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advertentie

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Trainen met begeleiding  

in kleine groepen

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Jongens gearresteerd  

met hulp van BurgerNet

Een 17- en 15-jarige jongen beiden uit Soest , een 16-jarige 

jongen uit Maarsbergen en een 15-jarige jongen uit IJsselstein 

zijn zaterdag 27 april gearresteerd, omdat zij hadden 

geprobeerd in te breken.

Rond 16.15 uur kregen agenten een melding dat in een woning op een ter-

rein aan de Karnemelksweg in Hollandsche Rading mogelijk werd ingebro-

ken. Onderweg daar naar toe kregen de agenten aanvullende informatie over 

het viertal. Die waren na ontdekt te zijn de bossen ingevlucht. Meerdere 

agenten omsingelden het bosperceel en kregen bij het uitkammen daarvan 

luchtsteun van een politiehelikopter en op de grond van een diensthond. De 

zoekslag leidde tot de aanhouding van in eerste instantie drie verdachten.  In 

het bos werd diverse achtergelaten jassen en inbreekgereedschap gevonden 

en in beslag genomen.

Er werd een BurgerNet actie gestart met daarin het signalement van de nog 

ontbrekende vierde verdachte. Een oplettende passant, die de Twitterbe-

richtgeving en de BurgerNetmelding had gevolgd, zag een jongen lopen 

op de Dolderseweg. Hij alarmeerde de politie die kort hierna de vierde ver-

dachte aanhield. Alle verdachten zitten nog vast. De zaak wordt door de 

recherche onderzocht.

Herdenken is een moment  
van bezinning

door Henk van de Bunt

Zaterdagavond 27 april zijn op Fort De Bilt voor de 68e keer na de Tweede Wereldoorlog de 

slachtoffers van het naziregime herdacht. De opkomst was indrukwekkend. Kransen werden 

gelegd door de burgemeesters van Utrecht en De Bilt, door de loco-commissaris van de Koningin 

van de Provincie Utrecht en door militaire autoriteiten. Daarna werden door nabestaanden en 

belangstellenden bloemen gelegd bij het monument en bij de naamstenen.

Fort de Bilt is midden op de Bilt-

sestraatweg gebouwd in 1819-1821 

en is het eerste fort uit de gordel 

rond de stad Utrecht. Het fort bestaat 

oorspronkelijk uit aarden wallen met 

vier bastions. Om de geschiedenis 

van het fort blijvend in gedachten te 

houden is de Stichting Herdenkings-

monument Fort De Bilt opgericht 

door de Utrechtse afdelingen van de 

Nationale Federatieve Raad van het 

Voormalig Verzet Nederland en de 

Nederlandse Vereniging van Ex-Po-

litieke Gevangen in de Bezettings-

tijd. De doelstelling van de Stichting 

Herdenkingsmonument is o.a. de in-

standhouding van het sinds 1949 be-

staande monument, de bunker en de 

omgeving en het organiseren van de 

jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst; 

altijd op de laatste zaterdag in april. 

Educatie

In 1997 is fort De Bilt in eigendom 

gekomen van de gemeente Utrecht. 

Vrijwel direct werd er begonnen met 

de restauratie van het fort. Het fort is 

daarna in 1999 voor het publiek ge-

opend en heeft vooral een educatieve 

functie. In het ‘Herinneringscentrum 

voor de Toekomst’ is een interac-

tieve tentoonstelling ingericht voor 

kinderen van 10 tot 13 jaar. Uit de 

wijde omgeving brengen scholen een 

bezoek aan het centrum. In het Wel-

zijnsprogramma van de gemeente De 

Bilt is jaarlijks een geïndexeerd sub-

sidiebedrag opgenomen, waardoor 

het mogelijk moet zijn dat iedere ba-

sisschoolleerling uit de gemeente De 

Bilt éénmalig in zijn of haar school-

carrière Fort De Bilt kan bezoeken. 

Herdenken

Vanaf 1946 wordt er jaarlijks een 

herdenkingsbijeenkomst georga-

niseerd op Fort de Bilt. De bijeen-

komst begon met een ontvangst in 

één van de zalen van het nabij ge-

legen Hotel Mitland. Daarna liepen 

de aanwezigen naar de herdenkings-

plaats. Daar vertelde de 93 jarige 

heer Marten Mobach uit De Bilt iets 

over zijn persoonlijke ervaring uit de 

oorlogsjaren: ‘Niet inhoudelijk over 

het verzet maar over gevolgen van 

deelname aan het verzet’. Toen de 

Duitsers in 1940 ons land binnenvie-

len was Mobach dienstplichtig mili-

tair en vocht hij rond het vliegveld 

Valkenburg tegen zwaar bewapende 

Duitse parachutisten. Mobach: ‘Van-

daag zijn we hier bijeen om te geden-

ken en herdenken. Herdenken zonder 

kennis van de geschiedenis is eigen-

lijk een farce: Herdenken veronder-

stelt ook kennis van de geschiedenis. 

Deze herdenking, 68 jaar na dato, is 

voor mij dan ook geen rituele herha-

lingsoefening. Elk jaar weer sta ik in 

gedachten stil bij herinneringen die 

diep in mijn geheugen zijn gegrift’. 

Een groot deel van de oorlogsjaren 

woonde hij in Westbroek. In dat dorp 

maakte hij vanaf 1942 deel uit van 

een kleine actieve verzetsgroep die 

helaas de wrange resultaten van de 

Duitse overheersing heeft ondervon-

den. Over hoe dit in Westbroek werd 

ervaren vond hij o.a. ook beschreven 

in het tijdschrift van de Historische 

Vereniging uit Maartensdijk. 

Bezinning

Over de zin van herdenken merkte 

de heer Mobach op: ‘Wordt het ver-

leden – verleden?

Moet je overgaan tot de orde van 

de dag? Niet in het verleden blijven 

hangen? Op zeker moment over een 

nare periode heen stappen om er per-

soonlijk een punt achter te zetten en 

als voorbeeld voor anderen vooruit 

te kijken? Naar mijn mening kun je 

het verleden wel aanvaarden, maar 

nooit vergeten; je kunt je ervaringen 

niet als een rugzak aleggen, maar 
wel een manier zoeken om er mee 

om te kunnen gaan. Daarom is het 

belangrijk om op herdenkingen als 

deze naar elkaar te luisteren en ook, 

ieder voor zich, zijn eigen ervarin-

gen een plekje zien te geven. Vorig 

jaar was het thema: ‘Vrijheid geef 

je door’ en dit jaar ‘Vrijheid spreek 

je af’. Ik beschouw deze thema’s als 

een oproep aan de jongere generaties 

om de herdenkingen in de toekomst 

voort te zetten. Herdenken is name-

lijk een moment van bezinning en 

dergelijke momenten heb je nodig 

voor een vrije en tolerante samenle-

ving.

Marten Mobach: ‘Herdenken is een moment van bezinning‘.

Burgemeester Gerritsen en zijn echtgenote legden namens de gemeente  

De Bilt een krans.

Fotoverslag Koninginnedag op pagina 15, 16 en 17
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Schoolplein M.L. Kingschool, 

Maartensdijk

5/5 • 11.00u -  Oecumenische gezamenlijke 
openluchtdienst i.v.m. viering 900 jaar De Bilt

Bilthoven

Pr. Gem. Zuiderkapel

5/5 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
5/5 • 18.30u - Kand. J.W.J. Guis

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

5/5 • 10.00u - Peter Kerkhove

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

5/5 • 10.15u - Ds. H. Hoksbergen
5/5 • 17.00u - Ds. M.K. Drost

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

5/5 • 09.30u - Ds. G.J. Codée
5/5 • 19.00u - Ds. G. Kruijmer

Volle Evangelie Gemeente

5/5 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Herv. Kerk

5/5 • 10.00u - Kand. K.M. Teeuw
5/5 • 18.30u - Kand. J.W. Hooijdonk

Herst. Herv. Kerk

5/5 • 10.30 en 18.00u - Ds. H. Zweistra

Onderwegkerk, Blauwkapel

5/5 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

30/4 • 16.30u -  
Samenzang, dhr. Ton van der Horst

5/5 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer  
5/5 • 18.30u - Ds. E.J. de Groot

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

5/5 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
5/5 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

5/5 • 10.00 en 18.30u -  
Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Rectificatie PZ Kikker 

In het artikel over de nieuwe start 
van de Maartensdijkse Peuterspeel-
zaal staat een storende fout. Er is 
een foutieve eindtijd vermeld. Peu-
terspeelzaal Het Bruggetje groep 
Kikker is vijf ochtenden per week 
open is van 08.30 tot 11.45 uur.

Borstvoedings- 

voorlichtingsavond

 

Op donderdag 2 mei 2013 zal er 
een informatieavond over borst-
voeding gehouden worden bedoeld 
voor zwangeren vanaf de 6e 
maand. Tijdens de voorlichtings-
bijeenkomst krijgt men informa-
tie over hoe borstvoeding werkt, 
voor- en nadelen van het geven van 
borstvoeding, het aanleggen en hoe 
je een goede start kunt maken met 
borstvoeding na de bevalling thuis 
of in het ziekenhuis en de periode 
daarna. Ook is er tijd om vragen te 
stellen. De avond wordt gegeven in 

de Ontmoetingskerk, Kon. Juliana-
laan 26 te Maartensdijk, begint om 
19.00 uur en wordt gegeven door 
Adrie van Voorst, IBCLC lactatie-
kundige. Info: tel. 06 20048992.

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 3 mei 
van 10.00 tot 12.00 uur bij het 
Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 
handicap of chronische ziekte kan 
in de bus terecht voor informatie 
en advies over bijvoorbeeld vakan-
tie, vrije tijdsbesteding, wonen of 
dagbesteding. 

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 3 mei a.s. wordt er in 
de recreatieruimte van Dijckstate 
een ontmoetingsdienst gehouden, 
waarin de voorganger J. Grooten-
dorst zal zijn en muzikale begelei-
ding op piano verzorgd zal worden 
door mw. J. van Voorst. Na afloop 
is er gelegenheid voor ontmoeting 
met koffie of thee. De dienst begint 
om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zijn 
de deuren van de zaal open. Voor 
vervoersvragen tel. 0346 212904.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 3 mei 
eindavond klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportvereni-
ging aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk bent u van harte welkom. 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 kunt u 
een lot kopen.

Fietsen naar Amersfoort 

Op de 1ste en de 3de dinsdag 
van de maand wordt een dagtocht 
in de omgeving van Maartensdijk 
georganiseerd. Dinsdag 7 mei 2013 
wordt er gefietst naar Amersfoort, 
waar deelgenomen kan worden 
aan een stadsrondvaart. Start om 
9.45 uur met een kopje koffie/thee 
in restaurant ‘Maertenshoek’ in 
Dijckstate waarna om 10.00 uur de 
tocht gaat beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Voor meer informatie, 
aanmeldingen en het volledige pro-
gramma: MENS De Bilt, Service-
centrum Maartensdijk, tel: 0346-
214161 of www.mensdebilt.nl 

Filmgroep Centrum

Op 7 mei staat bij videoclub Film-
groep Centrum ‘leden voor leden’ 
op het programma. In deze serie 
vertelt één van de leden over zijn 
ervaringen en vertoont hij zijn 
videofilms. Daarbij wordt toege-
licht wat de uitgangspunten zijn 
geweest en welke keuzes zijn 
gemaakt . 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
De Duiventil, Jasmijnstraat 6, De 
Bilt en begint om 20.00 uur. Meer 
informatie: filmgroepcentrum.nl

Tuin-  en brocante markt  

te Groenekan

Op zaterdag 11 mei a.s. wordt van 
10.00 uur tot 16.00 uur weer de 
jaarlijkse tuinmarkt gehouden aan 
de Groenekanseweg 60 te Groene-
kan. Zoals altijd zijn er veel planten 
en stekken, buxus, verse boeket-
ten, brocante, moederdagcadeau-
tjes, woon-en tuindecoraties en oud 
tuinmeubilair te koop. Een gedeelte 
van de opbrengst gaat naar Razem 
(uitwisseling Miecisko-Polen en 
Bilthoven). Razem is ook met een 
stand op de markt aanwezig. Koffie 
en lekkernijen zijn verkrijgbaar, de 
toegang is gratis.
 

Wijkrestaurant Bij de Tijd

Wijkrestaurant Bij de Tijd is een 
ontmoetingsplek waar wijkbewo-
ners en bewoners van woon- en 
zorgcentrum Weltevreden en 
hun gasten terecht kunnen voor 
een gezellig en lekker diner. Het 
Wijkrestaurant is een leer- en werk-
plek voor leerlingen van het Horeca 
& Travel College van ROC Midden 
Nederland. Om de leerlingen con-
tinu iets nieuws te leren verandert 
men om de 10 weken de menu-
kaart. Zie www.restaurantbijdetijd.
nl voor meer info. Reserveren is 
handig maar niet noodzakelijk. In 
verband met besloten feesten is 
Restaurant Bij de Tijd op Konin-
ginnedag en 1 mei gesloten. 

Fietsgilde ‘t Gooi

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 4 
mei de dagtocht ‘Soesterduinen’ 
en woensdag 8 mei de dagtocht 
‘Vechtstreek Noord’.Vertrek om 
10.00 uur van Kerkbrink Hilver-
sum (Museum) Voor meer informa-

tie over deze en de overige tochten 
van Fietsgilde ’t Gooi, zie www.
fietsgilde.nl

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 
70 jaar met C/D/E rijbewijs en 
overige automobilisten, die een rij-
bewijskeuring moeten ondergaan, 

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

Oud papier 

Bilthoven Noord

Op zaterdag 4 mei haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging Sal-
vo ‘67 weer oud papier op in een 
gedeelte van Bilthoven Noord, in 
het gebied links en rechts van de 
Gezichtslaan en begrensd door de 
Soestdijkseweg en de Jan Steen-
laan. U wordt verzocht de papier-
kliko vóór 8.00 uur aan de weg te 
zetten.

Together samen in Dijckstate

Het repertoire van het interkerkelijk gospelkoor Together uit Lunteren 

bestaat uit Engelse en  Nederlandstalige liederen. Het koor verleent 

medewerking aan zangdiensten en optredens in verzorgingshuizen. In 

Dijckstate trad het koor op vrijdag 26 april op. [HvdB]

Oranje-feestavond in Opstandingskerk

Woensdag 24 april startten in Bilthoven en De Bilt de Oranjeactiviteiten 

met een goed bezochte feestavond voor leden en niet-leden in de 

Opstandingskerk aan de 1e Brandenburgerweg te Bilthoven. Voor de pauze 

was er een inspirerend optreden van de Egerländerkapel ‘Die Original 

Fenntaler Musikanten’ o.l.v. dirigent Chris Kok uit Ede. [HvdB] 

kunnen terecht bij Regelzorg. Dit 
kan alleen door vooraf een afspraak 
te maken via het landelijk afspra-
kenbureau, telefoon: 088 2323300. 
Zelf een datum plannen kan via 
de website www.regelzorg.nl. Op 
3 mei 2013 is er op de locatie van 
Stichting Mens De Bilt aan de Jas-
mijnstraat 6 in De Bilt weer gele-
genheid tot keuring.
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Woonvisie 2013-2020  
unaniem aangenomen 

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 25 april de Woonvisie 2013-2020 vast. De woonvisie is een uitwerking 

van de Startnotitie Woonvisie die de raad in 2011 vaststelde. In de Woonvisie 2013-2020 zijn eerder 

aangenomen moties betrokken die aandrongen op het met prioriteit ontwikkelen van een actief beleid 

voor ouderenhuisvesting en tot deelname aan de Regeling Starterslening.

‘De keuze om in beperkte mate ver-

dere groei te realiseren heeft onze 

instemming, met kwaliteit boven 

kwantiteit’, aldus Anne de Boer 

(GroenLinks&PvdA).’ D66 wil zich 

inzetten voor ouderen, starters en 

jonge gezinnen met een goede mix 

tussen huur en koop. Niet alleen 

nieuwbouw, maar ook aanpassen van 

bestaande woningen. Ellen Thier: 

‘Fasering vinden we belangrijk en bij 

nieuwbouw kleine aantallen tegelijk. 

In onze visie wonen in levensloop-

bestendige woningen en woonwijken 

zowel ouderen als jongeren.’ D66 

dient samen met GroenLinks&PvdA, 

ChristenUnie en Rost van Tonningen 

een motie in die levensloopbestendig 

en duurzaam bouwen moet stimule-

ren met een hoger ambitieniveau. 

