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Uw lokale
drukwerkspecialist 

‘Vrede is een werkwoord’ 
door Henk van de Bunt

Zaterdag 30 april vond de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers die op
Fort De Bilt in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten plaats. 

Vicevoorzitter van de Stichting 
Herdenkingsmonument Fort de Bilt 
Peter-Paul de Winter verzorgde de 
opening: ‘Normaal gesproken zou 
voorzitter Herman Steendam (oud-
Biltenaar), hier staan en het woord 
voeren. Herman heeft er echter 
voor gekozen om ditmaal tussen u 
plaats te nemen om zo zijn goede 
vriend Marten Mobach uit De Bilt 
te vergezellen. De heer Mobach is 
een ‘meidagen 40’ veteraan, heeft 
de bezetting meegemaakt en is ter-
nauwernood op 5 mei 1945 nog aan 
de dood ontsnapt. Alleen dankzij 
het feit dat de Utrechters hier op 
de Biltsestraatweg de bevrijders 
stonden op te wachten is hij niet de 
laatste geweest die hier op het fort 
is gefusilleerd. De Duitsers zagen 
te veel mensen staan en besloten 
daarom niet af te slaan naar het fort, 
maar met de heer Mobach door te 

rijden naar de gevangenis aan het 
Wolvenplein; Marten Mobach wel-
kom en fijn dat u er op deze voor u 
zo moeilijke dag weer bij bent’. 

Vrede
De Winter vervolgde: ‘We zijn ein-
delijk weer met elkaar samen. Het 
leert ons opnieuw dat niets vanzelf-
sprekend is of vanzelf gaat. Er moet 
altijd energie in gestoken worden. 
Dat vrede niet vanzelfsprekend 
is, vertelt ons de huidige situatie 
in Oost-Europa. De oorlog in de 
Oekraïne leert ons dat het zomaar 
weer ergens mis kan gaan met alle 
verschrikkelijke gevolgen van dien. 
Vrede is daarom geen zelfstandig 
naamwoord maar een werkwoord! 
Vrede gaat nooit vanzelf, we zul-
len er allemaal altijd aan moeten 
blijven werken. We mogen hier 
nooit wegkijken of het aan anderen 

overlaten; integendeel: we dragen 
er allemaal verantwoordelijkheid 
voor om die vrede te onderhouden 
en te voeden met positieve energie. 
Het zit hem vaak in kleine dingen, 
elkaar iets gunnen en tevreden zijn 
met wat je hebt. Vrede is een kost-
baar goed dat niet in geld is uit te 

drukken. Helaas mis je het pas als 
het er niet meer is’. 

Vergeten
Theo Vleugels, directeur van de 
Oorlogsgravenstichting, hield een 
toespraak: ‘Wij herdenken opdat 
wij niet vergeten. Want het verleden 
gaat niet weg door het te vergeten 
en is niet over, door er niet over te 
spreken. Dan blijft men zitten met 
een onverwerkt verleden, dat men 
niet onder ogen durft te komen. We 
herdenken omdat het verleden niet 
voorbij is en omdat vergeten geen 
oplossing biedt. Maar als herden-
ken zich beperkt tot het levend hou-
den van het verleden, terugkijken 
dus, dan heeft het uiteindelijk geen 
toekomst. Herdenken moet dus een 
brug slaan tussen het verleden, het 
heden en de toekomst. 
In Nederland zien wij onszelf bij 
het herdenken graag als erfgena-
men van slachtoffers en helden. 
Herdenken wordt dan al gauw als 
eren ervaren; ten onrechte. De Ne-
derlandse werkelijkheid van toen 
was niet zo eenduidig. En dat be-
perkt zich ook niet tot de tweede 
Wereldoorlog. Betoonde moed en 
geestkracht moeten we met eerbied 
gedenken; en begane wreedheden 
met afschuw. Steeds moeten we ons 
bewust zijn dat wij erfgenaam zijn, 
zowel van moed en geestkracht, 
als van het vermogen tot geweld 
en wreedheid, alsook van de bange 
onverschilligheid bij onzegbare 
misdaden’.

Herdenking
De herdenking op Fort de Bilt be-
gon om 19.30 uur met het luiden 
van de klok. Na de bijdrage van 
de directeur van de Oorlogsgra-
venstichting lazen leerlingen van 
de adoptieschool (Daltonschool 
Utrecht) enkele zelfgeschreven ge-
dichten voor. Aansluitend waren er 
twee minuten stilte, gevolgd door 
twee coupletten van het Wilhelmus. 
Vervolgens leggen onder andere 

vertegenwoordigers van de provin-
cie Utrecht en van de gemeenten 
Utrecht en De Bilt een krans bij 
het monument. Voor de Provincie 
was dat lococommissaris (gedepu-

teerde) Arne Schaddelee, voor de 
gemeente Utrecht locoburgemees-
ter (wethouder) Eelco Eerenburg 
en voor De Bilt locoburgemeester 
(wethouder) Dolf Smolenaers. 

Namens de gemeente De Bilt legt locoburgemeester Dolf Smolenaers een 
krans.

De trompetter bij de klok speelt de Last Post met aansluitend twee minuten 
stilte. 

De talloze aanwezigen herdenken staande; ook (vooraan) de leerlingen 
van de Daltonschool.

Herman Steendam, Marten Mobach en Dolf Smolenaers luisteren naar de 
directeur van de Oorlogsgravenstichting.

Koningsdag dus allerlei spelletjes
en gelukkig hier nu geen relletjes
het feest is voorbij
en ook al weer mei
dus is het ook wel weer welletjes

Guus Geebel Limerick

Geen
wachtlijst

Plasklachten?

Prof. Bronkhorstlaan 10 Gebouw 94
3723 MB Bilthoven
E info@link2care.nl | T 030 – 750 10 40

Ga naar: www.link2care.nl
en maak nu een afspraak!

Uroloog nodig?
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
08/05 • 10.30u - 

Mevr. Ds. Marjolein Cevaal - Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/05 • 09.30u - Ds. G. van Wijk 

08/05 • 18.30u - 
Proponent H. Teeuwissen 

De Woudkapel
08/05 • 10.30u - Bezinnen op zondag

met Abeltje Hoogenkamp

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
08/05 • 14.00u - de heer Jan Pindus 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
08/05 • 11.00u - Pastor Gerard Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

08/05 • 10.15u - Ds. P.J. de Haan
Besloten bijeenkomst

De Bilt
Alive De Bilt

(Ambachtstraat 3b, De Bilt)
08/05 • 10.00 uur -

spreker Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
08/05 • 10.00 uur -

spreker mevr. Marjolijn van der Mast

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
08/05 • 10.00u - Ds. P. Vermaat 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

08/05 • 10.00u - Ds. S. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
08/05 • 10.00u -

Woord- en Communieviering
I. Elsevier + W. Eurlings

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
08/05 • 15.30u - Drs. J. Mulder 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

08/05 • 10.00u - Ds. A. J. Britstra
08/05 • 18.30u - Ds. A. J. Britstra

Onderwegkerk Blauwkapel
08/05 • 10.30u - Ds. J. Britstra 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

08/05 • 11.00u - ds. P.J. Rebel 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

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

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

08/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder 
08/05 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder 

11/05 • 19.30u -
Ds. M. van Kooten; Tijdrede 

PKN - Ontmoetingskerk
08/05 • 09.30u - ds. P.J. Rebel

St. Maartenskerk 
08/05 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering A. Sonderman

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

08/05 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
08/05 • 18.30u - Dhr. W.M. Dijke

PKN - Herv. Kerk
08/05 • 10.00u - Ds. A.T. Blijderveen

08/05 • 18.30u - Ds. D.C. Floor

‘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

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl

Digitaal Café Maartensdijk

Bij het digitaal café in biblio-
theek Idea, Nachtegaallaan 30 in 
Maartensdijk kan iedereen elke 
vrijdag tussen 14.00 en 15.30 
uur binnenlopen voor een korte 
vraag over zijn/haar tablet, iPad, 
smartphone of laptop. Vrijwil-
ligers van SeniorWeb staan klaar 
en bieden deskundige ondersteu-
ning. Je kunt er terecht met aller-
lei vragen. In de bibliotheek is 
Wi-Fi, het is handig om ervoor te 
zorgen dat je apparaat is opgela-
den. Deelname is gratis.
 

Opening Speelotheek 

De Speelotheek De Bilt is ver-
huisd naar een grote ruimte in het 
gebouw van de WVT, Talinglaan 
10 in Bilthoven. Op zaterdag 7 
mei van 10 tot 12 uur is de ope-
ning. Die ochtend is de uitslag 
van de kleurwedstrijd, kun je er 
koekhappen en natuurlijk spelen. 
Bij de Speelotheek leen je speel-
goed waar je vier weken thuis 
mee mag spelen. Een proefabon-
nement is er al voor 7.50 euro en 
daarmee kun je tien stuks lenen 
in drie maanden. Ben je al lid van 
de WVT? Dan is dit proefabon-
nement zelfs gratis.

Meer agendapunten
op pagina 14.

Trudie de Wit-Spitzers 

Bedroefd, maar dankbaar voor een lang en goed leven, 
nemen we afscheid van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma 

        Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. 

weduwe van Dirk de Wit 

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 6 mei om 
11.00 uur in de Oosterlicht Kerk, 
1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven. 

Aansluitend brengen wij Trudie naar haar laatste 
rustplaats op begraafplaats Brandenburg. 

Na afloop is er in de kerk gelegenheid tot condoleren. 

5  22 november 1934 

Wilma 

Léon en Anneke 
       Elisabeth 
       Matthias 

c 28 april 2022 

Spieghelstraat 56 
3521 XP Utrecht 

Geertruida Hendrika 

Liever geen bloemen. 

Johannes 14, vers 27 

Sietske Tinnemans-Woudstra 

"Zoveel soorten van verdriet 
Ik benoem ze niet 
Maar één het afstand doen en scheiden 
En niet het snijden doet zo'n pijn 
Maar het afgesneden zijn!" 

Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar 

Zich bewust van haar naderende einde en volledige 
aanvaarding hiervan, is overleden 

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden. 

22 april 2022 
Correspondentieadres: 
A. van Ettikhoven-Woudstra 
Biltstein 104, 3732 GW De Bilt 

Jan 4 
Henk 4 
Joan 4 
Lex 4 
Namens de familie A. van Ettikhoven-Woudstra 

Wat je in je hart bewaart, 
raak je nooit meer kwijt. 

Omringd in liefde, is moedig en rustig heengegaan mijn 
zorgzame lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, 

oma en zus

Marianne Elisabeth Winters - Jelles
echtgenote van Jacques Winters

* Utrecht,                     † Bilthoven,
29 augustus 1943                       30 april 2022

  Peter en Merlijn Winters - de Boer
  Cato Elisabeth en Lucas Siemen

  Robin en Carolien Winters - Lottering
  Dean Jim en Sem Daan

  Annelies Koelink - Jelles en Bert van Beek

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Smorenburg
T.a.v. familie Winters
Albert Cuyplaan 196, 3764 TW Soest

Marianne is thuis, alwaar geen bezoek.

Op zaterdag 7 mei om 16.30 uur nemen wij afscheid van 
Marianne in Crematorium Laren, Weg Over Anna’s Hoeve 1, 
1251 SW Laren. 

Na afloop is er een samenzijn om het glas te heffen op het 
leven van Marianne.

Ontmoetingsdienst
 
Op vrijdag 6 mei wordt er in 
de in de zaal naast de ontmoe-
tingsruimte van Dijckstate een 
ontmoetingsdienst gehouden. 
Kerkelijk werker Jan Groot-
endorst is de voorganger en 
Gerard Zwart begeleidt op de 
piano. Na afloop is er nog gele-
genheid om met elkaar koffie 
te drinken. De dienst begint om 
19.30 uur. Voor (vervoers-)vra-
gen is Jan Grootendorst, telefo-
nisch te bereiken onder nr. 0346 
212904.

Wandelen met Mens 

Tjerk Oosterhuis organiseert op 
vrijdag 6 mei weer een wande-
ling. Verzamelen om 9.00 uur op 
station Hollandsche Rading. Met 
een overstap op Utrecht CS is de 
groep om 10.00 uur in Maarn, 
waar ook kan worden aangeslo-
ten. De route is ongeveer 20 kilo-
meter en komt langs de Pyramide 
van Austerlitz. Onderweg zijn er 
weinig terrassen; dus neem zelf 
wat eten en drinken mee. Voor 
de treinrit is een OV chipkaart 
nodig. Vooraf aanmelden via 
0346-214161 of servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl. 

Rommelmarkt 

Op zaterdag 7 mei van 10.00 
tot 16.00 uur organiseert Stich-
ting Razem een rommelmarkt 
waarvan de gehele opbrengst ten 
goede komt aan de opvang van 
vluchtelingen uit de Oekraïne in 
de partnergemeente van De Bilt, 
Mieścisko in Polen. De spullen 

voor de verkoop staan die dag 
uitgestald op het adres Achterwe-
teringseweg 50, te Maartensdijk.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Bevrijd

Ansichtkaart uit mei ‘45. (archief Bernard Schut)

Nieuwe opvang voor
100 Oekraïense vluchtelingen

door Henk van de Bunt

De Gemeente De Bilt richt de komende maanden drie nieuwe opvangvoorzieningen in voor 
Oekraïense vluchtelingen. In totaal kunnen hier ongeveer honderd vluchtelingen
worden opgevangen. Deze vluchtelingen verblijven momenteel op plekken waar
zij maar een korte periode kunnen blijven; in hotels, bij mensen thuis of in het

gemeentekantoor. De nieuwe plekken zijn geschikt voor een langer verblijf. 

