens de PCOB-ledenmiddag op 
dinsdag 14 april neemt de heer Grif-
fioen uit Utrecht zijn gehoor mee 
op een spannende reis door Rus-
land, die hij samen met zijn vrouw 
maakte in 1992. De contactmiddag 
wordt gehouden in de Ontmoetings-
kerk, Kon. Julianalaan 28 in Maar-
tensdijk. De aanvang is om 14.30 
uur. Ook niet-leden zijn hartelijk 
welkom. Voor inlichtingen: Henny 
Ockhuijsen-Hus, tel. 030 2202458. 

Sam’s kledingactie 

Op 18 april vindt er van 10.00 tot 
13.00 uur een kledinginzamelings-
actie van Sam's Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. U kunt dan 
uw gebruikte kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic 
zakken inleveren bij De Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 
in Bilthoven, bij de OL Vrouwekerk, 
Gregoriuslaan 8 in Bilthoven  en bij 
de RK St. Maartenskerk, Nachte-
gaallaan 40 in Maartensdijk. De 
opbrengst van de ingezamelde kle-
ding gaat dit jaar naar een ontwik-
kelingsproject van Cordaid Mensen 

• Nieuws 
• Agenda • Informatie
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Hockeydames SCHC 
winnen Europacup

door Guus Geebel

Na een boeiende en zeer spannende finale waarin shootouts uiteindelijk de beslissing brachten 
werd SCHC uit Bilthoven maandag 6 april winnaar van de EuroHockey Club Champions Cup 

(EHCCC). De dames speelden de finale tegen Hockeyclub ’s-Hertogenbosch.

SCHC begon voortvarend en stond 
al na tien minuten met 2–0 voor 
door benutte strafcorners van Caia 
van Maasakker. Maartje Krekelaar 
maakte in de 23ste minuut de 2-1 
en vlak voor tijd werd het door 
Maartje Paumen 2–2. De shootouts 
die daardoor gehouden moesten 
worden, werden door SCHC ge-
wonnen en dat team won dus de 
cup. De gouden medailles voor de 
winnaars werden uitgereikt door 
EHF-vicepresident Carola Meyer 
en burgemeester Arjen Gerritsen.

Vrijwilligers
Het toernooi om de Europacup 
werd van vrijdag 3 tot en met 
maandag 6 april gehouden op 
het SCHC-terrein in Bilthoven. 
Acht teams uit zes landen deden 
mee aan dit Europese clubtoer-
nooi voor vrouwen. De deelne-
mende teams vertegenwoordigen 
het hoogste Europese clubniveau 
dat de hockeywereld kent. Neder-
land en Engeland deden met twee 
teams mee. Duitsland, Spanje, Ier-
land en Rusland met één team. Het 

toernooi werd voor de 42ste keer 
gehouden en vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de Eu-
ropean Hockey Federation (EHF). 
De EHF bepaalt jaarlijks waar dit 
prestigieuze toernooi plaatsvindt. 
Gastclub SCHC slaagde er met 
heel veel vrijwilligers in een ge-
slaagd toernooi met volle tribunes 
te organiseren. Het damesteam van 
SCHC nam voor het eerst in haar 
geschiedenis deel aan de EHCCC. 
De club mocht het toernooi orga-
niseren en werd ook nog winnaar. 

Het team van SCHC met de gewonnen Europacup.

Dikke overwinning voor Irene
Taurus is al jaren een concurrent van 
Irene. In het voorbije weekeinde 
ontmoetten zij elkaar weer. In deze 
halve finale van het bekertoernooi is 
Taurus er op gebrand om te winnen, 
het was de laatste kans op een grote 
prijs. Irene wist dat het hierdoor een 
extra beladen wedstrijd zou wor-
den. De opdracht voor Irene was 
met veel servicedruk te beginnen. 
Doordat dit goed uitpakte kreeg 
Irene gemakkelijke ballen terug, 
die men omzette in harde aanvallen. 
Taurus had daar geen antwoord op. 