Kernen

Johan Slootweg (SGP) wil op zo kort 

mogelijke termijn wat doen aan de 

spanning die hij ziet tussen de Woon-

visie en het uitvoeringsprogramma 

dat er ligt. Slootweg dient daarom een 

motie in waarin hij het college vraagt 

om uiterlijk eind 2013 te komen met 

een plan van aanpak met een concrete 

planning, om te komen tot dorpsvi-

sies voor Hollandsche Rading, Groe-

nekan en Maartensdijk. Nico Jansen 

(ChristenUnie) ziet dat de vitaliteit in 

de kleine kernen vermindert er dat er 

daarom gezocht moet worden maar 

mogelijkheden voor uitbreiding. Hij 

dient samen met het CDA en Rost 

van Tonningen een motie in waarin 

het college gevraagd wordt op korte 

termijn stappen te ondernemen voor 

de bouw van drie starterswoningen 

in Westbroek, bestemd voor jongeren 

uit dit dorp. Tiny Middleton-Heijlen 

(Bilts Belang) pleit voor een ver-

soepeling van het aanbouwbeleid en 

dient daarvoor een motie in. Anne 

Doedens {VVD) mist in de discussie 

het BRU. ‘Het BRU is de organisatie 

die gaat over toewijzingen. maar we 

weten niet wat er met die organisatie 

gaat gebeuren. De woonvisie is daar-

door op een aantal punten onzeker.’ 

Creatief

Etiënne van Buren (SP): ‘De SP kan 

in grote lijnen de ambities uit de 

Woonvisie onderschrijven. Doorstro-

ming is essentieel bij iedere woon-

visie en hoe krijg je dat voor elkaar. 

Wij hebben een motie opgesteld die 

meer met de uitvoering van de visie 

dan met de visie zelf te maken heeft. 

Wij willen de stagnering van de door-

stroming met name binnen de sociale 

huursector aanpakken.’ Van Buren 

illustreert de intentie van de motie 

met een voorbeeld. Een vrouw woont 

sinds 1984 in De Leijen. De kinderen 

zijn de deur uit en haar man is over-

leden. Op dit moment betaalt zij 425 

euro huur voor een huis waar je met 

zijn vijven in kunt wonen. Een mo-

dern appartement zou haar beter pas-

sen. Binnen een straal van 500 meter 

zou ze dat overwegen. Alleen wordt 

de huur dan 600 euro per maand. Zij 

gaat dus niet verhuizen. Als we haar 

evenveel zouden laten betalen en de 

SSW kan voor de achtergebleven wo-

ning 600 euro huur vragen blijft het 

budgetneutraal.’ De SP vraagt in de 

motie het college om in overleg met 

de SSW deze mogelijkheid te onder-

zoeken en begin 2014 met een uitvoe-

ringsplan te komen. 

Moties

Ebbe Rost van Tonningen gaat in op 

koopwoningen. ‘Als grotere wonin-

gen in twee woningen gesplitst zou-

den mogen worden kan de eigenaar 

blijven wonen en een starter begin-

nen.’ Hij pleit voor investeringen in 

duurzaamheid. Henk van den Broek 

(CDA) vindt het een goede nota. Hij 

zou graag willen zien waar we op de 

goede weg zijn. Wethouder Ditewig 

dankt de raad voor de steun. Op de 

vraag van Anne Doedens wat de af-

loop van het BRU betekent voor de 

woonvisie meldt hij dat de provincie 

heeft aangegeven de regie inzake toe-

wijzing van gebieden op zich te zul-

len nemen. De moties van de SGP en 

ChristenUnie neemt de wethouder 

over. De strekking van de SP-motie, 

of het college bereid is met de SSW 

in overleg te treden, kan het college 

overnemen. De motie over levens-

loopbestendig en duurzaam bouwen 

met een hoger ambitieniveau neemt 

het college over, maar wil er niet op 

worden vastgepind. De motie van 

Bilts Belang is een bestemmings-

plankwestie en wordt ingetrokken. 

Alle in stemming gebrachte moties 

krijgen ruime steun van de raad.

Nico Jansen krijgt unanieme steun 

voor zijn motie om de bouw van 

drie starterswoningen in Westbroek 

mogelijk te maken.

Gilde Utrecht laat iedereen de stad zien
door Martijn Nekkers 

Het Gilde Utrecht is een vrijwilligersorganisatie met tal van activiteiten. Ze verzorgen rondleidingen 

door de stad Utrecht maar ook zijn er lezingen over allerlei onderwerpen. Voor ondersteuning bij het 

leren van vreemde talen kan men er terecht maar ook voor begeleiding en voorlichting over allerlei 

maatschappelijke aangelegenheden. Het bekendst is het Gilde Utrecht toch wel van de rondleidingen.

Meer dan 50 gidsen gaan regelmatig 

op stap met grote of kleinere groepen 

van belangstellenden. Onlangs zijn 

er weer tien nieuwe rondleiders op-

geleid. Er is volop belangstelling om 

gids te worden. Het Gilde heeft zelfs 

een wachtlijst van mensen die graag 

als gids willen toetreden, vertelt Wil 

Klein. Zij is zelf één van de rondlei-

ders en gidst ook in het Engels voor 

buitenlandse toeristen. Hoewel haar 

roots in Utrecht liggen is zij woon-

achtig in Bilthoven. Ze is al 5 jaar 

verbonden aan Het Gilde en doet on-

geveer 30 rondleidingen per jaar. Ze 

doet ook themawandelingen. Eén van 

haar laatste projecten was een rond-

wandeling langs plekken die verband 

houden met de detailhandel zoals die 

oudsher prominent in Utrecht aanwe-

zig was en is. Belangstellenden kun-

nen zelfs bij het Gilde een onderwerp 

aandragen waarover ze graag een 

rondleiding willen hebben. Wil Klein 

is overigens niet de enige inwoon-

ster van De Bilt die rondleidingen 

verzorgt. Ook Rien Stein (Maartens-

dijk) en Geert Boorsma (Hollandsche 

Rading) maken deel uit van de groep 

rondleiders 

Over kranten

Om de lokale media eens kennis te 

laten maken met het Gilde Utrecht 

organiseerde de organisatie een 

rondleiding door de binnenstad van 

Utrecht voor de lokale media. Zo 

trok De Vierklank samen met onder 

meer Het Stadsblad, De Biltse Cou-

rant, Utrecht Dichtbij en andere col-

lega’s op een woensdagmiddag door 

Utrecht. Het onderwerp was toepas-

selijk: ‘Van Courant tot Krant’ ofwel 

de geschiedenis van de lokale pers in 

de stad Utrecht. Gids Gertruce van 

Beurden voerde haar gasten langs 

plekken waar de jaren door Utrechtse 

kranten werden gemaakt en gedrukt. 

Langs plaatsen waar het Utrechtsch 

Dagblad, het Utrechts Nieuwsblad, 

Het Centrum en het Nieuw Utrechts 

Dagblad hun hoogtijdagen beleefden. 

Nu moet de stad Utrecht het doen 

met een bescheiden bijlage van het 

Algemeen Dagblad dat de naam AD 

Utrecht draagt. Wat een verarming 

als je de rijke geschiedenis van het 

Utrechtse krantenwezen aan je voor-

bij ziet gaan. Want ook het Vrije Volk 

en Trouw hadden ooit hun Utrechtse 

edities. Gertuce van Beurden wist 

op boeiende wijze de geschiedenis 

van de Utrechtse pers te schetsen, 

aangevuld met aardige anekdotes 

van eertijds bekende en befaamde 

Utrechts journalisten. Altijd leuk voor 

schrijvelaars die zelf ook de nodige 

kolommen in hun periodieken vul-

len. Het was een boeiende middag 

die werd afgesloten met een welver-

diende dronk in één van de gezellige 

Utrechtse cafés. Meer informatie over 

het Gilde Utrecht en haar activiteiten 

op www.gildeutrecht.nl.

Gilde gids Gertruce van Beurden (in het midden) op stap door Utrecht met 

vertegenwoordigers van de lokale media.

Uit de raad van 25 april
door Guus Geebel

De raad verleent wethouder Bert 

Kamminga met algemene stemmen 

onthefing van het ingezetenschap. 
Henk van den Broek (CDA) legt een 

stemverklaring af. Het CDA heeft 

jaren achtereen het standpunt gehad 

dat de wethouder moet verhuizen. 

‘Dat standpunt heeft de fractie ei-

genlijk nog steeds, maar gelet op de 

hoge kosten die een verhuizing voor 

de gemeente zou betekenen stemt 

het CDA dit keer niet tegen de ont-

hefing.’ Om aan te tonen dat er on-

danks politieke verschillen waarde-

ring is voor Bert Kamminga, krijgt 

hij van het CDA een boeket bloemen 

aangeboden, die hij met een paar 

klapzoenen van Gitta van Eick in 

ontvangst neemt.

Verbonden partijen

De raad neemt kennis van de Nota verbonden partijen. Han IJssennagger 

(Bilts Belang) laat aantekenen dat zijn fractie tegen het kennisnemen van 

het voorstel is. Bij de uitvoering van taken werken gemeenten vaak be-

stuurlijk en inancieel samen. Nico Jansen (ChristenUnie) is bang dat de 
raad grip verliest en wil een bredere inzet van de raad om goede keuzen te 

kunnen maken. Het betreft uitvoerende taken waarvan de verantwoordelijk-

heid bij het college ligt, maar Hans Los (VVD) vindt de rol van de raad 

belangrijk en wil betrokken en geïnformeerd blijven worden. De gemeente 

besloot in 2004 regiegemeente te worden. Han IJssennagger (Bilts Belang) 

constateert dat er voor de raad weinig regie is. ‘De raad is op afstand gezet 

en mag hooguit de begroting en de jaarrekening controleren. Wij ervaren 

het als wurgcontracten.’

Burgemeester Gerritsen vindt het terecht dat de raad grip wil hebben op wat 

in samenwerkingsverband gebeurt. Hij vindt het voor sommige samenwer-

kingsverbanden goed om de details te kennen, maar dat is niet bij allemaal 

het geval. Het college heeft de plicht de raad te informeren over alle zaken 

die voor de raad van belang zijn. Hij noemt de nota een onderlegger voor 

wat er de komende jaren op de raad afkomt. ‘De rol van de raad is bij al die 

samenwerkingen niet altijd even relevant, maar het college moet u in staat 

kunnen stellen op taakuitvoering te controleren. Het college mag en kan 

geen samenwerking aangaan zonder goedkeuring van de raad.’ Gerritsen 

verwacht dat het zwaartepunt van de taken van de lokale overheden in de 

toekomst komt te liggen in het sociale domein. 

APV

De raad stelt met algemene stemmen de vierde wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening gewijzigd vast. Een amendement van Bilts Belang 

om in de tekst in de kop van artikel 2.58 hond(en) te vervangen door dier(en) 

krijgt algemene steun. Als voorbeeld dat niet alleen honden verontreinigen, 

noemt Han IJssennagger het pad langs de Hooge Kampse Plas. Een motie 

waarin Bilts Belang het college vraagt de presentatie van wijzigingsnota’s te 

verbeteren wordt na toezeggingen van de burgemeester ingetrokken.

Bij hamerslag stelt de raad de ruimtelijke randvoorwaarden van de ontwik-

keling aan de Dorpsstraat 57-59 in De Bilt vast. 

Wethouder Bert Kamminga wordt 

door Gitta van Eick in de bloemetjes 

gezet.



Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

VOORDEEL HELE WEEK

Filet-American

Ei-bieslooksalade

Sellederysalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Boerenham

Fricandeau

Rosbief

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 3.98

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN
gezouten/ongezouten

100
gram 1.25

STOMPETOREN 
BELEGEN

HEERLIJKE 
ASPERGE KAAS

VERSGEBRANDE PINDAS
gezouten/ongezouten

250
gram 1.49100

gram 1.98

500
gram 5.50

Nieuw Zeelandse 
rib-eye 

Filetlapjes
naturel/gemarineerd

Gehakte biefstuk

Kipschnitzels

100
gram 2.49

100
gram 1.98

500
gram 4.98

100
gram 1.25

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 2 mei 
t/m woensdag 8 mei

3 biefstukjes 

4 schnitzels 

6 tartaartjes

6.-
6.-
6.-

Alléén DONDERDAG

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Pluksla
zak 150 gram

• Spaghetti met Scampi’s
_____________________ 100 GRAM 1,25 

• Varkenshaas 
in Champignonroomsaus + geb. aard.

_____________________ 100 GRAM 0,99 

• complete maaltijd 

met asperges
___________________________  7,95

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Alle soorten

kleine Tomaatjes 

40 soorten     500 gram

0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gewassen  

Spinazie
_____________________ ZAK 300 GRAM  0,79
Verse  

Fruitsalade ________VOLLE BAK  1,99

Tuinbonen schotel
_________________________ 100 GRAM  0,99

 MAANDAG 6, DINSDAG 7 

EN WOENSDAG 8 MEI

1,49

Alle stamppotten en
rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Volop Hollandse 

Aardbeien
en 

Asperges
GRATIS geschild

1,98

Scherpe 

Dagprijzen

dagelijks vers
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Blijven herdenken  
maar geen haat doorgeven

door Guus Geebel

‘Kom vanavond met verhalen’ heet het programma van Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen, 

waarmee ze tot en met mei 2014 overal in het land optreden. Het programma is  

een mix van poëzie, theater en liedjes waarin de acteurs oorlogsverhalen  

van ouderen doorgeven aan een jongere generatie. 

Ineke ter Heege was op zoek naar ma-

teriaal voor een programma toen zij 

op een rommelmarkt in Bilthoven een 

boekje van Edith van Hessen zag lig-

gen. Het was het verhaal van een Haags 

joods meisje dat sinds 1938 een dag-

boek had bijgehouden. ‘Toen ik het had 

gelezen was mijn conclusie dat we dit 

verhaal verder moesten vertellen.’ Het 

dagboek van Edith werd de rode draad 

in het programma ‘Kom vanavond met 

verhalen’, waarin Ineke ter Heege ook 

het oorlogsverleden van haar vader en 

de ouders van Jan-Jaap Jansen tot leven 

laat komen. 

Dagboek

‘Door dit programma leerden we Edith 

persoonlijk kennen. Ze is inmiddels al 

drie keer naar onze voorstelling komen 

kijken. Zij is een oude fragiele vrouw, 

maar heel sterk van geest. Dat heeft ze 

van haar ouders meegekregen, want 

ze komt uit een heel warm en mense-

lijk gezin. We laten in de voorstelling 

de vele mooie momenten uit dat gezin 

zien. Dan komt de werkelijkheid met 

de nazi’s en wordt de familie van alles 

aangedaan. We laten zien dat het gezin 

lijdt, maar de haat niet wil doorgeven. 

Met het persoonlijke verhaal van Edith 

komt de oorlog en wat we op 4 mei her-

denken zo dichtbij dat je het kunt bevat-

ten.’ Op 14 mei 1940 schrijft Edith in 

haar dagboek: ‘We zitten al een paar da-

gen nerveus voor de radio en proberen 

onze kalmte te bewaren. Iedereen zegt 

dat de Duitsers zich zullen overgeven.’ 

Op 14 mei schrijft ze: ‘Mama is jarig 

maar we vieren niets. We horen opeens 

dat Rotterdam is gebombardeerd. Ze 

zeggen dat geen mens meer in leven is 

en geen steen meer op de andere staat.’ 

Opleiding

Ineke ter Heege werd geboren in Am-

sterdam en groeide op in een sociaal hu-

manistisch gezin. ‘Mijn ouders waren 

van een generatie die zelf niet de kans 

heeft gekregen om te studeren, maar 

hun kinderen wel een goede opleiding 

wilden geven.’ Op haar elfde leerde In-

eke gitaarspelen. Ze was vijftien toen 

ze meedeed aan een talentenjacht en het 

advies kreeg les te nemen bij zangpe-

dagoge Bep Ogterop. ‘Mijn vader had 

naar de toneelschool gewild, maar dat 

is door het uitbreken van de oorlog niet 

gelukt. Omdat ik zijn talenten had ging 

hij mij begeleiden toen ik het acteurpad 

opging. De vader van Jan-Jaap Jansen 

heeft in het verzet in Rotterdam geze-

ten. Hij ging na de oorlog uit idealisme 

bij de EEG in Brussel werken. Jan-Jaap 

verhuisde daardoor op zijn tiende naar 

Brussel en ging daar naar de Europese 

school.’