De eerste Oekraïense vluchtelin-
gen in De Bilt werden ruim ander-
halve maand geleden opgevangen 
op plekken die veelal geschikt of 
beschikbaar zijn gedurende enkele 
weken of maanden. Sinds vorige 
week kunnen vluchtelingen terecht 
in het gemeentekantoor, maar ook 
deze locatie is bedoeld voor korte 
termijn opvang. Inmiddels begint 
de tijd te dringen voor bijvoorbeeld 
gezinnen met kinderen, die al eni-
ge tijd in een hotel verblijven. De 
gemeente biedt hen bij voorkeur 
direct een verblijfplek voor een lan-
gere periode aan. 

Voorzieningen
De eerste voorziening is een woon-
unit op De Biltse Hof. Het gebouw 
werd voorheen gebruikt als zor-
glocatie en is onlangs vrijgeko-

men. Met wat aanpassingen en een 
nieuwe inrichting is dit gebouw 
het snelst geschikt te maken voor 
opvang. Naar verwachting kunnen 
hier binnen enkele maanden onge-
veer veertig Oekraïense vluchtelin-
gen terecht. De Biltse Hof zit op het 
Berg en Bosch-terrein, tussen Bilt-
hoven en Maartensdijk. Het betreft 
hier een leegstaand noodgebouw 
achter de locatie waar ouderen, 
onder wie dementerenden, wonen. 
Op de vraag wat er daarna met die 
ruimte gaat gebeuren antwoordt 
de gemeente: ‘We weten nog niet 
hoelang Oekraïense mensen hier 
blijven. We hebben op dit moment 
lange-termijn-opvang tot 1 à 2 jaar. 
Het gebouw is eigendom van Sil-
verein. Zij krijgen weer de beschik-
king over het gebouw na het vertrek 
te zijner tijd’. 

Dorpsstraat
Na de zomer volgt de opening van 
de twee andere voorzieningen. In 
een voormalig kantoorpand aan de 
Dorpsstraat in De Bilt moet uitvoe-
rig verbouwwerk worden verricht, 
waarna ongeveer veertig mensen 
er een verblijf krijgen aangeboden. 
Het pand is nu een antikraakpand 
voor bedrijven. De gemeente licht 
toe: ‘Er zijn in het verleden plannen 
geweest om begeleid wonen hier-
aan te bieden maar dat is destijds 
niet van de grond gekomen. Wij hu-
ren dit pand van de eigenaar. Na het 
vertrek t.z.t. is het aan de eigenaar 
wat die ermee gaat doen’. 

Chalets
De laatste voorziening betreft 12 
chalets, waarvoor nog een locatie 
wordt gezocht. Hierin kunnen 24 
vluchtelingen worden opgevangen. 
Dit is een tijdelijke woonvoorzie-
ning. Volgens de gemeente vragen 
uitzonderlijke omstandigheden uit-
zonderlijke maatregelen: ‘Daarom 
kan het zijn dat in dit geval bij 
grote uitzondering er voor een pe-
riode max 2 jaar gewoond wordt in 
een tijdelijke voorziening. Ze zijn 
in basis niet geschikt voor perma-
nente bewoning dus ook na vertrek 
zullen ze in principe daar niet voor 
beschikbaar komen. Locaties zijn 
echt nog in onderzoek, daar kunnen 

we op dit moment nog niets over 
zeggen’. 

Maatschappelijke ondersteuning
Ondertussen werken maatschappe-
lijke organisaties, vrijwilligers en 
de gemeente ononderbroken door 
aan zaken als onderwijs, inkomen 
en werk en ondersteuning. Kring-
loop ’t Groene Hart helpt om ge-
doneerde kleding en spullen in te 
zamelen en uit te reiken aan vluch-
telingen. De Centrumkerk in Bilt-
hoven organiseert vanaf 26 april 
elke dinsdag en vrijdag ontmoe-
tingsmomenten voor vluchtelingen 
uit Oekraïne. En Wijkvereniging 
Tuindorp heeft een locatie beschik-
baar gesteld voor onderwijs. On-

derwijsinstelling Delta gaat hier 
lessen verzorgen aan vluchtelin-
genkinderen in de leeftijd 6 tot 12 
jaar. Directeur-bestuurder Martin 
van Veelen licht e.e.a. toe: ‘Wij 
kunnen dit met (een) eigen mede-
werker en enkele oud-medewerkers 
invullen. Het is prettig dat hierbij 
van de ervaring uit het verleden bij 
vergelijkbare trajecten gebruik kan 
worden gemaakt’. 

Inwoners die graag een bijdrage 
willen leveren als vrijwilliger, kun-
nen zich aanmelden bij Mens De 
Bilt. Zie www.debilt.nl/oekraine/
hoe-u-kunt-helpen en www.debilt.
nl/samenvooroekraine voor meer 
informatie.

De voorziening is op het Berg en Bosch-terrein achter het hoofdgebouw 
van De Biltse Hof. 

Het voormalig kantoorpand aan de Biltse Dorpsstraat

Bij Wijkvereniging Tuindorp (WVT) gaat onderwijsinstelling Delta lessen 
verzorgen aan vluchtelingenkinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 5 mei t/m woensdag 11 mei

Filet Americain 

Frisse komkommer salade

Ei-bieslook salade

Gebraden rosbief

Gegrilde kiprollade

Gebakken boterhamworst

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op: 

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50
20.-

SAMEN

12.50

BOEREN OUD
500 GRAM

7.50

4 GEHAKTBALLEN
4 VARKENS VERSE WORST
500 GRAM GEHAKT

BOURGONDISCHE 
GEHAKTSTAVEN

LIVAR PROCUREUR 
LAPJES

BBQPAKKET 

4 HAMBURGERS, 4 KIPDIJSATÉ,
4 GEMARINEERDE KIPDIJFILET,
4 SPEKLAPJES

ANGUS OF 
CHEESEBURGERS

KIP IN PIRI PIRI SAUS
100 GRAM

1.25

4+1
GRATIS

100 GRAM

1.98

GEGRILDE 
KIPPENPOTEN

4 VOOR

10.-

4 VOOR

5.-

RUNDER CORDON BLEU
KIP CORDON BLEU
GEHAKT CORDON BLEU

4+1
GRATIS

HEERLIJK ZACHTE CREMEUX 
DE BOURGOGNE

100 GRAM

2.50

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Pasta met warm gerookte 
zalm en asperges

€ 1,79
100 gram

 
Gesneden Hollandse 
Andijvie Grof of fijn

€ 1,49
400 gram

Hollandse 
Trostomaten

€ 0,99 
500 gram

Ravioli gevuld met pulled 
lamsvlees, lamsfond en verse groenten

€ 2,49 
100 gram

Aspergeschotel € 1,49
100 gram

Gevulde parelhoen
Met bijpassende garnituur

€ 17,50
Per portie

Onze patissiers maken weer 
de mooiste creaties voor 

MOEDERDAG..!!

 schitterende Moederdag 
taarten, Moederdag gebak-
jes, hartjes friandeses, luxe 

bonbons en diverse luxe 
dessert glaasjes.

en nog veel meer…!!!

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 mei.

DENK AAN MOEDERDAG..!!

We hebben alles in huis om 
uw asperge maaltijd 
compleet te maken.

Ham, eieren, boter, eigenge-
maakte Hollandaise en Be-

arnaise saus en fantastische 
wijnen…..

Wij schillen gratis uw asperges..!!!
Scherpe dagprijzen!!

Desem donker 
grof volkoren
Nu                                   € 3,49

Ontbijtje voor moeder?
Croissants, bolletjes, scones, 
afbak broodjes, kaasbollen 
en nog veel meer lekkers.
We hebben alles in huis!!

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

09
05

10
05

11
05

 Landwaart culinair
Heeft alles in huis
Voor een heerlijke

Moederdag…!!

Kom langs en laat u 
verrassen..!!Culinair genieten!!!

Ook de traiteur afdeling staat in 
het teken van MOEDERDAG..!! 

Een zeer groot assortiment met
culinaire voor- en hoofdgerechten.

Stoere Vrouwenmix

Per bak                              € 5,99

Van onze notenafdeling:
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advertentie

Huwelijksvoltrekking bleek 
onderscheiding voor Ellen Thier

door Guus Geebel

Het leek een hectische dag voor Ellen Thier te worden op dinsdag 26 april. ‘Mijn jongste dochter 
heeft onlangs een tweeling gekregen en belde dat de crèche gesloten was. Ze zou met de

kleintjes naar ons toe komen en ik schatte in dat ze hier om 9 uur zouden zijn. Voor
die tijd wilde ik broodjes voor de lunch gaan halen. Toen ik wilde wegfietsen kwam

mijn man Jaap achter me aan en zei het gaat helemaal niet door.’

‘Hij leek wat geëmotioneerd dus 
ik dacht dat er iets met de kinderen 
gebeurd was. Hij zag mij schrik-
ken maar stelde me gerust en zei 
dat we met onze dochter en haar 
partner ergens heen gingen en dat 
ik een mooie jurk aan moest trek-
ken. Het schoot door mijn hoofd 
dat mijn dochter als een verrassing 
ging trouwen, want iets anders kon 
ik er niet van maken. We liepen 
naar De Woudkapel en ik vroeg me 
af of dat wel een trouwlocatie was. 
Bij De Woudkapel zag ik allemaal 
ballonnen hangen en toen dacht ik 
het is lintjes dag, de schoonmoeder 
van mijn dochter krijgt een onder-
scheiding, want die heeft heel veel 
verdiensten. Ik werd alle kanten 
opgeslingerd, zeker toen ik de ka-
pel inkwam en mijn schoonzussen 
zag zitten. Wat hebben die met de 
schoonmoeder van mijn dochter 
te maken’, dacht ik. ‘Pas nadat ie-
mand me een plezierige dag wenste 
viel het kwartje en besefte ik dat het 
over mij zou gaan.’

Onderzoek
Ellen Thier komt uit Eindhoven en 
heeft gestudeerd in Nijmegen, Wa-
geningen en Delft. ‘Daarna ben ik 
gaan werken bij een stedenbouw-
kundig bureau in Hendrik Ido Am-
bacht.’ Vervolgens heeft ze zo’n 
vijftien jaar bij de provincie Noord-
Holland gewerkt aan ruimtelijke 
plannen. ‘Ik ben opgeleid als pla-
noloog. Eind jaren tachtig moesten 

er meer vrouwen in leidinggevende 
functies komen en werd ik één van 
de nieuwe leidinggevende vrouwen 
bij de Provinciale Dienst Ruimte 
en Groen in Haarlem, waar wij ook 
woonden.’

Familiebanden
Echtgenoot Jaap werkte in het oos-
ten van het land. ‘Toen de kinderen 
uit huis waren wilden we wat cen-
traler gaan wonen en kwamen we in 
2002 in Bilthoven terecht. Tien jaar 
daarvoor had ik nog gezegd dat ik 
daar niet zou willen wonen. Toeval 
is dat mijn moeder hier is opge-
groeid. De familie van mijn moeder 
woonde met acht kinderen tegen-
over de Van Dijckschool. Mijn opa 
Schimmel zat in de jaren ‘20 in de 
gemeenteraad van De Bilt voor de 
R.K. Staatspartij. Hij heeft mede de 
katholieke kerk in Bilthoven en de 
Theresiaschool gesticht. Van hem is 
de uitspraak tijdens de ‘affaire Jag-
tlust’ die wij als familiegeschiede-
nis hebben meegenomen: ‘Jagtlust, 
je bedoelt Lachlust.’ Ellen had dus 
al familiebanden met Bilthoven. 
‘Mijn moeder is hier later ook naar-
toe gekomen.’

Gemeenteraad
‘Bij de eerste plannen voor het Vin-
kenplein in 2005 had ik mijn moe-
der meegenomen naar een voor-
lichtingsbijeenkomst. Ze zei tegen 
me dit is toch geen Bilthoven wat 
ze daar willen gaan doen, doe er 

wat aan. Dat is voor mij een moti-
vatie geweest.’ Ellen werd in 2003, 
vrij snel nadat ze hier woonde lid 
van D66. Aleid Zuidema en Frans 
Poot waren haar grote voorbeelden. 
‘Aleid was net als ik erg van de in-
houd en Frans keek meer naar hoe 
bewoners er over denken.’ In de zo-
mer van 2005 verhuisden ze naar de 
huidige woning in Bilthoven. Van 
2010 tot 2014 was Ellen gemeente-
raadslid voor D66. ‘Toen ik uit de 
raad gestapt was werd ik gevraagd 
voor de Stichting Bilthovens Open 
Podium. Wij wilden een muziektent 
op het Vinkenplein en dat is een pa-
viljoen geworden. Toen de grond 
verkocht werd aan een ontwikke-
laar hebben we ons teruggetrokken. 
Vandaaruit maakte Ellen ook ken-
nis met de Stichting Kunst en Cul-
tuur De Bilt waarvan ze sinds 2016 
voorzitter is. ‘De pandemie heeft 
veel veranderd. Gluren bij de Buren 
op 21 mei a.s. is nu kleiner opgezet 
met buitenlocaties en koren hebben 
het ook moeilijk.’