De eerste 2 sets won Irene daardoor 
vrij simpel. In de altijd lastige en 
beruchte 3e set zette Taurus alles op 
alles en nam veel risico’s wat goed 
uitpakte! Irene stond onder druk en 
kreeg het lastig en kwam achter tot 
zelfs 24-20. Echter op het beslissen-
de moment serveerde Taurus fout, 
waarna de service overging naar 
Irene. Door de fouten in de verdedi-
ging bij Taurus en door collectieve 
inzet, trok Irene aan het langste eind 
en won de derde en laatste set met 
26-24.

Twee fronten
Irene M1 heeft hierdoor uitzicht op 
twee titels. Op 16 mei in Voorscho-
ten, maken Irene en Kalinko in een 
rechtstreeks duel uit wie winnaar van 
de beker wordt in de leeftijdscatego-
rie tot 18 jaar. 
In de Topklasse gaat de strijd om het 
kampioenschap ook tussen Irene en 
Kalinko. Hier valt de beslissing naar 
alle waarschijnlijkheid al op zater-
dag 11 april als Irene de wedstrijd 
in de Kees Boeke sporthal wint van 
Zaanstad.

Maartje Paumen werd topscorer van het toernooi. Zij kreeg de trofee 
daarvoor uitgereikt door wethouder Madeleine Bakker.

Irene meisjes 1 heeft uitzicht op twee titels. (foto Ron Beenen)

DOS alleen aan kop
DOS heeft zaterdag in een rechtstreeks duel om de koppositie goede 
zaken gedaan door Achilles op eigen veld in Den Haag te verslaan. 
Voor het tweede achtereenvolgende weekend had DOS een uitwedstrijd 
en ook nu werd er afgereisd naar Den Haag; nu voor de topper tegen 
medekoploper Achilles. 

De Westbroekers kenden een droomstart op het winderige en koude 
veld. Binnen tien minuten hadden ze al een 0-5 voorsprong gepakt met 
goed en gevarieerd spel. De thuisploeg liet dit niet over haar kant gaan 
en schakelde fysiek een tandje bij. In de periode richting rust was DOS 
niet op alle momenten verdedigend even goed bij de les en leek het of 
zij zich toch uit de tent lieten lokken door de Hagenezen. Achilles ver-
kleinde de achterstand halverwege tot een 6-9 score. 

Grimmig
Na rust werd het spel wat grimmiger en had de scheidsrechter zijn han-
den vol om het in goede banen te leiden. Achilles speelde op het randje 
en soms er overheen, zoals een overtreding op aanvoerder Tim Nap. 
Gelukkig beseften de DOS-spelers op tijd dat zij deze wedstrijd alleen 
korfballend konden winnen. Op het moment dat Achilles op twee pun-
ten naderde bij 9-11, nam DOS het initiatief weer in handen. DOS liep 
weer uit naar een mooie 10-14 eindstand. 

Kop
Door deze overwinning staat DOS nu twee punten voor op Achilles en 
alleen aan kop van de ranglijst. Het vertoonde spel was wederom goed 
deze wedstrijd, alleen het afronden van kansen bleef onder de maat. Dit 
is iets waar de komende weken nog verder aan zal worden geschaafd. 
De volgende wedstrijd is zaterdag 18 april om 15.30 uur in Westbroek.
Tegenstander is nummer vier op de ranglijst Velocitas uit Leiderdorp.

Maartje Cox naar SCHC 
Maartje Cox speelt met ingang van volgend seizoen voor Dames 1 van 
SCHC. De 25-jarige keepster komt over van Hurley en heeft een con-
tract getekend voor twee jaar, met een optie op een derde jaar. Maartje 
Cox volgt Floortje Engels op die na het overlijden van Inge Vermeulen 
de legguards weer aantrok en het doel van SCHC sinds de winterstop 
verdedigt, maar na dit seizoen definitief stopt. 