Website

Ineke ter Heege en haar man Jan-Jaap 

Jansen werken al dertig jaar samen. 

Ze wonen sinds 2009 in Hollandsche 

Rading. In 1986 begonnen ze met 

een eigen gezelschap. ‘We begonnen 

met zelfgeschreven eenakters die we 

in België opvoerden. In 1992 begon-

nen we met Theatergroep De Kern en 

sindsdien hebben we elk jaar een nieuw 

programma. Met ‘Kom vanavond met 

verhalen’ vertel ik de verhalen van mijn 

vader, maar ook die van de moeder van 

Jan-Jaap die uit brandend Rotterdam 

vluchtte. Onze ouders kunnen het niet 

meer vertellen. Ineke en Jan-Jaap wil-

len met het programma veel mensen 

raken en verhalen losmaken. Vooral 

om de generaties die de oorlog niet 

hebben meegemaakt duidelijk te ma-

ken waar het opkomend antisemitisme 

en vreemdelingenhaat toe kan leiden. 

De verhalen moeten verteld blijven 

worden.’ Jan-Jaap Jansen componeer-

de de muziek voor deze voorstelling. 

‘We zouden graag eens in de gemeente 

De Bilt optreden. Dat kan in een ruim-

te of kerk waar een piano is.’ Uit het 

programma is een cd samengesteld die 

in Herinneringscentrum Kamp Wes-

terbork werd gepresenteerd. Op de 

website. www.theatergroepdekern.nl 

staat meer informatie over de Theater-

groep De Kern. 

Ineke ter Heege wil met ‘Kom 

vanavond met verhalen’ graag eens 

in de eigen gemeente optreden.

Alphons Katan vertelt over zijn jeugd 
en waarschuwt voor de toekomst

door Lilian van Dijk

De 83-jarige Alphons Katan kende bijna iedereen die naar hem kwam luisteren toen  

hij bij de Bilthovense Boekhandel zijn boek Slagboom tussen Dood en Leven presenteerde.  

Hij vertelde op 23 april niet alleen het verhaal van zijn leven, met het accent op de oorlogsjaren,  

maar legde ook aan de hand van de geschiedenis vanaf de Eerste Wereldoorlog uit wat  

er volgens hem aan de huidige maatschappij mankeert.

De spreker, die één periode raadslid, 

twee periodes fractievoorzitter en drie 

periodes wethouder van de gemeente 

de Bilt is geweest op de terreinen on-

derwijs, cultuur, jeugd, gezondheids-

zorg en monumentenzorg, trok een 

select publiek, onder wie oud-minister 

Els Borst, die het voorwoord voor zijn 

autobiograie schreef. Hij begon zijn 
exposé door met sprongetjes door zijn 

biograie te gaan, ervan uitgaande dat 
de aanwezigen die al hadden gelezen. 

Ook voor wie dat niet had gedaan was 

zijn relaas te volgen, maar wierp wel 

hier en daar vraagtekens op. Het is het 

bijzondere verhaal van een joods jon-

getje dat niet eens besefte dat hij joods 

was, omdat zijn ouders niet gelovige 

joden waren en niet over hun afkomst 

spraken. Pas in de Tweede Wereldoor-

log werd hij zich ervan bewust, omdat 

een klasgenoot hem tijdens een ruzie-

tje aanduidde als jood, wat kennelijk 

negatief was bedoeld. In 1942, toen 

Alphons twaalf jaar oud was, werden 

zijn ouders opgepakt. Zij kwamen 

om in concentratiekampen. Hij ver-

kaste eerst nog naar oudere kennissen 

van zijn ouders, maar kwam niet lang 

daarna met hen in Westerbork terecht. 

Dankzij een tante van hem uit Den 

Haag, die de autoriteiten bezwoer dat 

Alphons’ vader, die zwaar invalide 

was, hem onmogelijk kon hebben 

verwekt, werd hij niet meer als joods 

maar als Arisch kind beschouwd, - dat 

was je als minimaal twee van je groot-

ouders niet-joods waren. Hij mocht uit 

het kamp vertrekken en overleefde de 

oorlog.

Tegenkracht

Katan voelt zich sterk betrokken bij 

het heden en vreest voor de toekomst. 

Hij begon met een uitleg van de situ-

atie in Europa na de Eerste Wereldoor-

log. ‘Mensen waren murw en stonden 

open voor iedereen die een goede lei-

der leek te zijn. Zo ontstond het natio-

naal socialisme. Men durfde er niet bij 

stil te staan dat er een tweede wereld-

oorlog zou kunnen ontstaan.’ Nadat 

de Duitsers Nederland waren binnen-

gevallen, pakten ze het uiterst sluw 

aan: ‘Ze pleegden een sluipmoord op 

het Nederlandse publiek door te doen 

of er niets aan de hand was en alles 

gewoon doorging.’ Al gauw veran-

derde dat, hoewel volgens Kazan de 

Nederlanders niet in staat waren een 

goed georganiseerd verzet op te bou-

wen. ‘Toen Nederlandse hoogleraren 

hun beroep niet meer mochten uitoe-

fenen, was er wel studentenverzet, 

maar de bevolking hield zich koest.’  

Veel begrip en medeleven vonden 

oorlogsslachtoffers na de bevrijding 

niet bij hun landgenoten. ‘Het gros 

van de Nederlanders zei: “Niet zeu-

ren over het verleden, dat is voorbij. 

Er moet gewerkt worden.” Europa 

lag op zijn gat. Het accent lag op de 

opbouw en dus op geld.’ De geeste-

lijke leegte van nu is groter dan ooit, 

betoogde Katan. ‘Verantwoordelijk-

heidsbesef , sportiviteit, plezier ma-

ken met elkaar, respect voor elkaar, 

dat alles is er niet meer.’ Hij waar-

schuwde: ‘We moeten niet op basis 

van verkeerde uitgangspunten blij-

ven doormodderen. Ons economisch 

stelsel rammelt.’ Hij legde uit: ‘Het is 

onzin om je economie te baseren op 

groei, want er is een groot gebrek aan 

grondstoffen, maar wereldwijd is er 

bevolkingsaanwas.’ Dat verandering 

niet van de grond komt, verklaarde 

Katan aldus: ‘We hebben geen ofi-

ciële deinitie van democratie en het 
volk is niet opgeleid tot democraat. 

In het programma van bepaalde poli-

tieke partijen staat bijvoorbeeld niets 

meer over het milieu. Als je vraagt 

waarom niet, zeggen ze dat het te 

veel geld kost.’ Zijn oplossing: ‘Wel-

denkende mensen  moeten uitdragen 

dat het zin heeft om met elkaar de 

schouders eronder te zetten. Als je 

als enkeling mensen kunt overtuigen, 

kan dat een sneeuwbaleffect hebben. 

Hebzucht past niet in een wereld 

waar tweederde van de mensen cre-

peert. Het roer moet om. De huidige 

leiders voeren een korte-termijnbe-

leid. Er moet een tegenkracht komen 

die zegt dat alles anders moet.’

Alphons Katan pleitte voor 

mentaliteitsverandering in ons land. 

‘We moeten proberen samen het roer 

om te gooien.’

Vrijheid Wereldwijd
Zaterdag 4 mei a.s. wordt in de gemeente De Bilt  

op twee plaatsen de Nationale Herdenking gehouden:  

in Bilthoven bij het monument bij Jagtlust en in  

Maartensdijk in de Sint Maartenskerk, gevolgd door  

twee minuten stilte bij de vlag op het Maertensplein.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden in het gehele land om 

20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van 

de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn om-

gekomen. Door het jaar heen vinden herdenkingen plaats die verbonden zijn 

aan speciieke gebeurtenissen of groepen slachtoffers. Op 4 mei komen alle 
ervaringen en groepen in herinnering samen.

Bilthoven

In Bilthoven start het programma om 19.45 uur met de stille tocht vanaf twee 

locaties naar het monument bij Jagtlust. Burgemeester Gerritsen zal, samen 

met zijn vrouw, de stille tocht leiden vanaf de hoek Soestdijkseweg/ Kortel-

aan; Wethouder Mittendorff en zijn partner doen dat vanaf de hoek Soest-

dijkseweg/ Anthonie van Leeuwenhoeklaan. De herdenking wordt muzikaal 

ondersteund door de Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt. De scou-

tinggroepen vormen een ruim cordon rond het monument. Leerlingen van de 

Groen van Prinstererschool, die het monument hebben geadopteerd stellen 

zich op binnen het cordon. Zij ontsteken de gasvlam en leggen de eerste bloe-

men bij het monument gevolgd door de scouts die hiermee de weg vrijmaken 

voor alle aanwezigen om hun bloemen te leggen.

Maartensdijk

In Maartensdijk start om 19.00 uur het programma in de Sint Maartenskerk, 

Nachtegaallaan 40. Vanuit het college wonen wethouder Kamminga en zijn 

echtgenote de herdenking bij. Er is zang door Via Schola, een bijdrage van 

Marieke van Dijk en er worden twee gedichten van en door Aagje van de 

Linden voorgedragen. Pastor Gerard de Wit verzorgt het slotwoord. Na de bij-

eenkomst volgt een stille tocht langs Dijckstate naar het Maertensplein voor 

de twee minuten stilte bij de vlag. Na aloop is er gelegenheid om een kopje 
kofie te drinken in Jagtlust voor De Bilt en in Dijckstate voor Maartensdijk.

Vlaggen halfstok

Bij alle openbare gebouwen hangen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 

uur) de vlaggen halfstok. Ook bij het monument blijft na de twee minuten 

stilte de vlag halfstok. Dit doet recht aan het ingetogen karakter van de bijeen-

komst. Burgemeester en wethouders van De Bilt stellen het zeer op prijs als 

ook alle inwoners van de gemeente deze gedragslijn volgen.

Het symbolische twee minuten stilte maakt altijd veel indruk omdat tal van 

activiteiten in het dagelijks leven worden onderbroken. Niet alleen is het twee 

minuten stil op radio en televisie, ook het openbaar vervoer komt tot stilstand. 

In veel openbare gelegenheden worden de activiteiten even stilgelegd of op-

geschort tot na 20.15 uur. Veel mensen hechten zeer aan dit moment van stilte 

en bezinnen. 

Vervoer

Voor vervoersvragen kan men zich voor de locaties Jagtlust in Bilthoven en 

Dijckstate in Maartensdijk (tijdig) wenden tot de Algemene Hulpdienst De 

Bilt-Bilthoven via telefoon (030) 228 77 9¬9. Op beide locaties zijn zitplaat-

sen gereserveerd.



Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Onderhouds werkzaam heden 

aan de Utrechtseweg (N417) in 

Hilversum van maandag  

6 mei tot en met vrijdag  

7 juni 2013. De weg is 

gedurende het onderhoud 

voor doorgaand verkeer 

afgesloten van de rotonde bij 

de Noodweg tot de Graaf Floris 

V weg in Hollandsche Rading. 

Wat voor onderhoud?

Naast het vervangen van de riole-

ring wordt de weg voorzien van 

nieuw asfalt en wordt het iets-

pad verbreed. 

Omleidingsroute

Voor ietsers en hulpdiensten is 

het mogelijk om aan een zijde van 

de weg gebruik te maken van het 

ietspad. Het verkeer vanuit Hil-

versum en Utrecht, wordt met 

borden omgeleid via de A27.  

Openbaar vervoer

Connexxion rijdt tijdens het 

onderhoud aan de Utrechtseweg 

een aangepaste route met klei-

nere bussen van Hollandsche 

Rading naar het gemeentehuis 

van Maartensdijk. Daar stapt u 

over op de bus naar Utrecht en 

Hilversum. Kijk voor meer infor-

matie op www.connexxion.nl 

Informatie

Bel voor meer informatie met het 

provinciaal servicepunt Wegen en 

Vaarwegen via het gratis nummer 

0800 0200 600 of mail naar 

infobu@noord-holland.nl 

Op www.infoN417.nl staat de 

meest actuele informatie.

WERK IN UITVOERING

Onderhoudswerkzaamheden aan de Utrechtseweg (N417) 

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Als het u om
kwaliteit gaat!

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 200 02 12
www.verfhuisbilthoven.nl
info@verfhuisbilthoven.nl

ACTIE: Bij elke aankoop boven €50,-
ontvangt u bij de volgende besteding €10,- korting

Trimetal Bouwverven
voor groothandelsprijzen Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 16.30 uur
Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

Dit weekend is kapper Hans 
aan het wandelen in België. 

Daarom a.s. zaterdag gesloten. 
Bel dus snel 212455

THE ART OF HAIRCOLORING

Curlsys-knippen
gespecialiseerde krullen-kniptechniek voor 
golvend, krullend haar of natuurlijke slag.

Effect: • 2x zoveel slag/krul
 • 2x zoveel volume
 • minder pluizig
 • compacte losse bundels krullen

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Moederdag
De leukste 
moederdag cadeau’s 
vind je bij Primera.

• verwendag
• wenskaarten
• tijdschriften
• cadeaubonnen
        en nog véél meer

Word 
Vierklankbezorger! 

Per direct zoeken wij voor 

de volgende wijken een bezorger:

·  Schepersveld in het bos tot aan 

Lage Vuursche (Vuurse Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg

·  Dwarsweg, Jan Steenlaan, Kees 

Boekelaan, Rubenslaan

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

5 Mei 
 bevrijdingsdag 
  met volop 
 oranje soezen
 en tompoucen.

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
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Vragen uit de raad van 25 april
door Guus Geebel

Griftenstein

Tanja van Ditzhuijzen (GroenLinks & 

PvdA) heeft vernomen dat het voorstel 

tot verkleining van de faunapassage bij 

Griftenstein door Gedeputeerde Staten 

is ingetrokken. Zij heeft via RTV Uit-

recht een alternatief plan vernomen en 

wil weten of dit bij de gemeente bekend 

is en wat de plannen van het college zijn 

om een volwaardige passage te krijgen. 

Wethouder Ditewig antwoordt dat de 

gemeente met de samenwerkende part-

ners heeft aangegeven dat binnen de be-

schikbare budgetten de voor reeën toe-

gankelijke passages bij Griftenstein en 

Biltse Rading aangelegd kunnen wor-

den. Een wilddetectiesysteem noemt hij 

vanwege de drukte op de Utrechtseweg 

geen reële optie.

Huurverhoging

Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) 

stelt vragen over rechtsongelijkheid bij 

inkomensafhankelijke huurverhogin-

gen in 2013. Wethouder Ditewig heeft 

vernomen dat de SSW van plan is per 1 

juli een extra huurverhoging op te leg-

gen. Huurders krijgen daarover voor 1 

mei bericht. De SSW heeft alle beno-

digde gegevens via de belastingdienst 

verkregen.    

Volgens de SSW heeft 65 procent van 

de huurders een inkomen tot 33.000 

euro. Twaalf procent tussen 33.000 en 

43.000 euro en 23 procent daarboven. 

Drempels

Ebbe Rost van Tonningen stelt vragen 

over reparaties van drempels in de 

Vuursedreef en parkeerplaatsen bij De 

Paddestoel. Wethouder Ditewig consta-

teert dat de aanwezigheid van de drem-

pels in de buurt breed gedragen wordt. 

Er lag een afspraak om drempels te re-

pareren, maar doordat de winter uitliep 

duurt het wat langer. ‘We gaan het eind 

mei, begin juni herstellen.’ Na overleg 

met de eigenaar van De Paddestoel en 

het Utrechts Landschap is overeenge-

komen middels houtsnippers de berm 

ter plekke te verstevigen waardoor ge-

stoken parkeren mogelijk wordt. Eind 

mei wordt dat gerealiseerd.

Small Society

Rost van Tonningen stelt ook vragen 

naar aanleiding van recente bezwaren 

van een aantal bewoners tegen over-

last van Small Society Kinderdagver-

blijven aan de Groenekanseweg. Hij 

constateert dat bewoners al geruime 

tijd met de gemeente overleggen maar 

geen vorderingen zien en dat daarom 

enkele bewoners een rechtszaak begon-

nen zijn. De klacht van de bewoners is 

dat de verkeersintensiteit door de komst 

van het kinderdagverblijf door de ge-

meente wordt onderschat. Wethouder 

Ditewig antwoordt dat er met bewoners 

een aantal gesprekken is geweest waar-

van na aloop gezegd werd dat die naar 
tevredenheid verlopen zijn. ‘Hier is 

zeven jaar lang uitvoerig en diepgaand 

met bewoners over gesproken en u zou 

de andere bewoners tekort doen als u 

zich alleen ixeert op de bewoners die 
de rechtszaak willen aanspannen.’