Bewonersverenigingen
Ellen Thier heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de vernieu-
wing van het centrum van Biltho-
ven. Als betrokken inwoner en lid 
van diverse bewonersgroeperingen 
is zij jarenlang intensief betrok-
ken geweest bij de planvorming 
van de noordkant van het stations-
gebied tot en met de oostkant van 
het centrum. Daarbij heeft zij nauw 

samengewerkt met vertegenwoor-
digers van de andere betrokken par-
tijen zoals bewonersverenigingen, 
ondernemers, scholen, Werkgroep 
Toegankelijkheid, Ouderenbond en 
de Fietsersbond. Vanaf het begin 
tot de opheffing eind 2017 is Ellen 
lid geweest van de Klankbordgroep 
Bilthoven Centrum, met een onder-
breking van 2010-2014 toen ze ge-
meenteraadslid was. 

Betrokkenheid
Ellen is nog steeds beduusd van de 
vele aanbevelingsbrieven voor haar 
onderscheiding. Ook van de reac-
ties die nog steeds binnenstromen. 
‘Die lezen als een soort overzicht 
van wat ik allemaal gedaan heb. Ik 
was de zevende die toegesproken 
werd en de verhalen van de andere 
mensen die een onderscheiding 
kregen maakten mij nederig. Ik heb 
me erg sterk gemaakt voor bewo-
nersparticipatie en maakte het de 
gemeente soms lastig. Je probeert 
een betrokken inwoner te zijn en 
te verbinden. In rechtszaken sta je 
tegenover de gemeente maar dat 
had ik liever niet gewild. Bewo-
nersparticipatie zit zo in mij en dat 
vind ik heel belangrijk. Het maakt 
de betrokkenheid om te proberen 
om van Bilthoven iets mooiers te 
maken groter, terwijl ik oorspron-
kelijk dacht hier moet je niet willen 
wonen.’

Regie
‘Je kunt alleen je energie eraan ge-
ven als je een team bent. Heel erg 
belangrijk in de klankbordgroep 
was dat een ambtenaar ons mee-
nam en informeerde. Er was zo 

veel vertrouwen in elkaar dat we 
elkaar ophieven in positieve ener-
gie. Ontwikkelaars en gemeenten 
gebruiken vaak de term Not in my 
backyard (Nimby), maar een be-
tere term zou zijn Respecteer onze 
gemeenschap en leefomgeving 
(Regel). De gemeenschap zijn de 
mensen die ergens wonen of gaan 
wonen, die moeten betrokken wor-
den bij hun leefomgeving. Ik zal 
nooit zeggen het moet dorps blijven 
en dat is twee lagen met een kap. 
Dorps in sociale zin wél, de ge-
meenschap. Informeer bij partici-
patie bewoners transparant en vol-
ledig over zaken waar ze zich het 
meest ongerust over maken. Bij de 
Timpe en De Kwinkelier is de parti-
cipatie in handen gegeven van ont-
wikkelaars, maar de gemeente moet 
daar gewoon de regie op voeren, 
veel meer de kaders stellen en tus-
sentijds vinger aan de pols houden. 
Neem zorgen aan de voorkant weg, 
zo voorkom je bezwaarschriften.’

Ellen Thier raadt de gemeente aan 
de regie bij participatie te voeren.

Schrijfster Paulien leest voor
door Henk van de Bunt

‘Een boek maken als een magische toverbal, dat wilde ik. Strooien met kleur en energie.
Samen giebelen en gek doen. Alles uitvergroten. Of juist piepklein maken.

Heel zacht fluisteren, ademloos luisteren’.

Aldus Pauline Hoogweg; ontwer-
per, schrijver en docent aan de Ho-
geschool van Amsterdam. De Bilt-
hovense schreef ‘De wereld maakt 
een koprol’; een vrolijk prenten-
boek om samen te beleven. Zij ver-
volgt: ‘Voorlezen is verrukkelijk. 
Een verhaal biedt je de kans om 
op avontuur te gaan. We stappen 
de vrije ruimte in van de verbeel-
ding. En hé, badaboem, we maken 
samen een spetterende voorstelling. 
Opeens zitten we midden in een on-
vergetelijk moment’.

Ode 
‘Kinderen verzinnen vanuit het 
niets een verhaal, ze vinden een 
rode sok of laten een scheet in bad. 
En hop, dan begint het avontuur. 
Ze zijn meesters in het fantaseren. 
Hun verbeelding staat altijd AAN. 
Dat is een geweldige gave. Precies 
daarom wilde ik dit prentenboek 
maken. Een ode aan de verbeelding 
van kinderen. De wereld maakt een 
koprol is een verhaal vol maffe 
knetter om samen te beleven’. 

Energie
‘Naast het schrijven, geef ik les aan 
de Hogeschool van Amsterdam, aan 
de opleiding Communication and 
Multimedia Design. Ik heb gestu-
deerd onder meer aan de Koninklij-
ke Academie van Beeldende Kun-

sten, Den Haag en aan de St Joost 
School of Art & Design, Breda. Als 
ontwerper maak ik het liefst din-
gen die in iets beweging zetten of 
energie geven. Ik heb veel boeken 
ontworpen voor onder meer An-
nie M.G. Schmidt, Sieb Posthuma, 
Toon Tellegen, Edward van de Ven-
del. Met weer andere boeken heb ik 
internationale awards gewonnen. 
Eerder schreef ik een survivalgids 
voor het waarmaken van je dromen 
Moed je doen! Na dat boek deed ik 
de belofte aan mijzelf om ook een 
kinderboek te maken. En dat werd 
De wereld maakt een koprol!’

Voorleesfeestje
Pauline Hoogweg leest voor op za-
terdag 14 mei, in de Bilthovense 
Boekhandel om 11.00 uur en om 
16.00 uur. Op woensdag 25 mei 
leest ze voor in de Idea bibliotheek 
Bilthoven om 10.00 uur.En als je 
het boek al hebt, dan kan je het la-
ten signeren met jouw knotsgekke 
woord of kreet, dus neem het gerust 
mee (of koop het ter plekke). 

Lezersactie
Dit vrolijke boek is er nu en jij 
kunt het winnen. Verzin een 
knotsgek nieuw woord en mail 
dat naar De Vierklank: info@
vierklank.nl met in het onder-
werp koprol. 

De 5 leukste inzendingen krijgen 
een exemplaar van De wereld 
maakt een koprol – met Baz en 
Konijn. 

De Vierklank en Pauline zijn 
razend nieuwsgierig naar jouw 
woord.

Pauline Hoogweg, woonachtig 
in Bilthoven, schreef ‘De wereld 
maakt een koprol’. (foto Alexander 
Otten) 

Week van de eerlijke handel
Volgende week tijdens de week van de Eerlijke Handel 

staat bij de Fairtrade en Duurzame cadeauwinkel 
(Wereldwinkel De Bilt) in het teken van de

vraag ‘Hoe Fair ben jij?’ 

Het onderwerp van de komende Fairtrade Week, ‘Wat is fair?’, sluit 
heel mooi aan bij de doelstellingen van de Wereldwinkel campagne 
‘Koop een betere Wereld’. In deze campagne wordt aandacht gevraagd 
voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 
waaronder Global 8: eerlijk werk en economische groei.  

Fairtrade Gemeenten heeft een sociaal experiment ontwikkeld om men-
sen te stimuleren na te denken over de verdeeldheid in de wereld als het 
gaat om rechten en betaling. Het doel is meer bewustwording met focus 
op leefbaar loon/leefbaar inkomen. Het experiment stelt willekeurige 
mensen een paar ‘eenvoudige‘ vragen. Maar is het antwoord op deze 
vragen wel zo eenvoudig? Want hoe eerlijk ben jij? Hoe Fair ben jij? 

Het platform Wereldwinkel.Nu heeft samen met Fairtrade Gemeente 
een boekenlegger gemaakt die aansluit bij dit sociale experiment. Op 
de boekenlegger staat een QR-code naar de website om je duurzame 
kennis te testen met een link naar het filmpje van het sociaal experiment 
en de kennisquiz ‘Hoe Fair ben jij?’ 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Hij is een van een groep katten die via een vangactie (katten 
die al een tijdje buiten hebben gelopen, zonder veel contact 
met mensen) binnen zijn gekomen. Hierdoor was hij behoorlijk 
schuw bij binnenkomst, maar is inmiddels al meer aan mensen 
aan het wennen. Dus extra aandacht voor deze man kan geen 
kwaad.

Robin is in ons asiel terecht gekomen via een vangactie. 
Samen met zijn twee broers, vader en moeder is hij van 
een boerderij in Maartensdijk weggehaald. Eenmaal in ons 
asiel vonden ze het wel erg spannend, ze hebben duidelijk 
nog niet zo veel met mensen te maken gehad. 

Maar na een tijdje in een verblijfje met hun hele sociale 
pappa zijn deze broers behoorlijk bijgedraaid. Robin is 
de sociaalste van de drie, hij vind het allemaal erg snel 
spannend maar geniet al behoorlijk van veel aaitjes en 
knuffels. Hij durft zelfs al een beetje op schoot te zitten. 

Voor hem zoeken we dan ook een huisje met een baasje die 
al wat katten ervaring heeft, die hem goed kan inschatten. 
Ook een katten maatje zou voor Robin een steun in de rug 
zijn en ook vindt hij dat wel erg gezellig. Heeft u interesse 
in Robin, dan kunt u ons telefonisch benaderen om een 
bezoekje aan hem in te plannen.

Rasgroep: kat
Ras: Europese korthaar
Geslacht: kater
Leeftijd: 9 maanden
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Ja
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Onbekend
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Helaas ondanks de extra 
aandacht hebben Jake en Eida 
nog geen huisje gevonden.

Dier van de maand: Robin

BUITENDAGEN 
MET BUURTSPORTCOACHES
In de meivakantie gaan onze Buurtsportcoa-
ches met een bus vol sport en spel mogelijkhe-
den jong en oud weer vermaken! Dinsdag 10 
mei staat Niels bij Het Lichtruim, woensdag 11 
mei Sam bij de Martin Luther King school Maar-
tensdijk en donderdag 12 mei staat Niels bij Het 
Lichtruim in Bilthoven. De week wordt afgeslo-
ten op vrijdag 13 mei bij het Cruijff Court in De 
Bilt. Alle dagen zijn de activiteiten van 13.00-
16.00 uur. Ouders zijn van harte welkom om ook 
lekker mee te doen.

SAMEN LEUKE DINGEN DOEN MARKT
Vrijdag 20 mei van 16.00-17.30 uur Oosterlicht-
kerk De Bilt, 1e Brandenburgerweg 134 Bilt- 
hoven. Kom gezellig langs. Op laagdrempelige 
wijze kunt u nieuwe mensen ontmoeten rond 
de bekende thema’s Bewegen, Culinair, Spel 
spelen, Creatief en Cultureel. Nieuw is ontmoe-
ting voor LHBTI ’s 55+. Info: 030-7440595.

MENS is ook…

25%
(MOEDERDAG)

KORTING

Drogisterij, Parfumerie & Schoonheidssalon Voila
Maertensplein 20, 3738 GK Maartensdijk
Tel: 0346 211 268   Email: info@da-voila.nl
Open: ma t/m vr 08.30-18.00 en za 08.30-17.00 uur

OP ALLE LUXE 
GEUREN
(actie geldig tot en met
zaterdag 7 mei 2022)

Vind het perfecte
MOEDERDAG cadeau!

JIMMY CHOO | PACO RABANNE | JEAN PAUL
GAULTIER | DSQUARED2 | COACH | ROCHAS

VERSACE | SCOTCH & SODA

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Wij zijn gespecialiseerd in Curlsys & Color!
Je bent van ♥ welkom voor een goed advies!

Snel en makkelijk online een afspraak maken:
www.hairdesque.nl

•  Curlsys
•  Balayage
•  Cool blond
•  Beautiful grey
•  High & Lowlights
•  Kleurcorrectie

•  Kamsoleil
•  Wenkbrauwen verven en 

epileren
•  Dames, heren & kids 

knippen

Dorpsstraat De Bilt 
verandert

In het kader van het Verkeers-Circulatie-Plan (VCP) is vorig jaar al de Prof. 
Dr. T.M.C. Asserweg in De Bilt aangesloten op de rotonde Biltse Rading. 

De werkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd, hebben betrekking op het 
instellen van eenrichtingsverkeer op korte wegvakken op de Blauwkapelse-
weg, Dorpsstraat-Oost (tussen Soestdijkseweg-Zuid en burg. De Withstraat).

De Dorpsstraat v/h Steenstraat is afgesloten tot en met vrijdag 20 mei 17.00 
uur. [foto Henk van de Bunt]

Voor MOEDERDAG
hebben wij natuurlijk
weer onze bekende
AARDBEIENSLOF!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Bruidspaar kijkt dankbaar terug 
op zestig jaar huwelijk

door Guus Geebel

Dinsdag 3 mei was het zestig jaar geleden dat Piet Buijs en Teuntje van Wijk in het Brabantse 
Bergeijk in het huwelijk traden. Teuntje was 24 en Piet 23 jaar toen ze trouwden.  Burgemeester 

Sjoerd Potters kwam het echtpaar thuis feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum.