Bestuurslid tophockey Jos Frijters: ‘Met Maartje halen we een ervaren 
keepster bij de groep die toe is aan een volgende sportieve stap en die 
graag bij SCHC wil zetten’. Maartje Cox: ‘SCHC heeft een heel mooi 
team dat elk jaar meedoet om de prijzen. Ik ben ambitieus en ben blij 
met deze kans. SCHC is bovendien een mooie club met veel publiek en 
een mooie entourage. Ik zie er naar uit om er te gaan spelen’.  

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

VOLVO VERKERK 

FC DE BILT
VEENSCHE BOYS

zaterdag
11 april

aanvang: 14.00 uur
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Concrete vragen over dierenweide
door Rob Klaassen 

In Maartensdijk is onrust ontstaan over het voortbestaan van de dierenweide. Omwonenden 
van het parkje zijn bang dat de gemeente De Bilt de kinderboerderij wil wegbezuinigen. 

Volgens Dick de Jager, woordvoer-
der van de gemeente, is dit niet aan 
de orde: ‘In de meerjarenbegroting 
(2015-2018) is een bezuiniging 
van 90.000 euro opgenomen voor 
de onderhouds- en exploitatiekos-
ten van dierenweide Maartensdijk 
en het park aan de Planetenbaan 
in Bilthoven. Het uitgangspunt 
van de gemeente is dat we, samen 
met de huidige beheerders, zoeken 
naar alternatieve financiële midde-
len waardoor de kinderboerderijen 
kunnen blijven’. In Maartensdijk is 
men van mening dat de kosten voor 
de dierenweide niet meer bedragen 
dan 10.000 euro. 

Kosten 
Vanuit de werkgroep omwonenden 
dierenweide lichten Hans Martens 
en Gert-Jan Weierink toe dat zij 
best de uitdaging van het College 
en gemeenteraad serieus willen ne-
men, maar wel eerst eens precies 
willen weten hoe de kostenstruc-
tuur van de dierenweide in Maar-
tensdijk in elkaar zit. Verder willen 
ze van de gemeente weten wat nu 
de gevolgen zullen zijn wanneer de 
gemeente er niet in slaagt om een 
andere vorm van financiering te 
vinden. Stopt de gemeente dan toch 
met haar financiering voor de die-
renweide?’

Vrijwilliger
Gert-Jan zegt namens de werk-
groep dat een aantal bewoners zich 
opnieuw bereid heeft verklaard om 
gratis de dierenweide te blijven on-
derhouden en met kennis van zaken 
de zorg voor de dieren voort te zet-
ten, zoals dit al 27 jaar wordt ge-
daan. Het onderhoud is bij hen in 
goede handen. De huidige beheer-
der verzorgt de dieren ook al 27 
jaar. Hij krijgt hiervoor van de ge-
meente een kleine vergoeding. ‘We 
mogen toch aannemen - wat er ook 
gaat gebeuren -, dat de beheerder 

deze vergoeding blijft behouden. 
Daarnaast hebben zich thans bij 
ons nog enkele nieuwe vrijwilligers 
aangemeld. Ook is een aantal men-
sen de laatste dagen spontaan de 
straat opgegaan om handtekenin-
gen te verzamelen voor steun om 
de dierenweide te behouden. Echt 
iedereen doet er van alles aan’. 

Garantie
Hans vult nog aan: ‘Het is dus van 
het allergrootste belang, dat er een 
volledige openheid van de kosten-
structuur op tafel komt. Dat is de 
enige manier om verder te kunnen 
komen. We hopen dan ook dat we 
op heel korte termijn antwoord 
van de gemeente te krijgen’. Hans 
zegt er tot slot behoefte aan te heb-
ben om de raadsleden te herinne-
ren aan een toezegging die aan de 
bewoners rond de dierenweide is 
gedaan: ‘Drie jaar geleden was er 
een schouw door de gemeenteraad 
waarbij ook onze dierenweide werd 
aangedaan. Na aandringen van 
de omwonenden garandeerden de 
raadsleden toen het voortbestaan 
van de dierenweide (‘dit moeten 
we zo houden’). Ook werd ons toen 
toegezegd dat de raadsleden in ge-
sprek zouden blijven met de buurt. 
Helaas hebben we daarna nooit 
meer iets vernomen’.