Brandweer

Henric De Jong Schouwenburg (VVD) 

stelt vervolgvragen over het dekkings-

plan van de Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU). Hij vraagt welke uitgangspun-

ten het college hanteert  bij de vaststel-

ling van wat adequate brandweerzorg 

is en hoe het college vrijwilligers ge-

motiveerd en betrokken kan houden en 

hun inzet veilig stellen. Burgemeester 

Gerritsen stelt dat het dekkingsplan nog 

niet gepresenteerd is. ‘Zolang dat niet 

is gebeurd kunnen we onze zorgen niet 

toetsen. Wij hebben toen de regionali-

sering gestalte kreeg gezegd dat we niet 

achteruit willen gaan in de brandweer-

zorg die we hebben. De VRU zal nooit 

helemaal over kunnen gaan op een vol-

ledige beroepsbrandweer. Ik durf echter 

niet mee te delen dat we absoluut gaan 

voor het behoud van wat we nu hebben. 

We moeten ook onder ogen zien dat de 

VRU economisch gerund moet wor-

den. Ons uitgangspunt moet zijn dat er 

voor onze inwoners en bedrijven ade-

quate en snel beschikbare brandweer-

zorg is. Die vraag stel ik aan de VRU. 

Hoe, dat moeten ze met het dekkings-

plan bieden.’

Tanja van Ditzhuijzen vraagt hoe 

het college heeft gereageerd op het 

plan een oversteek voor reeën met 

knipperlichten te maken. 

Openluchtviering 5 mei 2013
door Henk van de Bunt

In het jubileumjaar 2013 gebeurt er in het kader van 900 jaar De Bilt op zondag 5 mei iets bijzonders: 

kerkgangers verzamelen zich overal bij hun (eigen) kerk in de diverse kernen en gaan vervolgens 

naar Maartensdijk, voor een openluchtdienst met mensen uit al die kernen van de gemeente.

Zangers uit de zes woonkernen vor-

men een projectkoor en blazers van 

de Maartensdijkse harmonie Kunst 

en Genoegen ondersteunen de samen-

zang. De openluchtviering is op het 

diepe schoolplein van de Martin Luther 

King School om 11.00 uur. Bij mindere 

weersomstandigheden is deze in sport-

hal De Vierstee aan de Nachtegaallaan 

in Maartensdijk.

Het begon met het bevrijdingsvuur dat 

naar De Bilt wordt gebracht. Eén van 

de bestuurders van 900 jaar De Bilt, 

zelf hardloper, rent die nacht van Wa-

geningen naar De Bilt en hij vroeg zo’n 

anderhalf jaar geleden of dat vuur kon 

worden binnengebracht in een oecu-

menische viering. De Raad van Kerken 

ging graag met die gedachte mee en 

was gelijk voor een openluchtviering. 

Het Convent van Pastores bereidde de 

uitwerking voor. Kinderen uit alle zes 

kernen brengen het vuur binnen en ste-

ken ieder een kaars aan. Het thema is 

i.v.m. Bevrijdingsdag ‘Weg van de vrij-

heid’.

Voorgangers

De dienst kent meerdere voorgangers: 

ds. Tina Geels (Woudkapel Bilthoven), 

pastor Annelies van den Boogaard 

(Onze Lieve Vrouwe kerk Bilthoven), 

priester Frans Zwarts (Michaelkerk De 

Bilt), ds. Els Visser (Boskapel Groe-

nekan) en Gert Landman (Biltse Im-

manuelkerk). Voor het projectkoor zijn 

alle bij de Raad van Kerken bekende 

kerkkoren en algemene koren in de zes 

kernen benaderd met als mooi resultaat: 

60 zangers uit de verschillende dorpen. 

Het projectkoor en het orkest staan 

o.l.v. Maarten van der Bijl (o.a. dirigent 

van de cantorij van de PKN-Bilthoven). 

Er zal een model staan van het Biltse 

Hoogkruis, met Sint Maarten en de 

werken van barmhartigheid. Hierover 

wordt iets uitgelegd, waarna er wordt 

gecollecteerd voor de Biltse Voedsel-

bank. Pastor Frans Zwarts: ‘Bijzondere 

momenten van je leven wil je geden-

ken. Als land, als plaatselijke gemeen-

schap, als gemeente, doen we dat ook. 

Terecht, dat we aandacht besteden aan 

onze gemeenschap in De Bilt e.o. bij 

het gedenken van 900 jaar ‘als plek en 

plaats van mensen’. Laten we ons be-

wust als burgers en Kerken, dat onze 

voorgangers in meerdere opzichten de 

basis hebben gelegd voor ontwikkeling 

en cultuur in deze streken. Het Keltisch 

Kruis verwijst er naar. Gedenken wordt 

dan ook danken’.

Afgelopen vrijdag oefende het koor in De Vierstee met de blazers van de 

Maartensdijkse harmonie Kunst en Genoegen.

PROGRAMMA MEI 2013

Thema maand mei: verbinden door het Vuur van sport en spel

5 mei  Openluchtviering 

Het bevrijdingsvuur uit Wageningen wordt binnengebracht 

ter viering van Bevrijdingsdag. Kerkgangers verzamelen zich 

overal bij hun kerk en gaan vervolgens naar Maartensdijk  

voor een openluchtdienst met mensen uit alle kernen 

van de gemeente De Bilt. Zangers uit de zes woonkernen 

vormen een projectkoor en blazers van ‘Kunst en Genoegen’ 

ondersteunen de samenzang. Op het plein bij het 

scholencomplex aan de Nachtegaallaan  om 11.00 uur (en 

bij slecht weer in sporthal De Vierstee).

11 mei  Tentoonstelling Historische Vereniging verhuist van 

Westbroek naar Dijckstate in Maartensdijk 

21 t/m  De groepen 5, 6 en 7 ietsen in de eigen kern een korte route. 

31 mei   Alle kinderen krijgen een boekje mee met de route + informatie 

over de geschiedenis van De Bilt en haar zes kernen. Zij 

krijgen op één plaats in de eigen kern informatie over de 

betreffende kern. Het is de bedoeling dat onderweg en op 

de historische plaats foto’s worden gemaakt. Iedere school 

wordt gekoppeld aan een school in een andere kern. Beide 

scholen maken een Power Point Presentatie en sturen deze 

presentatie naar de aan hen gekoppelde school. Zo verbinden 

we verschillende kernen. Het is de bedoeling dat de scholen 

de boekjes bewaren en de komende jaren deze ietstocht weer 

doen!

22 mei  In de zes kernen lopen de kinderen van de groepen 6 een 

estafette. Er zal vanuit de lucht een foto gemaakt worden, 

zodat te zien is dat er overal wordt gelopen.

25 mei  Tentoonstelling Historische Vereniging verhuist van  

Maartensdijk naar De Groene Daan in Groenekan

25 mei  Doe Mee! De Bilt en Gehandicaptenplatform De Bilt bieden 

alle inwoners van De Bilt de gelegenheid om kennis te maken 

met aangepast sporten, zodat we elkaar beter leren kennen 

en meer begrip voor elkaar hebben want: ‘Iedereen sport 

mee!’

25 mei Jeugdweekend scoutinggroepen 

- Hessenweg, De Bilt: Vossenjacht, Speurtocht, knopen leren

-  Biltse Meertje, Bilthoven: diverse wateractiviteiten, 

kabelbaan, koken

-  Maertensplein, Maartensdijk: broodjes bakken, knutselen, 

GPS-tocht, pionieren

-  Winkelcentrum Kwinkelier Bilthoven: broodjes bakken, 

klimwand, speurtocht, knutselen

26 mei Opening Kaap

t/m   Op Fort Ruigenhoek in Groenekan is avontuurlijke kunst te 

14 juli  zien speciaal gemaakt voor kinderen. Zeven weekenden lang 

beeldende kunst, ilm, installaties en performances; speels, 

absurd, direct, verrassend en interactief.

 Fort Ruigenhoek, Ruigenhoeksedijk 125

 3737 MR  Groenekan

In mei Musical ‘Stop de tijd!’ door groepen 8 van de basisscholen

 Jeugdtheaterschool Masquerade

1 juni  Oficiële opening tentoonstelling kunstkastjes, gemaakt door 

kinderen van de onderbouw basisscholen Fort Ruigenhoek

1 juni  Demonstratie brandweer 

 van 10.00 uur tot 16.00 uur op de Julianalaan te Bilthoven.

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL

  



Nog enkele dagen:

Open 09.00 - 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur, zondags gesloten

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

Duizenden bezoekers 
profi teerden al van de lage 

marktprijsjes op onze enorme 
plantenmarkt. Bent ú ook 

voorstander van minder betalen, dan kunt u tot en 
met a.s. zaterdag 4 mei nog “markten” en tuininkopen doen tegen 
een extra laag bedrag. ‘t Vaarderhoogt heeft de grootste keus van 

Midden Nederland en staat altijd borg voor topkwaliteit. 
Tip: “neem maar lekker veel laadruimte mee!”

Heeft u al een 
wekker voor 

volgende week?
Donderdag 9 mei 

HEMELVAARTSDAG
dauwtrappen bij 
‘t Vaarderhoogt. 
Komt u tussen 07.00 en 08.00 uur dan 
koopt u met een superkorting van 20%. 

Ongeacht wat u koopt en hoeveel.
Bij De Kastelein staat een heerlijk ontbijt 

voor u klaar voor slechts 2 euro.

marktprijsjes op onze enorme 

voorstander van minder betalen, dan kunt u tot en 
met a.s. zaterdag 4 mei nog “markten” en tuininkopen doen tegen 

20.000 planten, heesters

en bomen bij elkaar.

Plus een plantenmarkt vol 

supervoordeel.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunning (Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, 2e Brandenburgerweg 
32, aanleggen van een inrit (10-04-
2013)

•  Bilthoven, Hobbemalaan 56 en 58, 
uitbreiden van 2 woningen, en kap-
pen van 1 naaldboom (09-04-2013)

•  Bilthoven, Julianalaan 6, tijdelijk 
aanpassen zijgevel voor ijsverkoop 
(door het plaatsen van kozijn) (11-
04-2013)

•  Bilthoven, Nicolailaan 13c, kappen 
1 grove den (15-04-2013)

•  Maartensdijk, Dierenriem 2, plaat-
sen van 4 vlaggenmasten (11-04-
2013

Verleende omgevingsvergunning 

regulier

•  Bilthoven, Beethovenlaan 30, kap-
pen van een Douglas (16-04-2013)

•  Westbroek, Kerkdijk 156, plaatsen 
5 dakkapellen, gevelwijzigingen, 
het wijzigen van de indeling van 
het hoofdgebouw en het veran-
deren van het bijgebouw (15-04-
2013)

    bron: www.debilt.nl
    24-04-13

Sjoelcompetitie 55 plussers
De zomer-sjoelcompetitie van 55 plussers in Dijckstate vindt ook dit jaar plaats. Deze zomercompetitie is 
niet alleen bedoeld voor bewoners van Dijckstate en Toutenburg maar ook voor andere inwoners en men-
sen van buiten het dorp en start op vrijdag 3 mei. De volgende competitiedagen zijn steeds op de eerste en 
laatste vrijdagen van de maanden juni, juli en augustus en alle dagen van 14.00 tot 16.30 uur. 
Deelname bedraagt 3 euro per keer en dat is inclusief koffi e of thee. 
Per keer zijn er o.a. twee 
dinerbonnen te winnen. De 
voorbereiding is door Wout 
van de Brink en zijn vrouw 
Wil weer tot in de puntjes 
geregeld. Aanmelden en 
inschrijven kan bij Wout in 
Dijckstate op appartement 
142 of tel. 0346 213297.

Tolakkerweg 112  Hollandsche Rading

EEN VRIJSTAANDE VILLA VOOR DE PRIJS 
VAN EEN TWEE-ONDER-ÉÉN KAPWONING? JAZEKER!!

Dit charmante landhuis uit 1934 

onderscheidt zich niet door de 

fraai aangelegde rondom gelegen 

tuin, het riante bijgebouw met 

veranda of de fantasi sche ligging, 
maar door haar buitengewoon 

scherpe VANAF PRIJS!!

Bent u op zoek naar een beetje geluk, dan kunt u dat bij deze 

vrijstaande villa vinden. 

Laat u verrassen: Het landhuis is mooi gesitueerd in de lintbe-

bouwing van het dorp en heet  een vrij uitzicht over plantsoen. 
Ligging nabij de uitgestrekte bossen van het Utrechts landschap.

Oplevering: in overleg

Biedprijs vanaf: 

€ 440.000,- k.k. 

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

info@dejong-greven.nl

Wil en Wout van den Brink - Booij zijn er helemaal klaar voor.

Voel u nu de koning te rijk.
Bij aankoop van deze woning krijgt u een 

10-daagse vliegreis met hotel naar Bonaire.

Versteeglaan 118, 3737XC Groenekan      Vraagprijs € 182.000 k.k.

Heerlijk 3-kamer appartement aan groen plein met speelweide 

Een doodlopende weg, weilanden die achter het huis beginnen… 

Dit kleinschalige appartementencomplex (‘95) is de perfecte keuze voor iedereen 

die - alleen of met z’n twee - op zoek is naar rust en schoonheid. 

Ook tennisbanen en uitgestrekte bossen vindt u op een steenworp afstand.

M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen

T 0346 281444 | 06 36142989

E info@kvdwmakelaardij.nl

www.kvdwmakelaardij.nl
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advertentie

Verzwegen oorlogsleed  
moet worden verteld

door Guus Geebel

‘Lieve ouders, als u deze brief krijgt, ben ik niet meer, maar wees er van overtuigd, dat ik door Gods 

genade goed kan sterven’. Het is een fragment uit een brief die Cees van Otterlo,  

de oom van gemeenteraadslid Anne Doedens, schreef vlak voordat hij op 3 mei 1942  

met 72 anderen in Sachsenhausen door de Duitsers werd gefusilleerd. 

Doedens vond de brief en andere 

documentatie in een mapje bij de 

nalatenschap van zijn drie jaar ge-

leden overleden moeder. Cees was 

naar Doedens begreep haar favoriete 

broer. ‘Als ik de verhalen en brieven 

lees, proef ik het verdriet dat er is ge-

weest bij mijn opa. Jammer genoeg 

zwegen mijn ouders er uit piëteit al-

tijd over, maar ik vind dat de jeugd 

moet weten wat er in de oorlog met 

hem gebeurde.’ 

Anne Doedens ziet dat als een hom-

mage aan een man die in de bloei van 

zijn leven ter dood werd gebracht. Hij 

was 35 jaar en liet een vrouw en vier 

kinderen na.

Ordedienst

Uit de gevonden papieren blijkt dat 

Cees van Otterlo in 1942 ter dood 

veroordeeld werd, samen met ande-

ren die tot de Ordedienst (OD) be-

hoorden. De OD was opgericht met 

als doel de openbare orde te bewaren 

bij de terugtocht van de Duitsers. Die 

werd aanvankelijk spoedig verwacht. 

Toen dit niet reëel bleek gingen leden 

steeds meer actief verzet plegen, met 

als belangrijkste taak inlichtingen 

over de vijand te verzamelen en naar 

de regering in Engeland te sturen. 

Tot 1942 was de OD waarschijnlijk 

de grootste anti-Duitse organisatie in 

Nederland tijdens de Tweede Wereld-

oorlog. De OD geldt als één van de 

allereerste vormen van verzet.  

Proces

Bakkersknecht Cees van Otterlo 

wordt, naar verluidt, in 1941 betrapt 

met een wagen vol wapens op de 

Loosduinseweg in De Haag. De Duit-

sers pakken hem op en zetten hem 

vele maanden lang gevangen. Op 11 

april 1942 vindt de uitspraak in het 

proces plaats. ‘Een gymnastiekle-

raar van 33 jaar schreef een verhaal 

over de aanzegging van het vonnis in 

Kamp Amersfoort. Hij was er op 11 

april bij toen 72 mannen onder wie 

mijn oom ter dood veroordeeld wer-

den. Hij beschrijft het schijnproces en 

de beestachtige wijze waarop de ver-

oordeelden na het doodsvonnis wer-

den vernederd. De gymnastiekleraar 

werd zelf ook veroordeeld, maar niet 

ter dood. 