Piet Buijs is geboren in een boerderij 
aan de Soestdijkseweg die nu vooral 
bekend staat om de asperges. Zijn va-
der pachtte de leegstaande boerderij 
van Jacob De Jong Schouwenburg 
in 1932. Die was op een gegeven 
moment in Dinther in Brabant waar 
zijn vader vandaan kwam en waar 
de broer van De Jong Schouwenburg 
dominee was. De dominee nodigde 
mijn vader uit om na de dienst met 
hem op het kerkpad te komen. Daar 
zei hij dat hij gehoord had dat mijn 
vader trouwplannen had en vroeg of 
hij naar Bilthoven zou willen gaan. 
‘Zo kwamen mijn vader en moeder 
hier terecht.’ 

Woonruimte
Piet Buijs had familie in Bergeijk 
en kwam daar regelmatig. Teuntje 
woonde er op een boerderij en tijdens 
een feestavond van de christelijke 
jeugdvereniging in Bergeijk leerden 
ze elkaar kennen. In de verkeringstijd 
kwam Piet om de 14 dagen naar Ber-
geijk. ‘We schreven elkaar brieven, 
want zagen elkaar maar twee keer in 
de maand’, vertelt Teuntje. Toen ze 
trouwden hadden ze meteen woon-
ruimte. Het huis bij de boerderij werd 
gesplitst en de ouders van Piet woon-
den voor in het huis en zij achter. Piet 
Buijs was bij veel organisaties actief 
en veel weg voor vergaderingen. Het 
echtpaar heeft twee kinderen. Johan 

en Corry. Johan is de derde genera-
tie op de boerderij. Ze hebben drie 
kleinkinderen, Esther, Abigail en 
Benjamin. 

Activiteiten
Naast het boeren was Piet Buijs ook 
actief in het verenigingsleven. Zo 
was hij voorzitter van de Oranje-
vereniging. Ook was hij bestuurslid 
van verschillende landbouwgerich-
te organisaties. Toen ze trouwden 
was de boerderij een gemengd be-
drijf met rond de twintig koeien, 
kippen, gerst, suikerbieten en voe-
derbieten. De koeien werden weg-
gedaan om varkens te gaan hou-
den. Piet Buijs was eigenlijk meer 
ondernemer dan boer en deed er 
van alles bij. Hij heeft vier jaar op 
een asfaltmachine gewerkt, legde 
tuinen aan en bouwde zwembaden 
vooral in Bilthoven-Noord. Teun-
tje heeft in Bergeijk bij Weverij De 
Ploeg gewerkt waar 300 mensen 
werkten. Ze heeft verder acht jaar 
bij haar vader ingewoond en voor 
hem gezorgd. Ook op de boerderij 
in Bilthoven deed zij alle voorko-
mende werkzaamheden.

Alternatieven
De eerste aspergeplanten kwamen 
bijna dertig jaar geleden. Het had 
te maken met de ammoniakuitstoot 
van de varkens. De bestemming 

Henk Zandvliet maakte werk van 
zijn idealen 

door Guus Geebel

Henk Zandvliet was een van de acht inwoners die op 26 april een Koninklijke Onderscheiding 
ontvingen. Helemaal als een verrassing kwam het niet. Wel verraste het hem dat er gasten 
in De Woudkapel waren die buiten zijn medeweten door zijn echtgenote Michelle waren 

uitgenodigd. Hij vond het heel mooi om de decoratie te ontvangen te midden 
van andere mensen die zich maatschappelijk hebben ingezet. 

Henk Zandvliet is geboren in Aals-
meer en studeerde scheikunde aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Hij werd op 5 september 1978 als 
jong raadslid geïnstalleerd in de 
gemeenteraad van Utrecht voor de 
PSP en was dat tot 29 april 1986. 
Over zijn werkzame leven zegt hij: 
‘Ik heb altijd van mijn idealen mijn 
werk kunnen maken. Daarnaast heb 
ik vanaf de jaren 70 ook veel on-
betaald werk gedaan. Daarbij was 
ontwikkelingssamenwerking de 
rode draad.’ Zandvliet was onder 
meer opbouwwerker bij de Asso-
ciatie van Marokkaanse Migranten 
in Utrecht en directeur van het lan-
delijk inspraakorgaan Samenwer-
kingsverband van Marokkaanse 
Nederlanders. Hij werkte acht jaar 
als ambtenaar bij de gemeente 
Utrecht en was coördinator mili-
eucommunicatie om bij gemeen-
telijke diensten meer lijnen aan te 
brengen. Hij werkte verder bij de 
Bouwbond FNV, een Vredesorga-
nisatie in Amsterdam, voor zichzelf 
als subsidieadviseur en was pro-
jectleider bij de Fietsersbond. 

Actief
Henk Zandvliet woonde van 1990 
tot 2000 in Houten waar hij en-
kele jaren raadscommissielid voor 
GroenLinks was. In 2006 verhuisde 
hij naar Bilthoven en binnenkort 
naar Leusden. Op 24 september 
2015 werd hij gemeenteraadslid 
van De Bilt voor GroenLinks en in 
2018 fractievoorzitter. Verder was 
hij voorzitter van de raadscommis-
sie Openbare Ruimte. Henk Zandv-
liet was ook actief in het Biltse ver-
enigingsleven. Tot voor kort was hij 
voorzitter van de Biltse werkgroep 
Fairtrade. Hij blijft daarvoor actief 
in de provinciale werkgroep. Ook is 
hij voorzitter geweest van de lande-
lijke overkoepelende stichting van 
Fairtrade werkgroepen. Verder is 
hij enige tijd bestuurslid geweest 
van tennisvereniging Meijenhagen. 

Politiek
De burgemeester noemde hem bij 
het uitreiken van de onderscheiding 
een politiek dier die zijn raadswerk 
goed voorbereidt. ‘De lokale de-
mocratie en het opkomen voor het 

GroenLinks-gedachtengoed zitten 
in zijn hart. In de gemeenteraad was 
Henk Zandvliet als fractievoorzit-
ter woordvoerder op veel dossiers, 
zoals duurzaamheid, ruimtelijke 
ordening en financiën. Hij had ook 
oog voor de mensen in zijn fractie 
en hun ambities. Hij heeft zijn best 
gedaan voor een groot GroenLinks 
in de gemeente De Bilt, dat was 
zijn droom, en dat is gelukt, Groen-
Links kwam als grote winnaar uit 
de gemeenteraadsverkiezingen 
2022.’ De verkiezingswinst schrijft 
Henk Zandvliet ook toe aan het feit 
dat GroenLinks steeds zichtbaar is 
geweest in alle kernen.

Waardering
Henk Zandvliet vertelt dat hij bij 
sommige onderwerpen die hij las of 
op de televisie zag, of hoorde van 
mensen, altijd dacht kan ik daar iets 
mee of moet ik daar iets mee. Als 
voorbeeld noemt hij dat toen Rus-
land Oekraïne binnenviel hij een 
dag later vragen gesteld heeft over 
het contract van de gemeente De 
Bilt met Gazprom. ‘Het is rustge-

vend dat dit nu niet meer zo hoeft.’ 
Vermeldenswaardig noemt Zandv-
liet zijn inzet voor mensen met een 
beperking. Hij heeft heel veel waar-
dering voor Anne Brommersma die 
hij al kent uit de tijd dat hij in de 
raad van Utrecht zat en Anne in de 
steunfractie van de PPR, begin ja-
ren 80. ‘Ik vind dat ze het geweldig 
heeft gedaan.’ 

Global Goals
De 17 kleuren op de button die 
Henk Zandvliet draagt staan voor 
de 17 ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. In Nederland zijn 
er inmiddels meer dan 100 gemeen-
ten die zich Global Goals-gemeente 
noemen. De doelen zijn onder meer 
van schoon water tot eerlijke handel 
en gendergelijkheid. ‘Ik heb me er 
als raadslid sterk voor gemaakt dat 
ook de gemeente De Bilt zich daar-

bij zou aansluiten. Dat is niet ge-
lukt, maar ik heb begin dit jaar het 
initiatief genomen om een manifest 
op te stellen dat heel breed onder-
tekend is met onder meer de Voed-
selbank, Utrechts Landschap en alle 
schoolbesturen. Die doen met elkaar 
een appèl op de gemeente De Bilt 
om ook Global Goals-gemeente te 
worden. Ik denk dat het nieuwe ge-
meentebestuur daar niet meer om-
heen kan. Henk Zandvliet vraagt 
ook aandacht voor de jumelage met 
Coesfeld. GroenLinks heeft contact 
met Die Grünen daar. ‘Dat is een 
hele leuke samenwerking gewor-
den. Het zou mooi zijn als ook an-
dere politieke partijen contact zou-
den leggen met hun geestverwanten 
in Coesfeld. ‘Op 7 mei is het daar 
Freiheitstag en gaat er een bus naar 
Coesfeld. Het zou mooi zijn als de 
Biltse politiek daarbij zou zijn.’    

Westbroeks Pechhek
Een harde klap en een hoop gekraak schrok bewoners aan de dr. 
Welfferweg in Westbroek op, de afgelopen zaterdagavond rond mid-
dernacht. Vermoedelijk een landrover reed met grof geweld de witte 
leuning van de brug kapot en belandde vervolgens in het mooie gietij-
zeren hekje van ‘Inde bonten os’ (1648). 

Hardhandig reed de bestuurder achteruit, rukte de bumper los van het hek 
en reed weg zonder een berichtje achter te laten. ‘Alweer.... Vroeger stond 
hier een houten hekje. Dat is zowat 20 keer kapot gereden’, verzucht me-
vrouw Franken. Er kwam een nieuw hek van gietijzer, maar ook dat moest 
het ontgelden. Pas 3 weken geleden is het herstelde hek terug geplaatst, 
maar nu hangt het dus wéér in een wokkel.                     (Karien Scholten)

Aanwonenden worden er moedeloos van.

De gedecoreerde Henk Zandvliet met de Global Goals button.    

van het bedrijf werd omgezet van 
intensieve veehouderij naar droge 
opslag. ‘We hadden onder meer 
1500 varkens en 10.000 kippen 
die in 1992 weg moesten vanwege 
beperking van ammoniakemissie. 
‘Wat ga je dan doen. We keken naar 
andere inkomstenbronnen, zoals 
struisvogels en in Thailand beke-
ken we een krokodillenfarm. Een 
neef in Venlo stak asperges en we 
concludeerden dat de grond hier 
daarvoor geschikt was. We hebben 
nu asperges, een boomkwekerij, 
korrelmais en een faunarand met 
bloemen voor bijen en insecten.’

Actief
‘Om 60 jaar getrouwd te kunnen zijn 
moet je lief zijn voor elkaar’, zegt 
Teuntje. Het feest vieren ze na de as-
pergetijd. Dochter Corry is huisarts in 
Friesland. Na de basisopleiding voor 
arts in Nederland moest ze om huis-
arts te worden een jaar wachten. Dat 
heeft ze in Engeland gedaan. In die 
tijd bracht ze een vriendin mee naar 
Nederland en dat is de vrouw van 
haar broer Johan geworden. Piet en 
Teuntje kijken dankbaar terug op wat 
ze samen hier gedaan hebben. Daar-
bij hebben ze veel aan hun geloof ge-
had. Ze hebben hard en met plezier 
gewerkt, en zijn nog steeds actief.

De burgemeester met het diamanten bruidspaar en hun kinderen Johan en 
Corry.
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WESTBROEK

We willen dit graag met jullie vieren op 

  We hebben die dag:

•  Feestelijke kraampjes

•  Een springkussen

•  Leuke aanbiedingen

•  Lekker eten & drinken

7 MEI
Z AT E R D A G

GRATIS
ko�  e en

cake!

Westbroekse Molenweg 28 • 3615 AH Westbroek • Tel. 06 572 837 85
De molen is elke woensdag en zaterdag open! Van 10.00 - 16.00 uur

MOLENWINKEL
en KRINGLOOP
‘de Kraai’ viert feest!

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 vaarderhoogt.nl • webshop.vaarderhoogt.nl
Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

3e WEEK

MOEDERDAG WEEK

HANGPOTTEN

25%KASSA
KORTING

Deze week op alle

Geldig tot en met 
dinsdag 10 mei

3e WEEK

MOEDERDAG WEEKNou moe ... ‘t Vaarderhoogt heeft 
geweldig nieuws voor vaders, zonen en dochters. 
Iets moois zoeken voor moederdag wordt nu wel héél erg
makkelijk. Wij hebben een enorm grote en gevarieerde
collectie hangpotten voor u klaargehangen. De een 
nog mooier en rijker dan de ander. In de 3e week van ons 
Blij Lente Festijn, speciaal voor moederdag stúkken voordeliger. 
U hoeft alleen zelf nog maar het gedichtje en het ontbijtje te maken.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

www.vandehoef.nl

WIE KENT ZE NIET?
Die groene vrachtwagens van Van de Hoef Transport uit 
Groenekan, een familiebedrijf waar ‘s avonds de trailers 
worden geladen door onze ervaren heftruckchauffeurs.

We zoeken “HANDJES” om
deze ervaren heftruckchauffeurs te helpen.