Reacties 
In het Paasweekeinde vernemen de 
omwonenden van het bericht van de 
woordvoerder van de gemeente De 
Bilt Dick de Jager. Op donderdag 2 
april laat hij weten: ‘In verband met 
de pensionering van de heer Rozier 
loopt de overeenkomst met hem af. 
De gemeente De Bilt heeft afspra-
ken gemaakt met een zorgboerderij, 
die de verzorging van de dieren op 
zich zal nemen zo lang er nog geen 
duidelijkheid is over de nieuwe be-
heersituatie’. Het echtpaar Rozier 
wordt hierover door de pers in het 

weekeinde geïnformeerd. Er wordt 
in Maartensdijk verbaasd op deze 
gang van zaken gereageerd. Hans 
Martens: ‘De woordvoerder van de 
gemeente vraagt afgelopen week 
via de pers aan de mensen in Maar-
tensdijk, die strijden voor het be-
houd van de Dierenweide in Maar-
tensdijk, om mee te denken over de 
toekomst van de dierenweide. Het 
komt wat eigenaardig over, dat de 
gemeente tegelijkertijd beslist om 
het onderhoud van de dieren in han-
den te geven van een zorgboerde-
rij, die dit waarschijnlijk niet voor 
niets gaat doen. Mogelijk laat de 
gemeente de kosten toenemen i.p.v. 
afnemen, zoals voorgesteld door de 
Maartensdijkers. Het wordt steeds 
belangrijker dat er over alles rond-
om de dierenweide volledige open-
heid van zaken wordt gegeven’. 

Jaren
En vervolgens stelt Gert-Jan: ‘Er 
verandert voor de Maartensdij-
kers niets in het lopende traject. 
Er worden door ons voorstellen 
gedaan. Die voorstellen liggen bij 
de gemeente. Wij wachten op een 
fatsoenlijk antwoord daarop. De 
gemeente is uiteraard op de hoogte 
van de op handen zijnde aanbieding 
van honderden handtekeningen 
voor ondersteuning van het behoud 
van de dierenweide in Maartens-
dijk. De petitie zal donderdag aan 
de gemeente worden aangeboden. 
Het gaat om het voortbestaan van de 
Dierenweide tegen zo laag mogelij-
ke kosten en dat is met de ervaren 
vrijwilligers waarschijnlijk beter te 
realiseren. Nogmaals: Maartensdijk 
zou het op prijs stellen om inzicht 
te krijgen van de gemeente in de 
kosten, die het afgelopen jaar zijn 
gemaakt. Wij stellen voor om de 
dierenweide te onderhouden tegen 
minimale kosten en dit niet voor 1 
jaar te doen, maar voor pakweg de 
komende 15 jaar’.

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Fietsen voor een tuinkas
In Maartensdijk, staat op de Dorpsweg 102 het Thomashuis. In dat huis 
wonen negen bewoners met een beperking en de zorgondernemers met 
hun gezin. In het verleden heette de boerderij, waarin nu het Thomas-
huis is gevestigd: Vredestein. Die naam komt terug in de naam van de 
stichting: Stichting Vrienden Bewoners Vredestein Maartensdijk.

Een voorziening die op het verlanglijstje staat van het Thomashuis is 
een tuinkas. Daar waar bewoners hun groene vingers kunnen laten wap-
peren, hun zelfgezaaide kruiden kunnen gebruiken voor de maaltijd, 
de tomaatjes en de komkommers kunnen plukken voor de salade en 
aardbeien rood en groot zien worden. Deze wens wil de stichting graag 
realiseren in het project tuinkas 2015

Tiny de Groot (pedicure in Maartensdijk) en Rob Karstens (fysiothera-
peut) willen graag hun steentje bijdragen om dit project te verwezenlij-
ken. Op 10 april gaan zij in drie weken de Zilverroute fietsen naar San-
tiago de Compostella. Deze tocht begint in Sevilla in Spanje en eindigt 
in Santiago. Bij elkaar ongeveer 1500 km. Aan deze tocht hebben zij als 
doel gekoppeld: kilometers maken voor het project tuinkas 2015. Spon-
soren kunnen een e-mail met gegevens sturen naar svbvm@live.nl of 
kunnen bellen met Willie van Keeken (0346 213383). Zij is bestuurslid 
van de stichting. 