Laatste brief

‘Wij worden morgen vroeg wegge-

bracht. Ik weet niet waarheen, Duits-

land of naar Scheveningen en daar 

terechtgesteld.… Vertel het overal’, 

schrijft Cees van Otterlo op 30 april 

1942 vlak voor zijn transport naar 

Duitsland. In de transportauto moet 

hij zijn allerlaatste brief geschreven 

hebben en naar buiten gegooid. Een 

voorbijganger vond in Arnhem de in 

potlood geschreven brief op 1 mei 

1942 om half negen ’s ochtends. ‘Hij 

bezorgde, zo werd verteld, dit laatste 

bericht van mijn oom per iets bij de 
bakkerij van mijn grootvader. Het is 

de brief van een gelovig man, die tot 

op zijn laatste ogenblikken aan vrouw 

en kinderen dacht. Hij werd omge-

bracht in een kamp waar de gruwe-

lijkheden plaats vonden waartegen hij 

letterlijk de wapens opnam.’ In Sach-

senhausen kwamen tienduizenden 

mensen om. 

Vertellen

Anne Doedens vond bij de nalaten-

schap van zijn moeder een medail-

lon met een foto van zijn oom. ‘Mijn 

moeder bewaarde dit medaillon als 

een dierbare herinnering.’ Hij las ook 

brieven van zijn grootvader aan zijn 

zoon Cees, waaruit naast een rotsvast 

geloof ook groot verdriet sprak. ‘Er is 

nooit aandacht aan gegeven. Ik wist 

dat de man gefusilleerd was. Mijn 

ouders spraken er niet over, het werd 

verzwegen. Velen uit hun generatie 

hadden niet de behoefte erover te pra-

ten. Ik kom het nu tegen in een mapje. 

Bedenk even, een jonge vader besluit 

mee te doen aan de Ordedienst. Hij 

wordt in een soort onnozelheid op-

gepakt, want hoe kun je met wapens 

overdag over straat gaan. Hij schrijft 

een brief zonder zelfbeklag. Wij heb-

ben de plicht om op 4 mei naar vo-

ren te halen waar onze ouders uit 

bescheidenheid over gezwegen heb-

ben. We moeten de jongere generatie 

laten zien hoe dapper het is wat veel 

mensen gedaan hebben. Onze ouders 

zwegen, maar wij mogen over gebrek 

aan respect voor anderen en voor het 

leven onze mond niet houden.’

Anne Doedens met het medaillon uit 

de nalatenschap van zijn moeder.

Het medaillon met de foto van oorlogsslachtoffer Cees van Otterlo. 

Theater in ‘t Groen pakt uit
In de eerst week van juni, als de avonden zwoeler beginnen te worden, zal op het romantische 

Eyckenstein in Maartensdijk een fantastische voorstellingencyclus worden gehouden. Opgevoerd gaat 

worden de komedie Wat u maar wilt van Shakespeare. De speeldata zijn van 3 t/m 9 juni

Wat u maar wilt is een liefdesverhaal 

binnen een kluchtige setting. Maar 

in deze komedie is de ernst niet ver 

weg. Rode draad in deze komedie is 

de tegenstelling tussen stad en land. 

Het statige witte landhuis en het land-

schappelijke park eromheen zullen een 

ideaal decor voor dat thema zijn: stad-

land, cultuur-natuur, hof versus bos, 

ernst tegenover verbeelding. Locatie 

Eyckenstein heeft dat allemaal in zich. 

Wat u maar wilt

Dit zomers openlucht-evenement zal 

één van de hoogtepunten zijn van De 

Bilt 900 en is een productie van The-

ater in ’t Groen uit Groenekan. Het 

is een waar totaaltheater met de in-

zet van zangers, dansers en beeldend 

kunstenaars. De regisseur Timon 

Blok ziet deze samenwerking tussen 

de kunsten als zijn ideaal. 

De kostuums worden speciaal voor 

de theaterstukken ontworpen en 

thuis genaaid. Het koor, de grimeurs, 

kappers,de catering, alles wat zoal 

achter de schermen gebeurt wordt uit 

de 6 kernen gerekruteerd. De ballet-

groep van het Kunstenhuis in de Bilt 

heeft de dans voor haar rekening ge-

nomen, de beeldende poot binnen het 

Kunstenhuis verzorgt de artistieke 

aankleding van de speelplek. Er is 

met jeugdtheatergroep Masquera-

de uit Bilthoven afgesproken om 2 

speeldagen een dubbelprogramma 

aan te bieden. 

Meer informatie vindt u op www.

theaterinhetgroen.nl inclusief de mo-

gelijkheid om entreebewijzen te be-

stellen. 

Uitstapjes voor ouderen
Stichting de Dag voor de Ouderen verzorgt regelmatig uitstapjes voor oude-

ren uit De Bilt. Na een bezoek aan fort Ruigenhoek volgde een bezoek aan 

de Ezelsociëteit in Zeist. Voor informatie en het programma kunt u contact 

opnemen: De Bilt/Bilthoven, mevr. J. v. Gerwen, tel.030-2202181; West-

broek, mevr. B. Franken, tel.0346-282002; Maartensdijk, mevr. J. Buiten-

huis, tel.0346-212390. [HvdB]

Woensdag 24 april volgde een bezoek aan de Ezelsociëteit in Zeist. (foto 

Reyn Schuurman)

Workshops iPads en Tablets 
Voor iedereen die de eigen tablet optimaal wil leren gebruiken, organiseert 

Idea Bibliotheek workshops van 2 dagdelen. De belangrijkste instellingen, 

toepassingen en applicaties komen aanbod. Ook worden wii, internet, e-
mail, app’s en foto’s behandeld. Er is volop gelegenheid om vragen te stel-

len en zelf te oefenen. 

ICT-expert Marco Visser begeleidt deze workshops. In zijn begeleiding 

gaat Marco uit van de mens in plaats van de techniek. Data: iPad workshop 

3 en 10 juni, Android tablets 17 en 24 juni. Meer info en aanmelden biblio-

theek.ideacultuur.nl 

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Adri van Doodewaerd
De Bilt

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als trainer van hardloopgroep 
Fraternitas zet ik mij in voor het 
bewegen van inwoners van de 
gemeente De Bilt  In mijn geval is dat 
hardlopen. 

Door hardlopen neemt de botmassa 
minder snel af. Hierdoor wordt ook 
de kans op botbreuk weer kleiner. 
Als je dit in een sociaal onderling 
gebeuren aan je mede- inwoners 
van de gemeente mag overbrengen 
in het mooie bos Houdringe is de 
training geslaagd. 

Een aantal deelnemers van de 
trainingen gaat het bevrijdingsvuur 
in de nacht van 4 op 5 mei ophalen 
in Wageningen. Zij brengen het 
hardlopend door de kernen van De 
Bilt naar Maartensdijk, waar een 
oecumenische kerkdienst gehouden 
wordt. 

Misschien heb ik op die manier 
een positieve bijdrage geleverd 
aan de sportgemeente van 
Nederland en aan een betaalbare 
gezondheidszorg. 



brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.wereldwinkeldebilt.nl

Wereldwinkel De Bilt 
de fairtrade verwenwinkel

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Voor iedere moeder een mooi cadeau

Bakken als biefstuk. Heerlijk mals dus smullen!

RUNDER ENTRECOTE ......................100 GRAM € 2,10

Voor in de pan of op de barbecue. Iets aparts

KALFSKOTELETJES .............................100 GRAM € 2,45

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid

LENTE STEAKS ......................................... 4 STUKS € 7,00

Kipfilet in een jasje van cornflakes. Kort bakken

KIPKROKANT SCHNITZELS  .......100 GRAM € 1,25

Uit onze poeliershoek: gemarineerd of naturel?

KIPKARBONADES ................................500 GRAM € 3,00

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstuk schnitzels, 

parmaham, oude kaas en blad spinazie

PARMA MISTO ........................................100 GRAM € 1,75

Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gemarineerd

BISTRO STEAKS .....................................100 GRAM € 1,60

Met o.a. zout, peper, een eitje en grof gemalen biefstuk

RUSSISCHE TARTAAR .......................100 GRAM € 1,45

Ouderwets lekker. Met een randje, om te stoven

RUNDERBORSTLAPJES ....................500 GRAM € 4,50

Proef de zomer. Met o.a. varkensfilet, kaas, salami en kruidenolie

ITALIAANSE CORDONBLEU ........100 GRAM € 1,35

Van ons bekende varkensvlees: om krokant te bakken

SPEENVARKEN SPEKLAPJES .......100 GRAM € 4,75

Lekker gemarineerd. Kort en fel bakken. Ca. 4-5 minuten

LAMSBIEFSTUKJES .............................100 GRAM € 2,45

Lekker beleg voor op brood of bij de asperges

BEENHAM ..................................................100 GRAM € 1,98

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 4 mei. Zetfouten voorbehouden.

Raaijen Interieurs
Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo bank 

en ontvang 15% jubileumkorting

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 

030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Deens Design. 

Optimaal zitcomfort. 

Stel zelf uw elementen armen, 

pootjes en bekleding samen. 

Wij adviseren uw graag.

*  ActIe  * *  ActIe  *

sinds 1931

                                                                         
Hoofdvestiging
en correspondentieadres:
Kerkdijk 45 3615 BB Westbroek 
(de Bilt)
www.neerlandverwarming.nl
info@neerlandverwarming.nl

                                                                                                      
PERSONEEL GEZOCHT!

Wegens groei van Neerland Verwarming willen wij ons team uitbreiden.
Wij zijn op zoek naar de volgende vacatures:
- Een schoolverlater die interesse heeft om Techniek te leren!
- Hulpmonteur t/m 21 jaar
- ZZP t.b.v. verwarming montage en/of onderhoud en/of   

service
Reactie graag per mail info@neerlandverwarming.nl
T.a.v. A.C. Magielsen

€ 5,95Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 4e mapje

Balans 

in kunst

is nu ...

Kunst kaarten
Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten,  
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven.  
Alleen, of samen met vrienden of familie.  
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.
Zaterdag 25 mei sfeerdiner in het teken van het 

witte goud, kosten € 15,- pp op geven tot 22 mei.

openingstijden:

ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Helen Dowling Huis oficieel geopend
door Guus Geebel

Onder overweldigende belangstelling werd dinsdag 23 april het Helen Dowling Huis (HDI) aan de 
prof. Bronkhorstlaan in Bilthoven oficieel in gebruik genomen. Nadat een aantal sprekers het woord 

had gevoerd verrichtte burgemeester Arjen Gerritsen de openingshandeling.

Het HDI helpt mensen met kanker en 

hun naasten de ziekte emotioneel te 

verwerken. Het instituut biedt psycho-

sociale zorg, verricht wetenschappe-

lijk onderzoek en doet aan kennisbe-

vordering voor professionals binnen 

de oncologie. Directeur Bram Kuiper 

vertelt een en ander over het gebouw 

en de ilosoie die daaraan ten grond-

slag ligt. ‘Zeven jaar geleden kregen 

we te horen dat we onze oude huisves-

ting in Utrecht moesten verlaten. We 

wilden graag met een eigen gebouw 

op eigen grond in Utrecht blijven.’ 

Tegenstellingen verbinden
In 2008 kwam Kuiper in contact met 

burgemeester Gerritsen, die hem zei 

het HDI wel op het Berg en Bosch-

terrein te willen hebben. ‘Daar zijn 

we jullie tot op de dag van vandaag 

dankbaar voor. We wilden een ge-

bouw dat tegenstellingen met elkaar 

verbond. Architectenbureau KOW uit 

Den Haag ging ermee aan de slag en 

slaagde erin de tegenstellingen har-

monieus te integreren. Vele anderen 

hebben de kwaliteit verder versterkt. 

De reacties van cliënten wijzen erop 

dat we in onze opzet zijn geslaagd. We 

willen maximale betrokkenheid tonen 

met behoud van distantie. Het gaat 

wel om mensen’, aldus Bram Kuiper.

Persoonlijk verhaal
Wiljan Zwolsman vertelt een per-

soonlijk verhaal over zijn ervaringen 

als cliënt bij het HDI. ‘In 2008 werd 

bij mijn vrouw borstkanker geconsta-

teerd. een lange weg van behandelin-

gen en operaties begint. Na aanvanke-

lijk goede berichten worden opnieuw 

uitzaaiingen geconstateerd. In juni 

2012 krijgt Sandra voor de derde keer 

kanker. Door de begeleiding en de ad-

viezen van onze therapeute zijn we in 

staat geweest de lijdensweg van San-

dra zo goed mogelijk te verwoorden 

naar onze dochter, zodat die door kon 

gaan met haar leven. We bespraken 

samen het sterfproces. Sandra stierf 

Eerste Kerstdag 2012 op 44-jarige 

leeftijd. 

Psychosociale zorg
Fenna Postma is als arts betrokken 

bij oncologie en psychosociale zorg. 

‘Met dit gebouw wordt de werke-

lijkheid zichtbaar. Patiënten die de 

diagnose kanker krijgen willen als 

er genezing of verlenging van leven 

mogelijk is de beste behandeling. De 

psychosociale zorg is een belangrijke 

aanvulling op de medische zorg in 

ziekenhuizen.’ Postma noemt het op-

vallend dat veel mensen niet weten 

dat deze zorg bestaat. ‘Daar ligt een 

taak voor ons allemaal. We weten dat 

dit een belangrijke vermindering van 

angst geeft. Vaak is een steuntje in de 

rug voldoende om het dieptepunt door 

te komen. Het HDI werd aanvanke-

lijk opgericht om onderzoek te doen, 

maar in de loop van de tijd is de psy-

chosociale zorg veel centraler komen 

te staan.’ 

Alles alleen kunnen
Saskia van Rooijen (39) is getrouwd 

en moeder van drie kinderen. Twee 

jaar geleden werd bij haar borstkan-

ker geconstateerd. ‘Tot die tijd kon ik 

alles alleen. Bij het onderzoek in het 

ziekenhuis vond ik het niet nodig ie-

mand mee te nemen, want ik kan alles 

alleen. De uitslag borstkanker kreeg 

ze op de 100ste verjaardag van haar 

grootmoeder. ‘Wat een feestelijk dag 

moest worden werd de eerste dag van 

een lange weg. Je wordt geleefd door 

alle ziekenhuisafspraken, maar ik kan 

alles alleen. Er volgden zes krachtige 

chemokuren die ik heb ervaren als tel-

kens een stukje doodgaan. Eind okto-

ber 2011 kreeg ik de laatste kuur en 

dacht nu is het klaar. Begin 2012 pakte 

ik mijn werk weer op maar kort daarna 

stortte ik volledig in. Het besef kwam 

dat ik dit niet alleen kon. Op advies 

van een vrouw die haar man verloren 

had door kanker belde ik met tegenzin 

en wanhoop het HDI. Een therapeut 

adviseerde me naar groepstherapie te 

gaan, iets wat ik al die tijd had verme-

den. Ik had liever gezonde mensen die 

wat leuks te vertellen hadden om me 

heen. Afstandelijk begon ik aan wat 

in een hechte groep eindigde en mij 

zeer goed deed. De herkenning en het 

begrip van anderen hebben mij doen 

inzien dat het helemaal niet zo zwak is 

om iets niet alleen te doen.’

Opening
Jan Dekker, voorzitter Raad van Toe-

zicht dankt de mensen die hebben 

meegewerkt aan de realisering van 

het gebouw. Van de architect tot de in-

stallateur van de kofieautomaten. Hij 
dankt ook de medewerkers en vrijwil-

ligers die het instituut vormen. ‘Het 

gebouw werd op 18 februari in ge-

bruik genomen en zij hebben meteen 

de juiste sfeer laten ontstaan.’ Derde 

groep die Dekker bedankt zijn de 

schenkers van het geld. Burgemeester 

Arjen Gerritsen zegt trots te zijn dat 

het HDI in zijn gemeente staat. ‘Ik ben 

trots op wat er is gepresteerd, maar 

vooral ook trots op wat hier gegeven 

wordt. Het geven van licht op het mo-

ment dat er wanhoop is, het geven van 

moed als er verdriet is en het geven 

van een doorzicht als mensen bang 

zijn. Wat hier gebeurt kan niet zonder 

dat er liefde is voor een medemens.’ 

Met de druk op een rode knop verricht 

hij vervolgens de openingshandeling. 