WERKZAAMHEDEN:
 Het meehelpen laden van trailers.
 Het zekeren van de lading.
 Dichtmaken van de trailers en alle zaken die daarbij horen.
 Werktijden: ± 17.00 - ± 21.00 uur

VEREIST:
 Minimaal 2 avonden per week beschikbaar.
 Fysiek fit.
 Leeftijd vanaf 16 jaar
 Teamplayer

EXTRA MOGELIJKHEDEN:
Voor als je het leuk vindt bij ons bedrijf en door wilt groeien

 Opleiding tot heftruckchauffeur.
 Opleiding tot vrachtwagenchauffeur.

Of
  Heb je al C-E rijbewijs en ben je als chauffeur toe aan een 
nieuwe uitdaging dan kunnen wij je die bieden.
  Nachtje weg, of juist niet, wij kijken naar de individuele 
wensen van onze chauffeurs

Van de Hoef Transport
Koningin Wilhelminaweg 505
3737BG Groenekan
Tel: 0346-211665
Contact: Gert-Job Knoop
E-mail: Gert-Job@vandehoef.nl
Tel: 06-14324289

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

Maandag t/m Vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

MINI LAMSBIEFSTUKJES
Voor de liefhebbers, voor in de pan of op de barbecue
Lekker gemarineerd, een delicatesse voor alle moeders

100 gram 4,00

IBERICO WORSTJES
De originele Spaanse worstjes van het Iberio varken
Voor op de barbecue of in de pan. 
Iets aparts, op = op 100 gram 2,35

KIPROLLADE
Gekruid & gezouten. Voor in de pan of in de oven.
Heerlijk mals, smelt op de tong.
Ook lekker om pulled chicken te maken 100 gram 1,60

THAISE KIPWOKBLOKJES
Gevuld met kipfilet, paprika & courgette. Met een lichte
kerrie smaak. Om even kort te bakken
Lekker met bijvoorbeeld rijst of frites 100 gram 1,50

TARTAAR BLACK PEPPER
Malse gemalen biefstuk, met lente ui, zon tomaat,
pijnboompitjes, oude kaas & een zeezout-peper
marinade. Een toppertje om rosé te bakken 100 gram 1,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van
 maandag 2 mei t/m zaterdag 7 mei. Zetfouten voorbehouden.

TRUFFEL GRATIN
Gemak dient de mens. Aardappel, kaas & truffel 100 gram 1,05
MOEDERS PANNETJE
Gemarineerde malse  biefstukreepjes, champignons 100 gram 2,15

MOEDERDAG BURGERS
100% rundvlees, lekker gekruid & gezouten. 
Lekker voor op de barbecue en op een broodje
Mooi mager voor alle moeders 100 gram 1,45

Theaterduo ‘Franje’ bij WVT

Zaterdag 30 april verzorgden acteurs Anneke Iseger en Frits Balkensteijn (Theaterduo Franje) de korte 
toneelvoorstelling ‘Koningsdag’ bij WVT voor een gezelschap van zo'n 40 personen. (foto Fred Meijer)
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De Kwinkelier en BENG!
gaan samen voor zonne-energie

Kunnen er zonnepanelen op De Kwinkelier in Bilthoven? Dat onderzoeken vastgoed-
ontwikkelaar Royal Properties Development, voor de eigenaar Real Estate Invest, en de

Biltse energiecoöperatie BENG! Ze tekenden daarvoor een intentieovereenkomst.

Een eerste haalbaarheidsonderzoek 
gaf een positieve uitkomst, het ver-
volgonderzoek zal uitwijzen wat 
precies mogelijk is. De bedoeling 
is dat omwonenden straks mee kun-
nen investeren en profiteren. 

Zonnestroomplan 
Op 25 april is de samenwerking 
voor De Kwinkelier bekrachtigd in 
een officieel moment met de Biltse 
wethouders Anne Brommersma en 
Madeleine Bakker. De gemeente 
De Bilt bracht de partners bij el-
kaar en ziet de wens van de Biltse 
gemeenteraad voor het winkelcen-
trum nu tot uitvoering gebracht. 
Het zonnestroomplan omvat in 
eerste instantie twee grote daken 

van het winkelcentrum. Met plek 
voor ongeveer 1500 panelen is de 
opbrengst te vergelijken met het 
energieverbruik van 150 huishou-
dens. Erwin Kerkhoff, directeur 
van Royal Properties Development, 
daarover: ‘Onze wens is De Kwin-
kelier helemaal gasloos te krijgen, 
dat is overigens al voor 95 procent 
het geval. De ambitie is om de laat-
ste winkel voor 2025 van het gas te 
krijgen. Dit plan voor eigen opwek 
van zonne-energie past daar goed 
bij’.  

Met omwonenden
Het vervolgonderzoek richt zich 
ook op oplossingen voor het be-
perkte elektriciteitsnet in onze re-

gio, bijvoorbeeld opslag van de 
opgewekte zonnestroom. Verder 
wordt uitgewerkt hoe omwonen-
den mee kunnen doen. Kerkhoff: 
‘Daarom is het extra prettig dat 
gemeente De Bilt ons verwees naar 
BENG! als samenwerkingspartner, 
zij verzorgden ook het eerste haal-
baarheidsonderzoek. We maken 
graag gebruik van hun ervaring met 
coöperatieve zonneprojecten’. 

Dringend nodig 
Het initiatief voor De Kwinkelier 
is voor BENG! de eerste actie on-
der de vlag van het nieuwe project 
Biltse Zonnedaken. Door financiële 
steun van provincie, gemeente en 
Rabobank kan de energiecoöperatie 
nu intensief begeleiding bieden aan 
eigenaars van grote daken. Dorien 
Bartels, projectleider van BENG!, 
benadrukt de noodzaak: ‘We zijn 
heel blij met dit plan voor De Kwin-
kelier. En er zijn nog veel meer grote 
daken in onze gemeente te benutten. 
We hopen dat meer dakeigenaren 
zich snel bij ons melden. Want de 
tijd dringt om echt de omslag te ma-
ken naar lokaal opgewekte, duurza-
me energie. Voor het klimaat, maar 
ook: wie wil er nog afhankelijk zijn 
van gas’? 

Meer informatie over begeleiding voor 
zonnepanelen op grote daken is te 
vinden op www.biltsezonnedaken.nl.

(Maaike Noorlander)

Molenwinkel Adullam
viert eerste lustrum

door Kees Diepeveen

In mei is het vijf jaar geleden dat molenwinkel Adullam – bestaande uit een winkel en een 
kringloopafdeling - haar deuren opende in molen de Kraai in Westbroek. De winkel wordt 
volledig gerund door vrijwilligers zodat de opbrengst uit de verkopen volledig kan worden 

besteed aan gehandicaptenzorg. Alleen de prachtige locatie is al een bezoek waard.

De landelijke stichting Adullam 
bestaat 40 jaar. Daar komen de 
verzoeken om financiële ondersteu-
ning binnen. De stichting in West-
broek maakt uit die projecten een 
eigen keuze welke sponsorprojec-
ten worden overgenomen en zelf-
standig uitgevoerd worden. 

Open 
Elke woensdag en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur is de molen-
winkel geopend. Een kopje koffie 
of thee met zelfgebakken cake staat 
voor de bezoekers klaar. De 40 
vrijwilligers die zich inzetten voor 
Adullam managen het hele proces 
als inkoop van artikelen, sorteren 
van ingebrachte goederen, inrich-
ten van de winkel en de verkoop. 
De molen staat los van Adullam 
en is momenteel in restauratie. Een 
aantal wieken wordt gerestaureerd 
en vervangen.

Thuisverkoop
Clara Colijn en Henk van de Pol 
zijn vrijwilligers van het eerste uur 
en zeer begaan met de molenwin-
kel. ‘In het verleden hadden we 

meerdere adressen in Maartensdijk 
waar thuisverkoop plaatsvond door 
vrijwilligers’ aldus Clara Colijn. 
‘Maar vijf jaar geleden kregen we 
de mogelijkheid om van de ruimten 
in molen de Kraai gebruik te ma-
ken. We begonnen met een winkel 
en startten twee maanden later met 
de kringloopactiviteiten in de mo-
len. Veel van onze thuisverkopers 
droegen hun spullen aan ons over 
en kwamen als vrijwilliger in de 
kringloopwinkel werken’. 

Meerwaarde
Henk van de Pol: ‘In de winkel ver-
kopen we speelgoed, kaarten, aloë 
vera-producten, cadeauartikelen en 
streekproducten als honing, advo-
caat, vruchtendranken en allerlei 
bakproducten, maar ook potgrond 
en tuinturf. Met deze producten 
zijn we een meerwaarde voor West-
broek waar deze producten niet ver-
krijgbaar zijn. De Kringloop ging 
zo goed dat we steeds meer ruimte 
nodig hadden. We gebruiken de 
ruimten nu optimaal. We hebben een 
heel ruim assortiment en krijgen erg 
veel spullen binnen. De mensen we-

ten ons goed te vinden. Geen grote 
zaken als wandmeubels, bedden en 
bankstellen en ook geen kleding. 
We worden ook wel benaderd om 
huizen leeg te maken. Daar zijn ook 
wel grote spullen bij. Als die goed 
zijn slaan we het op en zetten dat op 
Marktplaats. Ook op onze site zijn 
deze spullen te bewonderen’. 

Duo-fiets
Door de inzet van de vrijwilligers 
komt de opbrengst uit de kringloop 
volledig ten goede voor de finan-
ciering van projecten. Henk van de 
Pol: ‘Wij maken daarin onze eigen 
keuzes en hebben al heel veel pro-
jecten voor Adullam kunnen onder-
steunen. Enkele voorbeelden: we 
hebben een duo-fiets laten maken, 
een fietslabyrint met hometrainer 
en beeldscherm geschonken, kin-
derstoelen voor kinderdagverblijf, 
kloofmachines voor verkoop van 
open haardhout. En een personen-
busje afgeleverd aan Zorginstelling 
Kroonheim. We zijn nu aan het spa-
ren voor een complete dieren-weide 
bij een woonvoorziening met dag-
activiteitencentrum’. Omdat er zo-

veel spullen bij de kringloopwinkel 
worden ingeleverd is het aanbod 
heel wisselend en voor veel men-
sen aantrekkelijk om regelmatig 
langs te komen. ‘We krijgen veel 
complimenten’ geeft Clara Colijn 
aan. ‘De mensen zijn telkens weer 
verrast dat het aanbod zo sterk wis-
selt en ook dat het er allemaal zo 
netjes uitziet’. 

Zaterdag 7 mei vanaf 10.00 uur 
viert Adullam het eerste lustrum 
met een klein feestje. Er staat een 
springkussen voor de kinderen, gra-
tis koffie met cake en rond het mid-
daguur zijn er tegen een bescheiden 
prijsje broodjes kroket en frikandel 
verkrijgbaar. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om dit feestje mee te 
vieren. 

Vrijwilligers Clara Colijn en Henk van de Pol voor de ingang van de 
molenwinkel in molen de Kraai.

Officieel moment met wethouders Anne Brommersma en Madeleine Bakker 
en de samenwerkende partijen voor zonnepanelen op De Kwinkelier.

Aubade voor moeders
Voorafgaand aan Moederdag strijkt op zaterdagmiddag

7 mei de Nautilus van Arthur van Poppel neer
op de Hessenweg/Looydijk. De in Jules Verne
stijl gebouwde machine is met zijn Steampunk

decoraties een lust voor het oog.

Deze muziekduikboot is straattheater, orkest, en entertainment tegelijk. 
Door middel van wielen, hendels, kettingen, tandwielen en ingewik-
kelde overbrengingen heeft Muziekkunstenaar een complete one man 
band gecreëerd. Een vuurmachine maakt hem helemaal compleet. U 
zult versteld staan van de ingenieuze speelwijze, het functionele gitaar-
spel, de glasheldere stem en de vrolijke uitstraling. In het winkelgebied 
Hessenweg/Looydijk brengt hij van 12.00 tot 16.00 uur de sfeer er goed 
in. Hij draait zijn hand niet om voor Rock and Roll, Country, Easy Lis-
tening, jaren 60, 70, 80, 90, een gezellig Hollandse wals of feestmuziek. 
Speciaal voor de moeders, maar alle kinderen die nog even wat shoppen 
voor moederdag en vaders mogen natuurlijk meegenieten.