Hans Martens en Gert-Jan Weierink en rechts beheerder Joop Rozier in 
de Dierenweide van Maartensdijk.

Groene Steen op Bureveld
Zaterdag 11 april van 10.30 tot 14.00 uur ben je van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen op tuinderij De Groene Steen op de nieuwe 
locatie. Vanaf dit seizoen is Tuinderij de Groene Steen te vinden bij boer-
derij Nieuw Bureveld op de Universiteitsweg 1 in De Bilt. De groenten 
uit de tuinderij vormen een mooie aanvulling op dit bedrijf met vlees-
vee, zorgvraag en natuurlijk de boerderijwinkel. Vanaf half april komen 
de eerste groenten van het land. De open dag is met rondleidingen door 
de tuin, koffie en taart en natuur-
lijk kan je ook een kijkje nemen 
op de rest van de boerderij. Zie 
www.Tuinderijdegroenesteen.nl

Themawandeling ‘bomen’
Op zondag 12 april is er bij Beerschoten een themawandeling: ‘bo-
men’. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Deze wandeling 
wordt door het Utrechts Landschap georganiseerd door Christien Hid-
ding. Aanmelden kan via christien.hidding@gmail.com 
Deelname is gratis. Start om 14.00 uur vanuit Paviljoen Beerschoten, 
gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt, voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf.

Belevingsgerichte 
lentewandeling

Op zondag 12 april kun je meewandelen met de belevingsgerichte len-
tewandeling in de Ridderoordse Bossen. Wil je met al je zintuigen van 
de lente genieten, in een prachtig natuurgebied en zou je graag meer 
willen leren leven met de seizoenen en de wijsheid van de natuur ge-
bruiken? Je wandelt er langs oude hakhoutpercelen en door een park-
bos met monumentale beukenlanen. 

De start is om 10.30 uur halverwege de Vuurscheweg (Bilthoven). 
Deze vorm van wandelen is geschikt voor een kleine groep van maxi-
maal 12 volwassenen. Meld je dus snel aan via natuurbeleving@
ivndebilt.nl of telefonisch bij een van de gidsen. Meer informatie op 
www.ivndebilt.nl. Gidsen: Nienke de Vrieze (06 24899385) en Gera 
Hoogland (06 47073053).

Circustheater 
in Het 

Lichtruim
Onder leiding van Annelijn Suij-
kerbuijk is Jeugdtheaterschool 
Masquerade in januari gestart met 
tien lessen circustheater. Het is een 
combinatie van circus- en theater-
lessen, waarbij de kinderen niet al-
leen acrobatiek- en circusoefenin-
gen leerden, maar ook hoe je die 
presenteert.

Maandag 30 maart werd het eerste 
lesprogramma afgesloten met een 
gevarieerde presentatie in de thea-
terzaal van Het Lichtruim. Artistiek 
leidster Irene Jongbloets vertelt dat 
Masquerade het lespakket ook voor 
volgend seizoen aanbiedt. ‘Dan zijn 
er gewoon een heel jaar circus- en 
theaterlessen. Uiteindelijk zullen 
de leerlingen gaan meedoen in de 
grote voorstelling die we jaarlijks 
in theater De Kom in Nieuwegein 
houden.’ [GG]
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vanaf 8/4 NIEUWE “A LA CARTE” KAART!

“Wat schaft de pot?”

Woe.
08-04
Do.

09-04
Vr.

10-04

“Kliekjesdagen”
Diverse vlees-, vis-

en vegetarische gerechten

€ 9,50

Woe.
15-04
Do.

16-04
Vr.

17-04

Runderhaasfilet met
stroganoffsaus

of
“Bouillabaisse”

(Zuid-Franse visschotel)
of

Burrito met groenten en kaas

€ 9,50
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