Een groot doek dat de ingang verspert 

wordt opgerold en kleurrijke slingers 

worden de lucht in geblazen.

Saskia van Rooijen vertelt op 

aangrijpende wijze haar verhaal.

Na het verwijderen van dit doek kon de deur worden geopend. 

Lokaal netwerk overgang  
AWBZ naar WMO

door Marijke Drieenhuizen

Donderdag 16 mei is er in een zaal van Woon, Zorg en Dienstencentrum Dijckstate in Maartensdijk 
van 20.00 tot 22.00 uur een bijeenkomst die wordt georganiseerd door KansPlus (Belangennetwerk 
verstandelijk gehandicapten) en het Programma Aandacht voor Iedereen. Het doel van de avond is 
om te komen tot een lokaal netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders 

 of verzorgers. Samen kan getracht worden om de gemeente te voeden met goede adviezen  
voor de taken die overkomen van het Rijk naar de gemeente De Bilt.

Het Rijk draagt al een aantal jaren 

steeds meer taken over naar gemeen-

ten. De AWBZ is een wet die sinds 

1968 uitgevoerd wordt door het Rijk. 

Hiermee regelt het Rijk dat mensen 

verzekerd zijn voor ziektenkosten die 

niet individueel te verzekeren zijn. Het 

gaat dan veelal om langdurige zorg. 

Delen van deze wet gaan over naar 

de gemeenten en worden dan via de 

WMO uitgevoerd. Van belang is dat 

het wettelijke recht op zorg binnen de 

AWBZ geen recht op zorg blijft bin-

nen de WMO. De gemeenten mogen, 

binnen een raamwerk, voor een groot 

gedeelte zelf bepalen hoe ze de nieuwe 

taken uit gaan voeren en hoe ze het 

geld gaan besteden. 

Bijeenkomst
De WMO bepaalt wat een gemeente 

moet doen op sociaal gebied. Het 

doel van de wet is dat iedereen in 

staat wordt gesteld om deel te nemen 

aan de samenleving. Taken die over-

komen van het Rijk zijn begeleiding 

individueel en dagbesteding, verzor-

ging, jeugdzorg en het uitvoeren van 

de nieuwe Participatiewet. Pouwel van 

de Siepkamp (KansPlus) en Marjan 

Maarschalkerweerd (Aandacht voor 

Iedereen) zullen tijdens de bijeen-

komst vertellen hoe de laatste stand 

van zaken is. Daarnaast is er voldoen-

de ruimte om vragen te stellen en zal er 

verder worden ingegaan op het belang 

van een lokaal netwerk. Pouwel van de 

Siepkamp: ‘Als KansPlus zijn we niet 

blij met de invoering van de WMO 

voor onze doelgroep. Zij hebben le-

venslang zorg nodig en dat zou gega-

randeerde zorg moeten zijn. Langdu-

rige zorg hoort wat ons betreft in de 

AWBZ. Maar er is een traject gestart 

dat niet meer te stoppen is. Wij leg-

gen ons daarbij neer en zetten ons in 

om ook binnen de WMO constructief 

mee te denken’. Marjan Maarschal-

kerweerd: ‘Onze insteek is dat mensen 

met elkaar in gesprek komen en daar-

door elkaar kunnen versterken. Omdat 

er veel nog niet duidelijk is biedt dat 

ook kansen. Wij hopen dat gemeenten 

een open houding zullen aannemen en 

zich richten op de vraag wat hebben 

mensen nodig om tot bloei te komen. 

Dat is essentieel, daar draait het om: 

mensen’. Tijdens de bijeenkomst is 

ook een afgevaardigde aanwezig van 

de WMO Adviesraad De Bilt. Deze 

raad is ingesteld door de gemeente De 

Bilt en de raad geeft gevraagd maar 

ook ongevraagd advies aan het Colle-

ge van Burgemeester en Wethouders. 

Veel groepen worden in de raad ver-

tegenwoordigd waaronder ook sinds 

kort mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Kennis doelgroep
Wat de nieuwe taken exact gaan wor-

den is nu nog niet met zekerheid te 

zeggen. Wel is duidelijk dat de ver-

antwoordelijkheid voor mensen die 

begeleiding ontvangen en die bij hun 

ouders of (deels) zelfstandig wonen 

overgenomen gaat worden door de 

gemeenten. Sommige mensen die nu 

in een instelling of woonvoorziening 

wonen zullen (geheel of gedeeltelijk) 

na een herindicatie ook onder ver-

antwoordelijkheid vallen van de ge-

meente. Zoals eerder gesteld mogen 

de gemeenten zelf beslissen welke 

zorg ze gaan aanbieden en hoeveel 

geld ze daarvoor gaan gebruiken. Ken-

nis van de doelgroep is een vereiste 

om goede afwegingen te maken. Deze 

kennis kan het best verkregen worden 

bij de mensen uit die groep zelf of bij 

hun ouders en verzorgers. Zij kunnen 

aangeven wat gewenst maar ook wat 

noodzakelijk is. 

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, 

maar voor een goede voorbereiding is 

aanmelding wel belangrijk via www.

kansindewmo.nl of aanmelden@

kansindewmo.nl. Telefonisch kan ook 

0346 213436.

advertentie

Pouwel van de Siepkamp en Marjan Maarschalkerweerd zullen tijdens de 

bijeenkomst vertellen hoe de laatste stand van zaken is. 

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Zomerbloeiers in 
hanging basket

Mini Petunia, Verbena, 

Lobelia en Helichrysum.

3 soorten per pot.  

Hanging Basket ø 25 cm. 

Per stuk

van 14,99Cvoor 

9,99

wk 18. Geldig van 02-05 t/m 08-05. OP=OP

a.s.  zondag

Open
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Koningsspelen op Wereldwijs

Op Basisschool Wereldwijs waren vorige week de Koningsspelen in volle 

gang. De groepen 7 en 8 speelden daarbij een belangrijke rol; zij organiseer-

den de spelen, begeleidden de jongere kinderen en bemanden het gelegen-

heidsrestaurant ‘Oranja’. (Annemarie Hoornsman)

Niet alleen waren er buiten activiteiten (gelukkig, want het regende vrijdag); 

ook binnen gebeurde er van alles. Kinderen dansten mee met de opening 

van de Koningsspelen en er werden mooie foto’s gemaakt van de prinsen 

en prinsessen.

SCHC Jongens C1 kampioen

Zaterdag 20 april is Jongens C1 van SCHC in Bilthoven kampioen geworden 

in de topklasse. JC1 speelde thuis tegen Loenen en won deze wedstrijd met 

3-0. Met nog 2 wedstrijden te gaan zijn ze niet meer in te halen door de 

naaste concurrenten.  (Marian Jansen)

Franse Dag doneert cheque
President Ferdinant Sala van 

Lionsclub Het Stichtse Hart, heeft 

een cheque ter waarde van 1500 euro 

overhandigd aan Hans Kapteijn, 

penningmeester van Stichting 

Leergeld Gemeente De Bilt. Het 

bedrag is mede bijeen gebracht 

door de verkoop van Wijnen en de 

‘Franse Dag’,  die een jaarlijks 

evenement zijn van de Lionsclub. 

Stichting Leergeld betaalt voor 

kinderen van 4 tot 18 jaar de kosten 

van buitenschoolse activiteiten, 

zoals sportclubs, muziekles of 

kunstzinnige vorming als dat voor de 

ouders zelf inancieel niet haalbaar 
is. (Han IJssennagger)

Kookkids 
17 mei begint in ’t Hoekie de nieuwe serie van de kookkids. Voor kinderen 

van 8 t/m 12 jaar op vrijdag van 16.00 uur tot 17.30 uur. Gezellig koken met 

je leeftijdsgenootjes. En na aloop samen eten en opruimen. De laatste les 
koken de kinderen voor de ouders/familie en vrienden. In Servicecentrum ’t 

Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, De Bilt. Aanmelden via 030-2201702 

of hoekie@mensdebilt.nl 

Doodeman en Dekker-expositie  
bij ArtTraverse 

Op zondag 28 april verzorgde beel-

dend kunstenaar Chris Rodenburg de 

opening van de dubbelexpositie van 

Koen Doodeman en Maarten Dekker 

in de Mathildezaal in het gemeente-

huis van de gemeente De Bilt. Aan de 

hand van een interview bood hij de 

aanwezigen – helaas was de opkomst 

wat minder dan anders, waarschijnlijk 

vanwege de meivakantie – een kijkje 

in de artistieke wereld van beide kun-

stenaars. Zo onthulden ze dat ze in 

hetzelfde studiejaar zaten, dezelfde 

richting hadden gekozen en de enige 

jongens waren in hun groep, zodat ze 

automatisch al een front vormden te-

gen de overweldigende vrouwelijke 

meerderheid. Daarnaast ontdekten ze 

veel parallellen in hun opvattingen 

en  manier van werken. Zo kwam er 

over en weer een zekere beïnvloe-

ding tot stand. Na het afstuderen ging 

Maarten nog een jaar autonome kunst 

studeren, maar in 2010 kwamen beide 

kunstenaars weer bij elkaar en dat 

letterlijk, want ze bemachtigden met 

nog enkele andere kunstenaars samen 

atelierruimte in Utrecht Overvecht. 

Degenen die daar werken hebben 

veel onderling contact, ook omdat ze 

er ’s avonds gezamenlijk eten. Koen 

en Maarten luisteren veel naar repeta-

tieve muziek en laten zich erdoor in-

spireren. Ook maken elkaar attent op 

nieuwe vondsten op muziekgebied. 

Na aloop was er gelegenheid de ex-

positie te bezichtigen. De expositie in 

de traverse in het gemeentehuis van 

De Bilt aan de Soestdijkseweg-Zuid 

173 te Bilthoven kan tijdens kantoor-

uren worden bezichtigd tot en met 11 

juni 2013. [LvD]

Chris Rodenburg (rechts) vroeg beide kunstenaars, links Koen Doodeman, 

midden Maarten Dekker, het hemd van het lijf.

Marcs fuchsia’s
Open op zaterdagen

Voor het tweede jaar verkoopt Marc Manders fuchsia’s van eigen kweek tegen zeer redelijke prijzen. 

In mei en juni bent u op bepaalde dagen of op afspraak, welkom in zijn tuin.

Via het paadje vanaf de Pr. Bern-

hardlaan kom je bij de achtertuin 

van Pr. Marijkelaan 23 te Maartens-

dijk. Naast allerlei fuchsia’s ver-

koopt Marc er ook eenjarige plan-

ten. Marc: ‘Met een speciale pot, de 

juiste grondsoort, bijmesten en zaad-

bolletjes verwijderen, kun je ervoor 

zorgen dat de plant niet uitdroogt en 

veel bloemen geeft. Dan geniet u op-

timaal van de fuchsia’s en eenjarige 

planten.’

Dit jaar start de verkoop op zaterdag 

11 mei, de dag voor Moederdag. Tot 

en met 15 juni kunt u er elke zaterdag 

terecht van 9.00 tot 15.30 uur ( 8 juni 

gesloten), op maandag 20 mei (twee-

de pinksterdag) en zaterdag 25 mei 

(open tuindag) tot 16.00 uur. Zie ook 

www.fuchsiakwekerijmanders.nlFuchsia ‘Swingtime’

Westbroekse Koningsspelen voor goed doel

Op School met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek werd dinsdag 23 april alvast een voorproefje 

genomen op de Koningsspelen. Deze dag vond op school namelijk de feestelijke afsluiting van het 

project over het koningshuis plaats. Ouders en andere belangstellenden konden komen kijken wat de 

kinderen gemaakt hadden en ook werden er verschillende knutsels verkocht. 

Kinderen konden een speciale strip-

penkaart kopen waarmee ze konden 

deelnemen aan verschillende spelle-

tjes die te maken hadden met het ko-

ningshuis. Onder toeziend oog van de 

brandweer konden kinderen proberen 

om een portret van koningin Beatrix 

omver te spuiten, waarna er een por-

tret van Willem-Alexander te voor-

schijn kwam. 

Met deze projectafsluiting werd ge-

probeerd om zoveel mogelijk geld 

op te halen voor Team Westdijk, dat 

meedoet met Klimmen tegen MS, een 

evenement dat zoveel mogelijk geld 

wil inzamelen voor het Nationaal MS 

fonds. Voor dit doel gaan Jonathan 

Bassie, Jeroen Stijlaart en Erwin van 

den Berg proberen op één dag drie-

maal de Mont Ventoux te beklim-

men. De Mont Ventoux is een berg 

in de Provence in Frankrijk. Vrijdag 

26 april werd het opgehaalde bedrag 

overhandigd aan een van de deelne-

mers van Team Westdijk. ’s Morgens 

hadden de kinderen eerst allerlei spel-

letjes gedaan in de school. Toen het er 

voor de onderbouw op zat,verzamelde 

iedereen in de hal, waar Erwin van 

den Berg namens zijn team verschil-

lende vragen moest beantwoorden, 

waarna het mooie bedrag van 939, 63 

euro onthuld werd.

KBH SuperKids geslaagd
Op zaterdag 13 april kregen 24 Su-

perKids van de Koninklijke Biltse 

Harmonie hun diploma uitgereikt 

tijdens de laatste les van het seizoen. 

Dit was alweer het vierde seizoen van 

SuperKids, nadat de KBH in oktober 

2009 gestart is met deze cursus voor 

leerlingen van groep 2 en 3 van de 

basisschool. Bij de SuperKids wordt 

het enthousiasme voor muziek en 

dans gewekt en krijgen de kinderen 

een kans om een kijkje te nemen bij 

de KBH. De lessen worden gegeven 

door Petra van de Wijngaard. De kin-

deren kregen een heus diploma mee 

naar huis, al met al een feestelijke 

afsluiting van weer een seizoen Su-

perKids.

Varen met poëzie
De Bilthovense Boekhandel organi-

seert op 5 mei a.s. om 10.00 uur een 

poëtische rondvaart door de Utrecht-

se grachten, waarbij de deelnemers 

worden getrakteerd op poëzie, voor-

gedragen door Bilthovenaar Willem 

Hendrik Gispen. Inclusief ontbijt en 

het boek Utrecht Waterdicht. Er is 

een beperkt aantal plaatsen beschik-

baar. 

Aanmelden: info@bilthovenseboek-

handel.nl
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Appeltjes van Oranje voor 
basisschoolleerlingen

door Henk van de Bunt

2013 is nu al een bijzonder jaar. Naast de viering van het 

900-jarig bestaan van de gemeente De Bilt is er dit jaar 

voor het laatst Koninginnedag en vindt de troonswisseling 

plaats. Reden genoeg voor het college van burgemeester en 

wethouders van De Bilt om dit niet onopgemerkt voorbij te 

lagen gaan. Daarom ontvingen alle basisschoolleerlingen op 

donderdag 25 april een ‘Appeltje van Oranje’. 

Alle basisscholen in de gemeente ontvingen kratten met sinaasappels om uit 

te delen aan de leerlingen. Bij de sinaasappels zat een brief van het college. 

De actie werd mede mogelijk gemaakt door Landwaart AGF +Culinair uit 

Maartensdijk. Zij bezorgden het fruit gratis bij alle scholen in alle kernen. 

De start was donderdagochtend in alle vroegte bij de kleuters van de obs 

Kievitschool in Maartensdijk. De burgemeester en Wim Landwaart + 

collega Zegert Verhoef en directeur Wim van den Hemel waren te gast in de 

klas van juf Bianca. Burgemeester Arjen Gerritsen: ‘Jullie zijn ongetwijfeld 

druk in de weer met voorbereidingen voor Koninginnedag op 30 april 

aanstaande. Mooie kronen maken, tekeningen of vlaggetjes. Omdat het 

dit jaar een speciaal jaar is en de laatste Koninginnedag gevierd wordt – 

volgend jaar hebben we immers een Koning – wil de gemeente De Bilt daar 

naar jullie toe ook iets aan doen. Het hoort er van oudsher een beetje bij dat 

bij een troonswisseling alle kinderen van de basisscholen een aardigheidje 

krijgen’

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Martin Luther Kingschool (de 

buren van de Kievitschool), in de klas (4/5) van juf Jeannet Directeur Gerrit 

van Vembe en adjunct directeur Corrine Bunschoten kwamen mee helpen bij 

het uitdelen. Burgemeester Arjen Gerritsen: Namens de gemeente zullen jullie 

meesters en juffen  jullie wel vertellen welk verhaal er achter deze ‘Appeltjes van 

Oranje’ zit en wat de geschiedenis ervan is. Bijvoorbeeld dat een Appeltje van 

Oranje vanwege de kleur al heel lang een andere naam is voor een sinaasappel’

In De Bilt werd om 11.00 uur de Groen van Prinstererschool van directeur 

Eric Ippel bezocht. Voor Groep 8 is het op iedere basisschool een bijna 

langgerekt ‘feestjaar’. Naast de gemeenschappelijke jubileummusical en 

al die andere dingen bij een schoolverlatende klas kwamen nu ook nog 

eens de brengers van de ‘appeltjes van Oranje’ langs. Burgemeester Arjen 

Gerritsen vertelde dat de naam ‘Appeltje van Oranje’ ook de naam is van 

een prijs die door de aanstaande Koningin Máxima elk jaar wordt uitgereikt 

aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving: ‘En 

de naam heeft te maken met de stad Orange, Frans voor sinaasappel én 

voor oranje. Deze stad was vroeger de hoofdstad van het prinsdom Orange 

in Zuid Frankrijk. In die stad werden allerlei zaken gekocht en verkocht 

waaronder sinaasappelen! En wie waren de prinsen van Oranje? Precies: 

de voorouders van onze nieuwe Koning Willem-Alexander’.