Arthur van Poppel met zijn Nautilus.
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SPONSORS KONINGSDAG 2022

Administratiekantoor Ton Elders (DE BILT) 
Autobedrijf De Rooij (BILTHOVEN) 
Amis, De Witte Zwaan en Meneer Vink (DE BILT) 
Administratiekantoor P.  van der Horst. (BILTHOVEN) 
Architectenbureau Van Verseveld & Partners bna (BILTHOVEN)
Agterberg Bedrijven (DE BILT) 
De Bie Groentenverwerking BV. (NIEUWEGEIN) 
Aspergekwekerij Familie Buijs (BILTHOVEN) 
Bakkerij Krijger (BILTHOVEN) 
Bloemsierkunst Haasjes (BILTHOVEN) 
Bilthovense Boekhandel  (BILTHOVEN) 
Biltse Boer (DE BILT) 
Zeevishandel De Botter (DE BILT) 

Broekhuis Bilthoven (BILTHOVEN) 
Car Wash (BILTHOVEN) 
Dapper Direct (BILTHOVEN) 
Van Eijken Optiek (DE BILT) 
Gilde Personeel (BILTHOVEN) 
Joos (DE BILT) 
Manege Groenesteijn (UTRECHT) 
Gilde Personeel (BILTHOVEN) 
Hoefakker BV (DE BILT) 
Hubo Bilthoven (BILTHOVEN) 
Huussen Elektro (BILTHOVEN) 
Heemstaete (DE BILT) 
Houwing van Beek notarissen (BILTHOVEN) 
Banketbakkerij van Ingen (DE BILT) 
John’s  (DE BILT) 
Kooklust (DE BILT) 

Jan Klok Glas & Spiegels (DE BILT) 
Living BV (BILTHOVEN) 
Landwinkel  de Hooierij (DE BILT) 
Slagerij van Loo (DE BILT) 
J.Meijerink en Zn.BV (BILTHOVEN) 
Eetcafe van Miltenburg (BILTHOVEN) 
Nijland Makelaars (BILTHOVEN) 
On route (DE BILT) 
Nelly Oelderik  Fotogra� e (DE BILT) 
Puur Ik (DE BILT) 
Planta (DE BILT) 
Ploeger delicatessen (DE BILT) 
Plusmarkt (BILTHOVEN) 
Robouw & Stichtseloodgieters (DE BILT) 
Rocketstyle (BILTHOVEN) 
De Leyensehof (BILTHOVEN) 

Rabobank Rijn en Heuvelrug (ZEIST) 
Reeg (DE BILT) 
Steeds Projectmanagemant & Projectcoordinatie (ZEIST) 
Schildersbedrijf Cornelle (BILTHOVEN) 
Joh van Doorn  (BILTHOVEN) 
Structon Rail (UTRECHT) 
Traksi (BILTHOVEN) 
DQG Van Ginkel tuinspecialisten (DE BILT) 
Tops Edelgebak (BILTHOVEN) 
Van der Valk De Bilt-Utrecht (DE BILT) 
Whisky-en wijn handel Verhaar (BILTHOVEN) 
Vierklank (GROENEKAN) 
Visser Groenten en fruit (DE BILT) 
Weba Design (BILTHOVEN) 
Winters Duurzame Klimaattehcniek (GROENEKAN) 
Wierda Scoots and Bikes (DE BILT)

Rijn en Heuvelrug

Alle sponsors hartelijk dank 
voor uw bijdrage

Bilthoven

Wekelijks huis-aan-huis in:

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

KONINGSDAG 2022 WAS EEN GRANDIOOS FEEST! GEWELDIG!
Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven bedankt de Local Heroes en de Stichting 
Paardenconcours voor het mede-organiseren. Voorts wil het Oranjecomité alle 
sponsors bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt om dit feest te houden.
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AUBADE
VOOR ALLE

MOEDERS
OP 7 MEI VAN

12.00 TOT 16.00 UUR
OP DE HESSENWEG/LOOYDIJK

Een schitterend spektakel met de Nautilus one-man-band

advertorial

Proeflessen bij Vriendenkring
Op dinsdag 10 mei is het mogelijk om van 14.30 tot 16.00 uur alle 
instrumenten van fanfare Vriendenkring in Westbroek uit te proberen. 
Eenmaal gekozen? Dan kunnen de proeflessen beginnen, en dat bete-
kent: vier keer les krijgen op je favoriete instrument. De lessen starten 
op basisschool ’t Kompas en worden in Het Dorpshuis. in Westbroek. 
Lestijden zijn in overleg met de professionele docenten van Muziekver-
eniging Vriendenkring.   
Voor de vier proeflessen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Na de 
proeflessen maak je de balans op: het was leuk voor even, of... dóór-
gaan met lessen - bij Muziekvereniging Vriendenkring dat dit jaar haar 
100-jarig lustrum viert. 
Aanmelden voor en meer informatie over de proeflessen kan bij leer-
lingencoördinator Els de Bree via leerlingen@vriendenkringwestbroek.
org of tel. 06 393 905 28.  (Karin Bos)

Online schaken tegen Elnathan
Leerlingen van de Guido de Brès in Amersfoort wordt gevraagd hun ei-
gen actie te organiseren voor ‘Verre Naasten’, een organisatie die onder 
andere kerken in Oeganda helpt om er te zijn voor hun gemeenschap.
Elnathan Hennipman (12) uit Westbroek, brugklasleerling van de Gui-
do, wil zich graag inzetten voor dit doel. Eerder zat hij op schaak-les, 
maar door andere verplichtingen kon hij daar niet meer heen. Het ple-
zier in schaken is gebleven. Daarom bedacht hij als actie om 24 uur on-
line schaakpartijtjes te spelen en dit te streamen. Hiervoor laat hij zich 
sponsoren o.a. door Vink Witgoed en Van Oostrum Infra en Cultuur-
techniek - beiden in Westbroek -. 
Wie het leuk vindt een online 
potje te schaken tegen Elnathan; 
dat kan van vrijdag 13 mei 23.00 
uur tot zaterdag 14 mei 23.00 
uur. Via de site Chess.com stuur 
je dan een vriendschapsverzoek 
naar elnathanhennipman. Volgen 
op stream of sponsoring kan via 
121232@guido.nl 

Elnathan schaakt 24 uur voor het 
goede doel.Lenteactiviteiten in kruidentuin 

Het nieuwe seizoen is van start: 
elke woensdagmiddag en zaterdag 
is biologische kwekerij Agneskrui-
den in Maartensdijk weer open 
voor bezoekers. Voor een wande-
ling langs kruiden en bloemen, 
voor plantgoed en kruidenproduc-
ten, of voor een glas verse kruiden-
thee met lekkers. In mei staan spe-
ciale voorjaarsactiviteiten gepland. 
Kinderen kunnen op zaterdag 7 mei 
kruidige zeepjes gieten, voor moe-
derdag. Op zaterdag 14 mei is de 
gratis themarondleiding ‘De kracht 
van voorjaarskruiden’ en Groei & 
Bloei De Bilt heeft een kraam met 
‘bloemzaadbommen’ en pakketten 
om die zelf te maken. 

Activiteitendag bij Rover Crofts 
Op zaterdag 23 april heeft de scou-
ting Rover Crofts Groep een uit-
gebreide activiteitendag georgani-
seerd voor alle jeugd en jongeren 
in en rondom De Bilt. Hoogtepunt 
was de lange klimbaan in de bomen 
rondom het clubhuis, die eindigde 
in een spannende kabelbaan op de 
zandvlakte. Al op vrijdagavond 
hebben de oudere leden van de 
Rover Crofts Groep deze baan zelf 
gebouwd. Op zaterdag konden kin-
deren van alle leeftijden (veilig ge-
zekerd) klimmen en tokkelen. 

Rond het clubhuis wordt genoten 
van de klimbaan.

Sleutelbloemen bloeien al vroeg in het voorjaar. 
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Koningsdag 
Hollandsche Rading

door Rob Klaassen

De Oranjevereniging Hollandsche Rading kan terugkijken 
op een zeer geslaagde Koningsdag. De dag begon al op 
Koningsnacht toen om acht uur ’s avonds de Pubquiz

begon. Een groot aantal teams had zich voor dit
evenement aangemeld. Toen al was de sfeer zodanig

dat de dag erna al niet meer kapot kon gaan.

Op Koningsdag was het goed weer en een grote opkomst vanuit het 
dorp. Nadat veel aanwezigen zich hadden tegoed gedaan aan een kop 
koffi e met een oranjetompouce werd om 10.15 uur offi cieel de vlag ge-
hesen door een gezamenlijke actie van de voorzitter van ‘Samen voor 
Hollandsche Rading’ Thijs van der Wel en Jaap van Eeuwen (86 jaar). 
Voor de jeugd was het ook een enorm feest. Er was een groot aantal zo-
genoemde ‘bouncy castles’ gehuurd, waarop iedereen van jong tot iets 
ouder volledig los kon gaan. Tegelijkertijd was er een Vrijmarkt waar-
bij iedereen zijn of haar spullen van zolder naar zolder kon verplaatsen; 
ieder jaar weer opnieuw een groot succes.
Iets na 11.00 uur kwamen burgemeester Sjoerd Potters met zijn drie 
wethouders Madeleine Bakker, Anne Brommersma en Dolf Smole-
naers op bezoek.

Verrassing 
Bij het op volle toeren draaien van de meezingers had het Oranjeco-
mité nog een verrassing in petto. Onverwacht verscheen daar zangeres 
Joyce Geurtsen uit Maartensdijk op het podium. Onder het genot van 
een dansje en een hapje werd het tot in de avond een uiterst genoeglijk 
samenzijn. Voorzitter Michiel Akkerman: ‘Al onze ingekochte spullen: 
muziekinstallatie, biertap, frituur en vooral onze feesttent hebben van-
daag volop hun nut bewezen. Het was een echt feestelijke, kneuterige 
en gezellige bijeenkomst. Precies zoals we dat als comité voor ogen 
hadden’. 

Burgemeester Sjoerd Potters in gesprek met enkele feestgangers in de 
feesttent.

Van de speeltoestellen wordt door de jeugd uit Hollandsche Rading 
druk gebruik gemaakt.

V.l.n.r. de wethouders Madeleine Bakker, Anne Brommersma en Dolf 
Smolenaers in gesprek met de voorzitter van het Oranjecomité Michiel 
Akkerman.

Koningsdag De Bilt / Bilthoven
Oranje WE Bilt(hoven) 3.jpg
[foto Walter Eindhoven] 

Eindelijk kan iedereen weer genieten van Koningsdag. [foto Walter Eindhoven]

Als vanouds werd ook weer het 
Oranjeconcours gehouden tijdens 
Koningsdag. 

Leuke activiteiten in Westbroek
In Westbroek werd tijdens Koningsdag de ‘Op z’n Koptocht’ - met veel succes - georganiseerd. 

Veel inwoners hadden hun tuin versierd en zelf een activiteit georganiseerd. ’s Middags
konden bezoekers met een stempelkaart langs meerdere activiteiten fi etsen of lopen

en zich daar laten verrassen door de creativiteit van de inwoners langs de route. 

Familie de Groot aan de Dokter 
Welferweg had de activiteit Plet de 
Pinda’ georganiseerd. Vanaf een in 
de tuin hoog opgebouwde steiger 
liep er een lange buis over de sloot 
naar de weg. In deze buis werden 
noten gestopt die er aan de weg-
zijde uitkwamen; aan de wegzijde 
moesten de deelnemers met een ha-
mer proberen een noot te kraken die 
er met hoge snelheid uitkwam. Bij 
zowel jong als oud leverde dit veel 
hilariteit op. [HvdB]

Met wisselend succes worden de 
noten gekraakt. (foto Joop van Rijn)

Koningsdag Westbroek
Kees van Barneveld is Postcom-
mandant Westbroek/Tienhoven. Hij 
vertelt: ‘Er was een alternatieve op-
tocht in Westbroek: de ‘op zijn kop-
tocht’; er was geen optocht, maar 
de mensen gaan door het dorp en 
overal worden georganiseerde spel-
letjes gedaan. De brandweer was 
één van de deelnemers. De auto op 
zijn kop en dan met een dienblad 
vol met bekertjes water een tocht 
door een met rook gevulde auto af-
leggen om zo veel mogelijk water 
naar de andere kant van de auto te 
krijgen, leek ons een leuke uitda-
ging. [HvdB]

De brandweer zorgt weer voor 
spectaculair vermaak.
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Koningsdag Maartensdijk

Kinderen en ouders hebben goede zaken gedaan. Veel spelletjes, 
kleding, boeken en speelgoed e.d. wisselden voor mooie prijsjes vlot 
van eigenaar. Ook zelfgebakken koek, limonade en andere lekkernijen 
waren volop verkrijgbaar. De Kindermarkt is elk jaar weer een groot 
succes. [foto Kees Diepeveen]

Het springkussen op het SVM-terrein is in trek. [foto Kees Diepeveen]

Na de aubade op het Maertensplein en het hijsen van de vlag door 
de burgemeester gaf het harmonieorkest Kunst en Genoegen uit 
Maartensdijk aansluitend een mooi Koningsconcert in de binnentuin 
van Dijckstate [foto Kees Diepeveen]

Speciaal voor de ‘oudere jeugd’ werd in de middaguren voor een volle 
zaal in Dijckstate, na het zingen van het Wilhelmus, de traditionele 
Oranjebitterborrel geschonken. Daarna werd een gezellige bingo 
verzorgd met vele mooie prijzen die door de Oranjevereniging 
beschikbaar gesteld waren. De stemming zat er goed in. [foto Kees 
Diepeveen]

Versierde 
bomen

Ballonnen groeien aan de bomen 
in Westbroek. (foto Anneke Bolt)

Koningsdag Groenekan
Op de Vijverlaan in Groenekan 
was traditioneel een ruiterzandpad 
aangelegd waarop in verschillende 
categorieën ringsteekwedstrijden 
werden gehouden. Reporter bij 
de wedstrijden was Phiel Plijnaar 

die op deskundige wijze verslag 
deed. Ringsteken vindt al vele 
decennia plaats in Groenekan. 
Burgemeester Sjoerd Potters reikte 
de prijzen uit. Gijs Plijnaar werd 
met het paard Harry Up eerste en 

ontving daarvoor een beker en een 
wisseltrofee. Bij ringsteken met 
aanspanning was de eerste prijs 
voor Rinxt met het paard Victoria. 
De prijs voor de mooiste wagen 
ging naar Nick Visscher.

Gijs Plijnaar op weg naar de 
overwinning.In de tuin van Huize Voordaan stonden enkele speeltoestellen opgesteld.