Koningsontbijt op Paleis Soestdijk
Alle vijfhonderd leerlingen van de Julianaschool in Bilthoven kregen op vrijdag 26 april in  

de tuin van Paleis Soestdijk een vorstelijk ontbijt. Met zes bussen die de rit tweemaal  

maakten reden de kinderen naar Soestdijk. Eerst de bovenbouw en daarna de kleintjes.  

Helaas werkte het weer niet mee. Gelukkig brachten paraplu’s uitkomst.

‘Prinses Juliana en prins Bernhard’ 

waren in een oldtimer vanaf de school 

met de kinderen meegereden. Veel 

leerlingen hadden zich verkleed als 

prinsen en prinsessen. Ook directeur 

Ella Prins zag er uit als een koningin. 

Prins Bernhard antwoordde met zijn 

bekende accent op de vraag waarom 

hij altijd een anjer draagt: ‘Laat ik het 

zo zeggen, hoe anjer hoe oranjer.’ De 

prins reikte Ella een hoge onderschei-

ding uit en prinses Juliana heette alle 

kinderen van harte welkom in haar 

tuin. Ella Prins las ook een brief van 

de burgemeester voor, waarna groep 

8a het Koningslied zong en groep 8b 

het Mathildelied. Alle kinderen kre-

gen een herinneringsbeker met de 

foto van Willem-Alexander en Máxi-

ma.  [GG] Genieten van een vorstelijk ontbijt.

Bij Paleis Soestdijk hoort natuurlijk een deilé.

Koningspelen op 
Groen van Prinstererschool

De kinderen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben het thema van de Koningspelen 

goed benut. Het thema was sport en spel en aan het begin van de week was er met de gehele school 

een grote sportdag, georganiseerd door studenten van de opleiding sport en bewegen in Amersfoort. 

Ook de feestelijk Koningsdag be-

gon met bewegen: één grote war-

ming-up op het schoolplein. Daarna 

werd er in de klas ontbeten en geke-

ken naar de oficiële opening van de 
Koningsspelen door prins Willem-

Alexander en prinses Maxima. Als 

afsluiting van deze feestelijke dag 

werden er spelletjes gespeeld en een 

heerlijk oranje ijsje gegeten. 

(Eline Polman)

Leerlingen en leerkrachten getooid in feestkleding vormden een kroon op het schoolplein.



 De Vierklank 14 1 mei 2013

Veel sport voor jongeren op 17 april 
door Henk van de Bunt

Op woensdag 17 april streden de 

jongens en meisjes van de groepen 7 

en 8 van maar liefst  11 basisscholen 

om het veldvoetbalkampioenschap 

van de kernen Bilthoven, De Bilt en 

Groenekan. Bij zowel de jongens 

als de meisjes waren de teams van 

de Michaëlschool de sterkste en zij 

mogen de gemeente op 22 mei ver-

tegenwoordigen bij de districtsinales 
in Amersfoort. De voetbalmiddag op 

Sportpark Weltevreden werd weer 

perfect georganiseerd door de 2 com-

binatiefunctionarissen van stichting 

Delta. Sponsor Albert Heijn voorzag 

alle kinderen weer van fruit en drin-

ken.

Einduitslag meisjes : 1.Michaël 2 

,2.Nijepoort  2, 3.Groen van Prinste-

rer 1, 4.Nijepoort 1

Einduitslag jongens :1.Michaël 1, 

2.Nijepoort 1, 3.Wereldwijs 1, 4.Rie-

takker 1

(Paul van den Brink)

Ook op woensdag 17 april vond op 

het Cruyff Court veld aan de Buijs 

Ballotweg in De Bilt de kwartinale 
van Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 

6 plaats. Voor het derde jaar op rij 

werd dit wederom gehouden in De 

Bilt door Buurtsportcoaches Jeffrey 

van Delft en Sebastiaan Klok. 

Het zonnetje scheen de gehele dag 

en zorgde zowel voor sporters als 

begeleiding voor een heerlijke mid-

dag. Na een serie wedstrijden van 

zes jongensteams en drie meiden-

teams konden er uiteindelijk maar 

twee bekers uitgereikt worden. Bij de 

jongens ging de strijd tussen teams 

uit Utrecht, Amersfoort, Ronde Ve-

nen, Boxtel, Heemskerk en De Bilt. 

De meiden streden met de plaatsen 

Amersfoort, Ronde Venen en De Bilt 

om een plek in de halve inale in Nij-
megen. Winnaars bij de jongens werd 

het team uit Utrecht en de fair play 

award ging naar Heemskerk. Bij de 

meiden was dit tweemaal De Bilt, met 

FC Juliana(-school). Dit team won 

ook nog de fair play beker. Volgende 

week woensdag zullen de meiden van 

de Julianaschool afreizen naar Nijme-

gen waar zij strijden om een plek in 

de inale. De Landelijke Finale is 18 
mei in Amsterdam waar wordt gestre-

den om de titel: ‘ Cruyff Courts Kam-

pioen van Nederland 2013’.

Respect – één van de 14 regels van Johan Cruijff – staat centraal in dit 

kampioenschap. De door Johan Cruijff opgestelde 14 regels gelden op 

alle Cruyff Courts ter wereld. Ieder toernooi wordt, volgens een standaard 

klassement, de Respect Award uitgereikt aan het sportiefste team. Daarnaast 

laten alle deelnemers zien, dat ze spelen voor respect door het respectspandoek 

te tekenen en al hun tegenstanders de hand te schudden. 

Allemaal leerlingen van de Michaëlschool: de winnende teams bij de jongens 

en de meisjes (foto Reyn Schuurman).

De Bosbergschool genomineerd 
door Henk van de Bunt

De Bosbergschool uit Hollandsche Rading is genomineerd voor de Samsung Onderwijsinnovatie 

Aanmoedigingsprijs. Met het projectvoorstel ‘Krachtige lessen met Samsung Chromebook’ heeft 

de school laten zien, hoe zij met behulp van ICT en sociale media het onderwijs wil vernieuwen. Als 

het projectvoorstel met de aanmoedigingsprijs wordt bekroond, ontvangt de school € 10.000 aan 

Samsung apparatuur. Met die gift kan de school het vernieuwende onderwijsproject realiseren. 

De Bosbergschool is er op gericht ta-

lent te ontdekken, te kweken en te ver-

sterken. Digitale vaardigheden zijn 

daarvoor onontbeerlijk. De leerkrach-

ten willen Samsung Chromebooks en 

Galaxy Notes inzetten in de klas én 

daarbuiten. Want dat maakt leren leu-

ker en makkelijker. Ook op afstand. 

Met behulp van de apparatuur kan de 

school zijn ambitie waarmaken om 

ICT en sociale media volledig in het 

dagelijks onderwijs te integreren. 

Nominatie

‘Ik ben verheugd dat ons projectvoor-

stel is genomineerd, vertelt schooldi-

recteur Ronald de Moor. ‘De nomi-

natie is voor ons een bevestiging dat 

wij met onze onderwijsvernieuwing 

op de goede weg zijn. En nu is het 

hopen dat wij de Onderwijsinnovatie 

Aanmoedigingsprijs ook daadwerke-

lijk winnen, zodat we ons voorstel 

in de praktijk kunnen brengen. Maar 

liefst 54 scholen hebben een concreet 

projectvoorstel ingediend om kans te 

maken op de Samsung Onderwijsin-

novatie Aanmoedigingsprijs. In totaal 

zijn vier basisscholen genomineerd. 

Als De Bosbergschool tijdens het Na-

tionaal Congres Onderwijs en Sociale 

Media op 15 mei in Amsterdam op 

het podium wordt geroepen, gaat de 

Samsung Onderwijsinnovatie Aan-

moedigingsprijs naar Hollandsche 

Rading. Het blijft dus nog even span-

nend’. Schooldirecteur Ronald de Moor. 

De Parade op de Martin 

Luther Kingschool 
door Henk van de Bunt

De Parade is een middag-vullend programma van 

evenementen voor kinderen en ouders dat zich afspeelt  

in en rondom de hele school. Overal waar je komt of  

kijkt gebeurt wat. Ook in de gangkast, op het schoolplein,  

in de klassen en gangen en op het podium. 

Ook op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk vervulden alle kinde-

ren in deze Parade een rol. Die rol kan voor of achter de schermen zijn, sim-

pel of ingewikkeld. Alles is mogelijk. Grappige scenes, verrassende hoek-

jes, rare verhaaltjes, opvallende beelden. Een zinderend programma met 

korte, prikkelende, enerverende acts, die de nieuwsgierigheid prikkelen. 

Uiteindelijk ontstaat er een caleidoscoop van activiteiten waar de kinderen 

zelf, maar ook collega’s en ouders heerlijk rond kunnen dwalen. Van het 

ene feestje naar het andere. Ontdekken en beleven staan voortdurend cen-

traal. Zowel in de afgelopen periode tijdens het werken aan de Parade (vier 

weken van voorbereiding) als tijdens de uitvoering op donderdagmiddag 25 

april. Tijdens de voorstelling waren er allerlei activiteiten waarbij ouders 

een inanciële bijdrage konden leveren. Van dat geld zijn ‘steentjes’ voor het 
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie gekocht. De Parade is een 

theaterproject van Kunst en Cultuur, begeleid op school door Hans Boekel. 

Enerverende acts met een welverdiend applaus.

Schoolvoetbal Maartensdijk  
niet verregend

Vrijdag 26 april was er op de velden van SVM in 

Maartensdijk het basis-schoolvoetbaltoernooi voor de kernen 

Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Ondanks 

de vele regen die dag genoten de deelnemers meer dan 

gedacht. ’s Ochtends waren de groepen 3, 4 en 5 aan de beurt, 

in de middag gevolgd door de groepen 6, 7 en 8. 

’t Kompas uit Westbroek was dit jaar door eigen invulling van de Konings-

spelen afwezig. Het schoolvoetbal Maartensdijk (4 kernen) is mogelijk 

door sponsering van de klaverjasvereniging SVM en een inanciële bijdrage 
van de Biltse SportFederatie.

Winnaars:

Groep 3 - Bosbergschool, groep 4 - Nijepoortschool, groep 5 - Nijepoort-

school, groep 6 -Nijepoortschool, groep 7 - Nijepoort school, groep 8 - Bos-

bergschool. [HvdB]

Achteraf gezien is beslissen op strafschoppen best een spannende zaak bij 

een schoolvoetbaltoernooi.



De Bilt - Nagellakken – leuk om bij een ander te doen en leuk om te laten 

doen.[LvD]

Bilthoven - Honderden toeschouwers genoten van het imposante vuurwerk 

bij Jagtlust. [LvD]
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De Bilt - Bij de Levende Fruitmachine waren drie familieleden ingeschakeld, die tegelijkertijd een stuk fruit uit een 

emmer haalden. Drie gelijke fruitsoorten was de hoofdprijs.[LvD]

Bilthoven - Dit ging in volmaakte harmonie: een gezamenlijk optreden van de Koninklijke Biltse Harmonie en de 

Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven. [LvD]

Toen koningin Beatrix in januari 

haar abdicatie aankondigde kwam 

vanuit de lokale politiek het verzoek 

om in elke kern een koningslinde te 

plaatsen. Het initiatief werd breed ge-

steund en in de week voorafgaand aan 

30 april werd in alle zes kernen een 

koningslinde geplant. Met het planten 

van de bomen sluit men aan bij een 

lange traditie in Nederland. Rondom 

elke boom komt een hek te staan met 

daarbij een plaquette. [HvdB] 

Burgemeester Arjen Gerritsen en 

wethouder Bert Kamminga onthulden 

op 30 april symbolisch de plaquette 

bij de boom aan de Tolakkerweg in 

Hollandsche Rading. Direct na de 

onthulling werd het gemeentebestuur 

door daar wonende jeugdigen 

verzocht de boom in oostelijke richting 

te willen verplaatsen, aangezien deze 

nu de voetbalmogelijkheden sterk 

beperkte.  

Koningslinde voor elke kern Gebakken frietjes in de Rinnebeek

Bewoners van verzorgingstehuis de Rinnebeek in De Bilt genoten op 30 

april jl. van de prinsesjes op het Tv-scherm en van de door vrijwilligers 

gebakken frietjes. Dat laatste was ook als traktatie vanwege het ontvangen 

van een groene (goed) kaart de IGZ (Inspectie voor de GezondheidsZorg). 

[HvdB]



Hollandsche Rading - Danique Celeste van zes jaar oud won als Koningin de tweede prijs en de derde prijs met 

als titel ‘de gouden koets’ ging naar de twee vriendinnen van negen jaar Arianne Andela en Fee van Helsdingen. 

Intussen was de belangstelling ook op de vrijmarkt enorm. Tijdens het bijzonder geslaagde feest viel er maar een 

schaafwondje te repareren. [KP]

Hollandsche Rading - In Hollandsche Rading begon het feest voor de 

kinderen vanaf einde ochtend want daar waren op het grasveld naast de 

tennisbaan zes Kroningskermisattracties op gras gebouwd.[KP] 

Hollandsche Rading - De jeugd klom, gleed, sprong en duikelde met veel 

plezier almaar door, totdat het tijd was voor de kinderoptocht. [KP]

Lage Vuursche - Er waren maandag 29 april niet minder dan 45 deelnemers aan het gekostumeerd voetballen 

opgekomen. Na drie onderlinge wedstrijden gingen de meeste ook weer graag af op weg naar Dorpshuis De Furs, 

waar in een gezellige ontmoeting onder het genot van hapjes en drankjes nog uitvoerig werd na-gesproken. [HvdB]

Groenekan - De tuin van Huize Voordaan werd een feestterrein vol 

speelattributen waar de jeugd volop gebruik van maakte en de Wipe-Out 

wedstrijden plaatsvonden. [GG] Groenekan - Heerlijk in de zon genieten van een uitgebreide picknick. [GG]
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Lage Vuursche - Niet minder dan twee koetsen waren er nodig om het Oranjegezelschap, bestaande uit 

hoogwaardigheidsbekleders en muziekgezelschap door Lage Vuursche te vervoeren. Ontdekten wij links niet de 

abdicerende koningin of waren het enkele leden van de Maartensdijkse cabaret- en theatergroep Sojater? [HvdB]

Maartensdijk - Op het Maertensplein was het al vroeg lekker druk. De vrijmarkt was al om acht uur begonnen. Na de 

speech van de burgemeester volgde het zingen van het Wilhelmus met zoals gebruikelijk de muzikale ondersteuning 

van Kunst & Genoegen. Even na negen uur gingen op aangeven van de burgemeester de ballonnen de lucht in. Op 

het plein bleef het nog even druk, tegen tienen gingen velen naar huis om televisie te kijken. [MD]

Westbroek - De plofkippen deden ook mee aan de optocht. Koninginnedag-

pauze met oranjebitter, taarten en ballonnen. [MN]

Westbroek - De jury van de taartbakwedstrijd deed serieus haar werk. Ze moesten meer dan 20 taarten keuren.  