Rijk staat klaar om naar de 
Versierde Fietswedstrijd te gaan.

Burgemeester Sjoerd Potters aangemoedigd door reporter Phiel Plijnaar 
viel zelf niet in de prijzen.

Koningsdag Lage Vuursche

Eindelijk konden in Lage Vuursche ook de voetjes weer van de vloer. [foto 
Walter Eindhoven] 

Volop kraampjes op de Konings-
dagmarkt. [foto Walter Eindhoven] 
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Te koop aangeboden
Donald Duck complete 
jaargang 2005 €10,-. Tel. 
06-14040516

Raffael Zeichnungen en 
Albrecht Durer Zeichnungen 
samen €2,-. Tel. 06-14040516

Grote geschiedenis van de 
schilderkunst, Vlaamse primi-
tieven en gotiek samen €1,-. 
Tel. 06-14040516

Gr.vogelkooi wit met 7 tr.vog. 
en ong.a7 K.G zaad €35,-. 
Tel. 0612507406

5 gebruikte kantoor stoelen. 
Gestoffeerde zwarte zit-
ting en rug. Metalen buizen 
poten wit. Met armleunin-
gen. samen €25,- + 1 gratis 
die licht beschadigd is. Tel. 
0612217408

Plm, 100 jaar oude nog 
werkende handnaaima-
chine met houten stofkap 
met slotje & schuitjesspoel. 
Merk Dürkopp. €50.,-. Tel.  
0636101523.

V.d. Efteling , de Kaaslaaf 
met Uniekaas & Kaasschaaf 
& coctailprikkers van 
2001 - Z.g.a.n. €12.50. Tel. 
0636101523

Vintage 'olie' lamp, elektrisch, 
koper+eiken+glas, H 47 cm, 
B incl handvat ca. 27 cm, 
diameter ca. 17 cm, snoer 
ingekort, zonder stekker, 
kleine fitting, voor €8,-. Tel. 
06-30693144

Vintage hanglamp, 
koper+eiken, H ca. 57 cm, 
diameter 51 cm, grote fitting, 
voor €15,-. Tel. 06-30693144.

7 boeken z.g.a.n. voor € 
25,-: Corine Bomann(3) M.J. 
Arlidge(2), Lisa Gardner 
(nieuwste uitgave) en Karin 
Rose. Tel. 06-16613197

DMC borduurpakket van zit-
tende tijger, telpatroon. €25,-. 
Tel. 0346-243758

Adventure 3-wiel combi kin-
derwagen compleet. €45,-. 
Tel. 0346-243758

Oude zwengelpomp voor aan 
de muur, dient geverfd te wor-
den. €50,-. Tel. 0346-243758

Activiteiten
I.v.m MOEDERDAG  zijn 
we a.s zaterdag extra open 
van 10.00u-15.00u. Dus deze 
week: woensdag en vrijdag 
van 13.00u-17.00u en zater-
dag extra open. We hebben 
heel veel leuke cadeautjes, 
dus kom gezellig langs. 
Jopie’s Wonen
Dorpsweg 91
Maartensdijk

Personeel gevraagd
CHAUFFEUR gezocht voor 
rondbrengen Vierklanken naar 
onze bezorgers in de Oude 
Kernen om de week op woens-
dagochtend van +/- 06.00 
- 10.00 uur. Interesse? Bel 
0346-211992 of mail info@
vierklank.nl. Geen auto, wel 
rijbewijs? Geen probleem, auto 
is beschikbaar indien nodig.

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag bijv. in De 
Bilt, Bilthoven, Groenekan, 
Maartensdijk of Lage 
Vuursche. Meld je aan via 
info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Gezocht vanaf heden: 
VAKANTIEWERKER voor 
op ons loon- en grondver-
zetbedrijf. O.a. werk met 
trekker + watertank/kieper. 
Doorgroeimogelijkheden. 
www.oussoren.nl Westbroek, 
bel of app: 0647-150213

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

Voor meer groen en minder
beton: TUINVREUGDE, de
natuurlijke hovenier. Kijk
op www.tuinvreugde.nl
of bel Marcel: 06 21290891

Rommers SCHILDER- en 
Klusbedrijf voor al uw schil-
derwerk, houtreparaties enz. 
Tel. 06-21909500

Diversen
Oud ijzer- en metaalaf-
val B.A.S. Recyling - 
Maartensdijk. www.basrecy-
ling.nl Tel. 06-40764075

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Op ’t bankje
Het is heerlijk weer en je ziet alweer veel mensen die er op de 
fiets op uittrekken. Maar het valt ook op dat er regelmatig jonge 
trotse moeders achter een buggy voorbijkomen. Na een poosje 
komt er een man met een wat zorgelijk gezicht bij me op het 
bankje zitten. Hij pakt meteen zijn smartphone en is daar een 
tijdje mee bezig. Als hij even opkijkt en ziet dat ik naar hem kijk 
zegt hij: ‘Zondag is het Moederdag.’ Ik knik en zeg dat het inder-
daad altijd de tweede zondag in mei is. ‘Ik zit met een probleem’, 
zegt hij. ‘Ik weet niet wat ik voor mijn vrouw moet kopen, want 
ze verwacht wel dat ik eraan gedacht heb en iets voor haar ge-
kocht heb. En dan is ze nog niet eens mijn moeder’, zegt hij zuur 
glimlachend. ‘Eigenlijk vindt ze Moederdag maar een commer-
cieel gedoe, dat zegt ze tenminste, maar ik moet het niet in mijn 
hoofd halen er niets aan te doen’, verzucht hij. ‘Bij ons thuis was 
het vroeger altijd makkelijk. Mijn vader en wij kinderen koch-
ten altijd een nieuw huishoudelijk apparaat voor onze moeder. 
Er kwamen steeds nieuwe elektrische huishoudelijke apparaten 
op de markt en dus kreeg ze in de loop van de jaren een mixer, 
een fruitpers, een blender, een elektrisch mes en een elektrische 
blikopener. Allemaal dingen die ze nooit gebruikte maar waar ze 
toch wel blij mee was.’ Hij zucht er nog maar eens van. ‘Vorig 
jaar heb ik haar een koffieapparaat gegeven. Dat was een schot in 
de roos, want het wordt best vaak gebruikt, maar nu weet ik het 
echt niet. Met bloemen hoef ik niet aan te komen, want dat vindt 
ze zonde van het geld. Met Moederdag zijn bloemen opeens veel 
duurder en dat is voor haar een reden geen bloemen te willen 
krijgen. Van mij dus, want de kinderen komen altijd met bloe-
men en dan is ze er heel blij mee.’ Ik ben altijd bereid om mee te 
denken en stel een champagneontbijt verzorgd door een cateraar 
voor dat ze op bed geserveerd krijgt. De man schudt zijn hoofd, 
want dat ziet hij helemaal niet zitten. ‘Dan zouden ze midden in 
de nacht moeten komen, want ze is een echt ochtendmens. Iedere 
dag staat ze om half zeven op om de hond uit te laten en ze gaat 
echt niet liggen wachten op een ontbijt op bed. Nee dat is niet 
aan haar besteed.’ Ik doe nog een paar pogingen maar er is niets 

bij waar hij enthousiast van wordt. ‘Het wordt een drukke dag 
met al die moeders. We gaan eerst naar mijn schoonmoeder, dan 
even naar oma, zelf heb ik twee moeders, want mijn ouders zijn 
gescheiden en allebei hertrouwd en met mijn stiefmoeder ben ik 
ook heel goed, dus daar gaan we ook heen. Mijn vrouw koopt 
voor allemaal cadeautjes, daar hoef ik me dus geen zorgen over 
te maken. In de middag moeten we weer thuis zijn want dan ko-
men de kinderen langs.’ Ik stel vast dat het een druk programma 
wordt, maar de man wacht nog steeds op een gouden cadeautip. 
‘Zou er op internet geen website zijn met cadeautips’, probeer ik. 
De man fleurt er helemaal van op. ‘Dat is een idee, daar heb ik 
helemaal niet aan gedacht.’ Hij lijkt er helemaal door opgelucht 
en gaat fluitend verder. Natuurlijk ben ik benieuwd of ik inder-
daad een gouden tip heb gegeven en thuisge-
komen tik ik meteen ‘cadeautips 
Moederdag’ in op Google. En 
ja hoor honderden mogelijk-
heden. Het is me toch weer 
gelukt voor iemand een op-
lossing te vinden.

Maerten   

www.bijzondereinterieurs.nl
Voor al uw (inbouw)kasten, keukens, bedsteden en interieurs 
op maat.

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

Jezus komt terug!
De Hemel en de Aarde worden nieuw!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034

Cursussen/ trainingen
Pilates voor mannen. 
Pilates is een goede manier om sterke rug-en buikspieren 
te krijgen en een soepele wervelkolom. Voor een nieuw te 
starten mannengroep kun je op donderdag 12 mei om 10 uur 
een proefles doen om te ervaren of deze manier van sporten 
iets voor je is. De les wordt gegeven in Centrum de Linde, 
Jachtlaan 15 in Bilthoven. Bel voor informatie en aanmelden 
naar studio Pilates & Meer 06-50632807

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

Tuin- en Brocantemarkt Groenekan 

Traditioneel is er op de zaterdag voor Moederdag 
een Tuin- en Brocantemarkt aan de Groenekanse-
weg 60 in Groenekan. De toegang is gratis . Van 
10.00 tot 16.00 uur kan men genieten van een 
gevarieerd aanbod: naast planten, struiken, stek-
ken en bloemen zijn er  onder meer verse boeket-
ten, porselein, boeken, brocante, woon- en tuinde-
coraties, snij- en borrelplanken, bronzen beelden 
en natuurlijk zoals altijd ook speciale Moederdag 
cadeautjes. Een deel van de opbrengst gaat naar 
naar Razem (uitwisseling Miescisko - Polen en 
gemeente De Bilt).

Digitaal Café Bilthoven

Bij het digitaal café in bibliotheek Idea, Bilthoven 
kan iedereen op dinsdag tussen 10.00 en 11.30 uur 
binnenlopen voor een korte vraag over zijn/haar 
tablet, iPad, smartphone of laptop. Vrijwilligers 
van SeniorWeb staan klaar en bieden deskundige 
ondersteuning. Je kunt er terecht met allerlei vra-
gen. In de bibliotheek is Wi-Fi, het is handig om 
ervoor te zorgen dat je apparaat is opgeladen. 
Deelname is gratis.
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Doelpuntrijke overwinning SVM
Pupil van de Week Isa Copijn laat met haar aftrap en symbolisch doelpunt

aan SVM en haar tegenstander; Faja Lobi, zien wat scoren is. Dat beide
teams goed opletten, bleek wel uit de vele doelpunten die vielen.

Al na negen minuten was het raak. 
Nadat een voorzet van Mike de Kok 
de hand van een inglijdende verde-
diger van Faja Lobi raakt, gaat de 
bal op de stip. Vanaf de penaltystip 
is het een koud kunstje voor Tom 
Jansen om de 1-0 op het scorebord 
te zetten. Vijf minuten later maakt 
Faja Lobi er alweer 1-1 van. SVM 
stelt daarna snel orde op zaken en 
op aangeven van Roy Wijman, 
schiet De Kok SVM naar een 2-1 
voorsprong. 
In de 25e minuut trekt Faja Lobi de 
stand opnieuw in evenwicht, maar 

slechts twee minuten later herovert 
SVM alweer een voorsprong. Die-
derik Hafkemeijer loopt als een 
stoomtrein door het middenveld en 
stuurt De Kok weg, die de 3-2 bin-
nenschiet. In de 35e minuut is het 
De Kok, die zijn hattrick compleet 
maakt; 4-2. Vlak voor rust brengt 
Faja Lobi het verschil weer op één 
doelpunt. Kort daarna schiet Jan-
sen, op aangeven van Roy Wijman, 
zijn tweede van de middag binnen. 
Met deze 5-3, komt het doelpun-
tenfestival van de eerste helft ten 
einde. De tweede helft lijkt op de-

zelfde doelpuntrijke manier verder 
te gaan, met direct twee grote kan-
sen voor beide teams. Niets blijkt 
minder waar te zijn. Het duurt tot 
de 57e minuut voordat er weer ge-
juicht kan worden. Na een combi-
natie tussen De Kok en Wijman, 
geeft Roy de bal voor. Deze zeilt 
echter in een keer over de keeper 
van Faja Lobi heen; 6-3. In de ab-
solute slotfase van de wedstrijd is 
het De Kok die, met zijn vierde van 
de wedstrijd, de eindstand van 7-3 
op het scorebord schiet.

(Coen de Valk)

Mike de Kok zet SVM op een 3-2 voorsprong.

Jeugd korfbalt bij
Koningsspelen en Koningsdag

Op en rondom Koningsdag gaven vrijwilligers van Nova verschillende korfbalclinics. Zo 
konden kinderen én ouders bij het gemeentehuis naast koopjes ook doelpunten scoren en
ook bij de Koningsspelen op het FC De Bilt-terrein was korfbal één van de onderdelen. 

Nova ging ook naar De Kleine 
Prins in Utrecht, een school met 

specialistisch onderwijs. Hier kon-
den 80 leerlingen kennismaken met 

korfbal. In een rolstoel of niet, het 
was voor hen geen probleem om de 
bal in de korf te gooien. 

Nova is bekend met deze doel-
groep. Sinds dit jaar biedt de club 
namelijk onder de naam G-korfbal 
korfbaltrainingen voor kinderen uit 
het speciaal onderwijs. De trainers 
van Nova waren zeer enthousiast 
over de clinic op De Kleine Prins: 
‘We vonden het erg leuk om te zien 
hoe fanatiek de kinderen waren en 
hoeveel plezier ze in het korfbal-
len hadden. We hopen dan ook dat 
we hier volgend jaar weer worden 
uitgenodigd. Hopelijk zien we een 
aantal kinderen van de school een 
keertje terug bij ons op de training 
op de donderdagavond’.

(Renske van Kempen)
Op de grasvelden van het gemeentehuis werd fanatiek gekorfbald op 
Koningsdag.

Voetbal ook voor meisjes
Vanuit het motto ‘Talent voor groei’ 
heeft Aeres VMBO  Maartensdijk 
besloten het voetbal voor meisjes 
en vrouwen meer te promoten en 
is sponsor geworden van het SVM-
dames voetbalteam. Juist omdat 
Aeres een outdoorklas heeft en 

jongeren wil stimuleren om meer 
te sporten, ligt de keuze voor voet-
bal bij de buren natuurlijk voor de 
hand. En al snel ontstond het idee 
om samen een voetbaltoernooi voor 
de brugklassen van Aeres VMBO 
Maartensdijk te organiseren op vrij-

dag 3 juni bij SVM. Daarnaast zal 
er op woensdagavond 15 juni een 
wedstrijd tussen het schoolteam 
en het dames 35+ team van SVM 
plaats vinden. Een sportieve uit-
daging die alle partijen graag aan-
gaan. (Majorie Overvoorde)

Het sponsorteam van Aeres.

Westbroekse 
Polderloop 2022

De Polderloop in Westbroek is onlosmakelijk verbonden 
aan de Oranjefeesten in het dorp. De belangstelling 

ervoor en de deelname eraan is groot. 

Bij de Minioren Meisjes was de eerste plaats voor Vera van Baaren; bij 
de Minioren Jongens werd Jan Willem Kool de winnaar. Bij de Junio-
ren 1 Meisjes was Marjolein Griffioen de winnaar; André van de Bunt 
werd dat bij de jongens. Bij de Junioren 2 Meisjes zegevierde Lieke 
van Sligtenhorst en bij de Junioren 2 Jongens deed Rubben Budding 
dat.

Bij de 6 KM dames won Daantje Klomp; dezelfde afstand bij de heren 
kende Jaco de Jong als winnaar. Bij de Senioren Dames werd Marlies 
Huijsman winnaar, bij de Senioren Heren was dat Harm Welleweerd. 
De Masters Dames haalden Sandra Post in als winnaar; bij de Masters 
Heren was dat Antonie van Harteveld

Tijden
De snelste Westbroekse dame was Esmee de Waal in een tijd van 
40.45m; de snelste Westbroeker was Harm Welleweerd in een nieuwe 
recordtijd van 30.36m 

Veel belangstelling bij de start en bij de finish. [foto Henk van de Bunt]

Ook de jongste deelnemers maken van de polderloop een echte 
wedstrijd. (foto Dick Scholten)

Uitslag Wedvlucht
Twaalf leden van PV De Bilt verscheepten dit weekeinde 234 van hun 
vogels naar Quiévrain in België. De eerste 10 duiven, die weer op hun 
hok arriveerden, waren van H. v. Berkel (1, 3, 4, 7 en 10), van Peter van 
Bunnik (2) en van Ron Miltenburg (5, 6, 8 en 9). 



Leven in de dop
Parmantig lopen de zes donzige pulletjes door het hoge gras achter hun 
moeder aan. Koppels wilde ganzen groeien met een royale kinderscha-
re in hun kielzog. Steeds nadrukkelijker laten de jonge mezen in het 
nestkastje van zich horen. Alle net uit het ei.

Eieren in een nestje op de grond, in een boom of onder de dakpannen, 
als je goed zoekt zie je ze liggen. Eieren in kenmerkende kleuren, groot 
en klein. Net even anders dan de baarmoeder biedt het ei de ideale 
bescherming voor de levenskiem van een vogel, als een geavanceerde 
couveuse. Vol voeding, vocht en zuurstof is het ei de ideale groeiplaats 
voor jong leven als de moeder die niet in haar lijf kan bieden. Vogels 
moeten zich snel en vrij in de lucht kunnen bewegen en kunnen zich 
daarom geen zwangerschap per-
mitteren.

In slechts een paar weken tijd 
ontwikkelt zich een compleet 
kuiken. Gekleed in dons of nog 
naakt, als de voeding op is komt 
het jong tevoorschijn. Het drukt 
zich met kop, poten en vleugel-
spieren door het breekbare om-
hulsel heen. Stukje voor stukje 
valt de eierschaal uiteen. De res-
ten worden verwijderd of opge-
geten door de ouders. 

Eieren, ze smaken heerlijk. Eén 
van de favoriete bezigheden van 
het kleine meisje is cakejes bak-
ken. Ze zingt: ‘Boter, meel en 
suiker, eieren en zout. Rasp de 
schil van een citroen, om door het 
beslag te doen’. Het recept van de 
Prins van Oranje, uit het gelijkna-
mige sprookje, smakelijk verteld 
door Diewertje Blok en Jeroen 
Kramer. Tijdens de voorbereidin-
gen legde het lieve kind mij haar 
grote dilemma voor. Vertwijfeld 
verzucht zij: ‘Oma, ik weet niet 
met wie ik zal trouwen... met 
Frank of met opa...’ Gelukkig 
hoeft zij nog geen keuze te ma-
ken. Haar liefdesleven, voorlopig 
nog in de dop.

(Karien Scholten)

In haiku:
In een schaal van kalk
Ontplooit zich de levenskiem
Leven in de dop
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
4-5
Do.
5-5
Vr.
6-5
Za.
7-5
Zo.
8-5

Souvlaki-steak
van de grill

met tzatziki en friet

Gebakken heilbotfilet, 
citroensaus en friet

Salade ‘Caprese’, 
mozzarella, tomaat, 
basilicum en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
11-5
Do.
12-5
Vr.

13-5
Za.

14-5
Zo.

15-5

Babi ketjap met rijst 
en Ulang ulang salade

Salade met gamba’s, 
knoflook en frietjes

Salade met gefrituurde 
uienringen en frietjes

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week:
Chocolademousse met aardbeien € 5,50

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Boswachters
druk met nasleep stormen

Eind februari raasden 3 pittige stormen ook in de natuurgebieden van het Gooisch Natuur 
Reservaat (GNR), met als gevolg veel omgewaaide bomen en takbreuk. De afgelopen 

weken zijn de boswachters druk geweest met het opruimen van de takken op de paden.

Als gevolg van de storm was er 
behoorlijke overlast en schade 
ontstaan in de natuurgebieden op 
paden en wegen en op rasters. In 
enkele gevallen ging het om directe 
schade wanneer een boom aan een 
erfgrens stond en op een hek of een 
schuurtje was gevallen. Dit leidde 
tot overlast maar ook tot onveilige 
situaties. Bij onveilige situaties of 
schade, wordt het stormhout direct 
opgeruimd. 

Paden 
Inmiddels zijn alle takken en bomen 
geruimd die overlast veroorzaakten 
zoals een boom over een wandel-
pad. Bij het opruimen woren de 
takken en stam zo veel mogelijk in 
één stuk gelaten. Dit is natuurlijker 
en het verrottingsproces gaat dan 
langzamer. Met een kraan kunnen 
vaak hele bomen iets opgescho-
ven worden de bosrand in. Minder 
doorzagen is beter voor de natuur 
en het milieu. Wanneer er met de 
hand gewerkt wordt zijn ze vaak 
wel gedwongen om het in kleinere 
hanteerbare stukken te zagen, om-
dat het anders niet te verplaatsen 
is. Maar niet alle paadjes worden 
opgeruimd. Kleinere sluippaadjes 
of zogenaamde ‘olifantenpaadjes’ 
worden soms bewust dichtgelaten 
met omgevallen bomen en takken. 
Door het dicht te laten ontstaat er 
meer rust in een gebied. 

Kansen
De storm biedt ongemak en schade, 
maar biedt ook veel kansen voor 
de natuur. De stormen hebben hier 
niet geleid tot grote stormvlaktes 
waarbij hele stukken bos zijn om-
gewaaid. Door de regen was de bo-
dem volledig verzadigd met water, 
was de bodem zachter en stonden 
de bomen iets losser in de grond. 
Het zijn vooral individuele bomen 
die zijn omgewaaid, die af en toe 
twee tot drie bomen ernaast in de 
val hebben meegenomen. Verder is 
er vrij veel takhout of stukken uit 

boomkruinen geknapt door de har-
de windvlagen.

Natuurontwikkeling
Een storm heeft dus niet alleen ne-
gatieve gevolgen, eigenlijk is het 
onderdeel van een natuurlijke bo-
scyclus. Elke boom maakt gedu-
rende zijn leven wel enkele zware 
stormen mee. Doordat veel bomen 
zijn omgevallen of door takken en 
bomenkruinen die zijn uitgebroken 
is de hoeveelheid dood hout in het 
bos flink toegenomen. Dit geeft veel 
kansen voor andere soorten. Mos-
sen, schimmels, paddenstoelen, ke-
vers, insecten, vogels en knaagdie-
ren maken dankbaar gebruik van de 
omgevallen boom. Zo heeft het hout 
een belangrijke ecologische rol als 
voedingsbron, schuilplaats, nestge-
legenheid. ‘Dood hout leeft’, is een 
bekende uitdrukking. Bomen zijn 
levensvormen die lang leven, veel 
langer dan de mens. Maar ook nadat 
de boom is afgestorven vervult het 
nog vele jaren een belangrijke rol in 
het ecosysteem. Het draagt allemaal 
bij aan meer biodiversiteit. 

Variatie
Door de storm heeft de natuur ook 
geholpen om meer structuur en vari-
atie te krijgen in het bos. Veel bossen 

zijn aangeplant in de vorige eeuw. 
Dit gebeurde vaak met één booms-
oort en allemaal van dezelfde leef-
tijd, zogenaamde monoculturen. In 
de afgelopen decennia is geleidelijk 
al wel meer variatie ontstaan, maar 
het zijn zeker nog geen natuurlijke 
bossen. Door omgevallen bomen 
ontstaat er een gat in het kronendak. 
Dit geeft ruimte aan de andere bo-
men om de kroon verder te ontwik-
kelen, maar het geeft ook meer licht 
op de bodem. Hiervan profiteren 
planten en (jonge) bomen. 
Is een boom ontworteld, dan geeft 
het ontstane gat in de open grond 
weer allerlei mogelijkheden. Een 
ecosysteem op zich. Mossen, plan-
ten, insecten, graafwespen, vogels, 
muizen, etc. maken hier dankbaar 
gebruik van. Bomen die gebroken 
takken hebben of waar een stuk uit 
de kroon is geknapt worden gril-
liger. Soms ontstaan er gaten in de 
stam. Grotere en grilliger kronen 
geven meer kans aan vogels, waar-
onder roofvogels om nesten te bou-
wen. Gaten en zachte plekken in 
stammen geven kans aan spechten, 
uilen, marters om een hol of rustplek 
te maken. Al met al best een mooie 
ontwikkeling waar het bos robuuster 
en gevarieerder door wordt. 

(Ines van Hees - GNR)

De omgevallen bomen in het bos blijven liggen.
(Foto boswachter Dirk Mulderij)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Vrijdagmiddag werd mijn aandacht gewekt door een soort snoeiend ge-
luid, dat van buiten kwam. Toen ik uit het raam keek - ik woon op de 
eerste etage van een flat - zag ik tot mijn verbijstering dat een aantal 
boompjes omgezaagd werd. Wat voor soort boompjes het waren weet 
ik niet - ik vond ze op grote paastakken lijken -, maar er bevonden zich 
regelmatig vogels in (geen vogelnesten). 

De opdracht hiervoor kwam van de gemeente vertelde de meneer die de 
boompjes aan het omzagen was desgevraagd. Terwijl hij de boompjes 
in stukken aan het zagen was heb ik de gemeente gebeld. Mij werd 
verteld dat een bewoner op de begane grond de gemeente had laten 
weten dat er weinig licht in zijn woning kwam vanwege de boompjes 
- ze waren circa 2,5 meter hoog -. Daarnaast bleek dat de boompjes 
daar ooit door een vorige bewoner illegaal waren geplant. De gemeente 
had daarom de opdracht gegeven de boompjes te verwijderen. Op mijn 
vraag waarom de boompjes niet zodanig waren uitgegraven zo dat ze 
elders opnieuw geplant konden worden kreeg ik te horen dat de kosten 
hiervoor te hoog waren maar dat er ergens anders een jong boompje 
geplant zou worden. 
Alleen hebben de vogels (en in-
secten) die in die boompjes zaten 
daar niets aan….
Op een schaal van al het leed dat 
in de wereld plaatsvindt stelt dit 
kleine leed niet zoveel voor, maar 
ik vind wel dat hier aandacht voor 
moet worden gevraagd. 

Tamara de Mulder
Bilthoven

Biltse Meertje ontwaakt

IJsbaan Het Biltse Meertje op Koningsdag rond half negen. (foto Claire Blom)
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