Ze hadden na afloop echt geen zin meer in een gebakje... [MN]

Lage Vuursche - Ook in Lage Vuursche is een koningslinde geplant t.g.v. de 

inhuldiging van een nieuwe vorst. De boom is omgeven door een vorstelijk 

hek met de goudkleurige woorden ‘Koning Willem Alexander’. De Baarnse 

burgemeester M. Roëll heeft de plechtigheid verricht en geniet samen met 

het toegestroomde publiek van de oranjebitter. [HvdB] 

Maartensdijk - Om twee uur startte de estafette op een stormbaan van 40 

meter. Ondanks het tijdstip waarop de eedaflegging zou gaan gebueren waren 

er toch 64 aanmeldingen. Familie en vrienden schreeuwden de teams naar 

de overwinning. Om drie uur gingen Ester de Vries, Chantal Renes en Nienke 

Koeman de lucht in. Zij hadden de winnende loten gekocht. Driekwartier 

hebben zij de omgeving en natuurlijk ook Maartensdijk van boven af kunnen 

bekijken. Het comité kan terugkijken op een geslaagd feest. [MD]
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Nootjes 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.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Te koop aangeboden

Z.g.a.n. zwarte schuif hordeur. 

€ 50,-. Zelf eruit halen. Tel. 

06-21471767 na 17.00 uur

Wie kan plm. 20m³ (tuin)grond 

gebruiken? Gratis ophalen op 

maandagmorgen 6 mei 2013 

(Oranjelaan, Groenekan) of 

bezorging tegen transportkos-

ten. Tel. 06-55376037

Opblaasbaar kinderzwembadje 

met stevige pvc wanden. € 10,-. 

Tel. 030-2205540

1 Kashmir vloerkleed maat 2.35 

cm x 1.52 cm. 1 Blauw gemê-

leerd vloerkleed met rubber rug 

maat 2.00 cm x 2.00 cm. € 50,-. 

Tel. 030-2258219

Serie van 6 cd-roms wing com-

mander, the price of freedom, 

Engels-talig. € 5,-. Tel. 030-

2205540

2 Telefoons met druktoetsen 

pentax fotocamera supertech 

multiband ontvanger, model 

mark, alles samen € 8,-. Tel. 

030-2205540

Circa 3 m² Mosa vloertegel-

tjes 10x10 cm, diverse kleuren 

blauw en geel. € 50,-. Tel. 035-

5771561.

Canaldigital satellietontvanger 

voor de Nederlandse kanalen 

op astra satteliet. € 35,-. Tel . 

06-19963053          

Satellietontvanger voor de vrije 

kanalen. € 25,-. Tel. 06-1993053

Golfballen, merk Dura Range 

en Duchell Range, samen 

€ 20,-. Tel. 030-2205540

2 Mooie dezelfde rieten tuin-

stoelen, z.g.a.n. hoge leuning, 

fijne zit. € 20,- p.s. Tel. 030-

2205540

Wit medisch badstoeltje, in 

hoogte verstelbaar, nieuw. 

€ 15,-. Tel. 2205540

Leuk wit bloementafeltje of 

bijzettafeltje. € 10,-. Tel. 030-

2205540

Prachtige geslepen spiegel, in 

mooie lijst, puntgaaf afm.105 

cm. hoog, 45 cm. breed, punt-

gaaf. € 30,-. Tel. 030-2205540

Doos met serie prachtige paar-

denboeken, samen € 10,-. Tel. 

030-2205540

4 Stuks mooie overgordijnen, 

hoog 110 cm., breed 170 cm., 

kant en klaar. € 10,-. Tel. 030-

2205540

Modern vloerkleed. afm. 190 

x 140 cm. € 10,-. Tel. 030-

2205540

Antiek leren koffer, breed 55 

cm. x hoog 35 cm. € 10,-. Tel. 

030-2205540

Nieuwe stofzuiger, zonder stof-

zak te gebruiken, 1600 watt zit 

nog in de originele verpakking. 

€ 45,-. Tel. 030-2205540

Hp deskjet F375 all-in-one 

printer geschikt voor printen, 

kopiëren en scannen. € 15,-. 

Tel. 030-2205540

Skottelbraai 2 keer gebruikt. 

€ 30,-. Tel. 0346-212950

Philips biertender 2 keer 

gebruikt. € 40,-. Tel. 0346-

212950

Diverse Playmobile v.a. € 7,50 

kom vrijblijvend kijken. Tel. 

0346-211521 na 18.00 uur.

2 Groene aluminium bis-

trostoeltjes voor in de tuin. 

€ 49,-. Tel. 0346-214084

Oude e-maille wit met blauwe 

randje luieremmer. € 10,-. Tel. 

0346-214084

Goed uitziende beige baby-

kinderledikantje 60x120 met 

matras. € 30,-. Tel. 0346-

214084

Vogelkooi afm. 165x65x60cm. 

€ 45,-. Tel. 030-2288029

Fietsenrek direct op trekhaak, 

merk: Spinder. € 50,-. Tel. 

0346-211855

Elek. Tafelbarbecue, groot 

model Princess. € 12,50. 

Driehoek stoeltje biezen zitting. 

€ 7,50. Tel. 0346-211738

Dvd 6 stuks Bob de Bouwer. 

€ 12,-. Centrifuge AEG. 

€ 12,50. Radiator kacheltje. 

€ 12,50. Tel. 030-2291160

Fietsen/brommers

Z.g.a.n. electr. FIETS, merk 

Anwb met originele factuur. 

Vraagprijs € 500,- in goede 

staat. Tel. 06-11017377 in 

Groenekan

Blauwe oma fiets 20 inch. 

€ 17,50. Tel. 0346-211521 na 

18.00 uur

Personeel gevraagd

GASTOUDER aan huis gezocht 

in Groenekan voor onze 2 zoon-

tjes (3 jaar&5mnd) op ma, di en 

do. Bel 06-27625206.

Personeel aangeboden

OPPAS? Scholier 17 jaar is 

beschikbaar. Tel. 06-51019712

Diversen

Kom ook naar BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij "kapper Hans" in 

Maartensdijk. Gezellig en de 

koffie staat klaar! Bel voor een 

afspraak: 06-33722022 Zorg 

voor uw haar!

Za. 4 mei 10-16u is 

er weer een gezellig 

VOORJAARSGEBEUREN 

in de boomgaard van Kooidijk 

29 Westbroek met: tuinplanten, 

leuke spullen, expositie, kof-

fie, versgebakken wafels e.d. 

Welkom!

PARKEERPLAATS te huur 

aangeboden in De Bilt omge-

ving wc Hessenweg. € 90,- per 

maand info 030-2283149

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

De moederdagwinkel tassen, sjaals en portemonnees bij 

Kok Stomerij en Lederwaren, Dorpsweg 46 in Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl (Diepte) 

reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenheden, epi-

leren, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, serum 

en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 

06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

verticuteren, bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer

informatie tel. 06-27480128 of www.green-man.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 

(achterom) De Bilt, open woensdag t/m zaterdag van 10.00-

18.00uur. Spullen brengen bel 06-50897262

Volop plantseizoen, fruit- en sierbomen, haagbeuk en beuken-

haag, taxus en buxus etc. vele soorten vaste planten en groen-

ten, planten alles tegen ............ prijzen. Ook voor al uw tuin-

werkzaamheden, verkoop vrijdag/zaterdag Nw.  Weteringseweg 

34, Groenekan. Tel. 06-54751296. www.vanvliettuinservice.nl

De moederdagwinkel tassen, sjaals en portemonnees bij 

Kok Stomerij en Lederwaren, Dorpsweg 46 in Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Fairtrade menu  
in Bij de Tijd

Op zaterdag 11 mei is het World Fair 

Trade Day. Mensen over de hele wereld 

pleiten op deze dag voor eerlijke handel 

door te genieten van een Fairtrade Break. 

In samenwerking met Wereldwinkel De Bilt serveert 

Wijkrestaurant Bij de Tijd op deze dag een Fairtrade 

menu. Door Fairtrade producten in het menu te ver-

werken laat Bij de Tijd zien, dat het voor iedereen 

gemakkelijk én lekker is om Fairtrade producten te 

gebruiken. Deze producten zijn verhandeld volgens 

eerlijke handelsvoorwaarden, zodat boeren en pro-

ducenten in ontwikkelingslanden de kans krijgen 

om zich op eigen kracht te ontwikkelen en te werken 

aan een duurzame toekomst.

Het menu is te vinden op de site van Bij de Tijd 

(www.restaurantbijdetijd.nl). Via die site kan ook 

meteen gereserveerd worden. Uiteraard kan dat ook 

telefonisch, via telefoonnummer: 030-220.9615 

(vanaf 12 uur), of per mail: contact@restaurantbij-

detijd.nl. Bij de reservering kan ook aangegeven 

worden of men kiest voor een vegetarische variant 

van het menu en/of men wil plaatsnemen aan een 

privétafel. Deze avond wordt Bij de Tijd wederom 

omgetoverd tot een aanschuifrestaurant, zodat gas-

ten die alleen komen toch een gezellige avond kun-

nen hebben door samen met anderen te eten. Voor 

deelname aan de avond is het noodzakelijk om te 

reserveren. Dat kan t/m woensdag 8 mei.

Klankbord

Lente

Als ik vanaf de plaats waar ik dit schrijf door het 

raam naar buiten kijk zie ik de eerste blaadjes aan 

de bomen komen. Niet alleen deze dag maar alle da-

gen van het jaar zijn belangrijk. Ieder mens zal op 

bepaalde tijden plannen hebben gemaakt en zullen 

er gebeurtenissen zijn geweest die later geschiedenis 

is geworden. Elk jaar als het lente is dan denken Fre 

en ik terug aan een reeks van belangrijke gebeurte-

nissen en het toeval wil dat deze bij ons altijd in de 

lente hebben plaats gevonden. 

Vergadering

We leerden elkaar kennen op 11 mei 1953  op een bovenwoning in Amsterdam 

tijdens een vergadering over de planning van een vakantie in Frankrijk voor kin-

deren uit het overspoelde Zeeuwse rampgebied. Plotseling stormde er iemand 

de trap op en kwam naast me zitten. ‘Sorry’, zei ze ‘ik ben iets te laat. Ik heet 

Fre.’ Nog diezelfde maand verbleven we als leiding met die kinderen zes weken 

lang op een Frans vakantieverblijf aan de kust van de Charante Maritime en een 

jaar later nog een keer bij Vichy. Dan leer je elkaar goed kennen.

Eerste blaadjes

Het was lente toen we na een jaar getrouwd te zijn van Amsterdam naar een 

Hilversums pension verhuisden omdat we samen op het vliegveld werkten. Drie 

jaar later in de lente vertrokken we naar Hollandsche Rading waar onze beide 

zoons geboren zijn en elf jaar daarna in de lente naar de rand van Maartensdijk 

vanwaar je toen tot aan de horizon kon kijken. Maar onlangs in de lente ver-

huisden we naar een seniorenwoning in De Toutenburg vanwaar ik nu de eerste 

blaadjes aan de bomen zie komen.  

[Kees Pijpers]
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advertentie

Jeugdwedstrijd 
bij Golfclub ‘De Biltse Duinen’ 

Tot een jaar of 6 geleden was er op de Golfclub Biltse Duinen sprake van een heel

 succesvol jeugdprogramma, waarbij veel succesvolle golfers hun eerste lessen gevolgd.  

Dit jeugdprogramma was grotendeels te danken aan de inzet van Rob van der Laan.  

Bij zijn afscheid werd hij dan ook benoemd tot Lid van Verdienste. 

Sinds vorig jaar is er veel veran-

derd. Er is een enthousiaste jeugd-

commissie gevormd, bestaande uit 

Fred Bos, Paul Snijders en Remko 

Prins. Begin 2013 waren er onge-

veer 15 actieve jeugdleden; inmid-

dels is dit aantal uitgegroeid naar 

plm. 50 jeugdleden. 

Wedstrijd

Na 6 jaar is er weer een jeugdwed-

strijd op de Biltse Duinen gespeeld. 

De opkomst voor deze wedstrijd 

was boven verwachting. Bij deze 

wedstrijd konden de jongeren, die 

nog geen handicapregistratie had-

den dit behalen. 5 jeugdleden zijn 

hierin geslaagd. De 1e prijs is ge-

wonnen door Sampelle Werkhoven, 

2e prijs ging naar Tom ter Burg en 

de 3e prijs naar Roy Verkerk. 

Ondanks een wolkbreuk op de laatste hole was het een geslaagde wedstrijd 

en een stimulans voor de jeugdspelers voor de komende (tweede) wedstrijd 

op 24 mei.

DOS wint ook buitenshuis
De tweede seizoenshelft had DOS nog geen uitwedstrijd gespeeld. Zaterdag moest DOS aantreden 

tegen Viko, en op een winderig veld in Vianen won DOS ook buiten Westbroek.

Viko had vooraf geen kans meer op 

het kampioenschap, maar blijft een 

lastige ploeg om te bespelen. Vanaf 

het eerste luitsignaal probeerde DOS 
het initiatief te pakken en Viko onder 

druk te zetten. Het eerste doelpunt 

was ook voor de Westbroekers, maar 

Viko kon snel gelijkmaken. Toch 

lukte het DOS om met gevarieerd 
aanvalspel een voorsprong te pakken 

en deze uit te breiden naar een 2-6 

stand. Het leek op dat moment een 

makkelijke middag te worden voor 

DOS, maar Viko gaf zich nog niet ge-

wonnen en gooide het op de fysieke 

en intimiderende boeg en bracht de 

achterstand terug tot 5-6. De jonge 

ploeg van coach Berry van den Broek 

herstelde zich snel en pakte voor rust 

weer een voorsprong van drie punten. 

Ook Viko scoorde nog eenmaal, zodat 
een 6-8 tussenstand werd bereikt.

Na rust speelde DOS tegen een straf-
fe wind in. Het kijkspel werd minder 

aantrekkelijk, mede door het ontbre-

ken van een echte spanning. Viko 

werd niet echt gevaarlijk en scoorde 

nog maar eenmaal, terwijl ook de 

afronding bij DOS ondermaats was. 
Uiteindelijk won DOS vrij eenvoudig 
met 7-11. DOS blijft met dit resultaat 
koploper en zag één van de twee ach-

tervolgers punten verspelen. Het ver-

schil met de enige achtervolger Mad-

joe blijft twee punten in het voordeel 

van DOS. Aanstaande zaterdag is er 
weer een korfbalvrij weekend. Vol-

gende week zaterdag 11 mei speelt 

DOS thuis tegen Hebbes. De wed-

strijd in Westbroek begint om 15.30 

uur. 

Hockeynieuws
Den Bosch – SCHC (dames) 2-0

De koploper ontmoette deze 21ste speelronde de nummer twee van de Hoofd-

klasse. Beide teams hadden zich een paar weken geleden al gekwaliiceerd voor 
de play-offs, maar konden vandaag hun krachten alvast meten. Den Bosch bleek 

er uiteindelijk het beste voor te staan. Het werd 2-0 voor de Bosschenaren. De 

eerste treffer viel voor rust, de andere in de tweede helft. Daarmee kwam er 

einde aan de winstreeks van SCHC, dat zes duels op rij gewonnen had. 

Bloemendaal – SCHC (heren) 5-1

Bloemendaal was de tweede ploeg, die zich verzekerde van een plaats in de 

top-vier. Het is de achttiende keer in negentien seizoenen dat de Mussen deel-

nemen aan het seizoenstoetje. Na een half uur stonden ze met 2-0 voor, waarna 

de voorsprong in de tweede helft werd vergroot naar 5-1. Voor SCHC breekt 

de week van de waarheid aan. Aanstaande zondag weet de nummer elf van de 
ranglijst of het de play-outs in moet of alsnog direct degradeert.  

Kampong – Voordaan (heren) 3-0

Kampong beging geen misstap tegen Voordaan en is waarschijnlijk de vier-

de ploeg die deelneemt aan de nacompetitie. De domstedelingen kunnen nog 

bijgehaald worden door Amsterdam, dat wel drie punten minder heeft en een 
slechter doelsaldo. De wedstrijd bleef nog lang spannend, omdat de laatste 

twee doelpunten pas in de laatste tien minuten vielen. Voordaan krijgt volgende 

week tegen Rotterdam de laatste mogelijkheid om niet rechtstreeks te degrade-

ren, maar is daarbij ook nog afhankelijk van het resultaat van buurman SCHC 

in Bilthoven.   

Tweemaal Zes wint  
opnieuw van koploper

Direct in de eerste veldwedstrijd na de zaalcompetitie versloeg Tweemaal Zes  

koploper TOP Arnemuiden. Na een tegenvallende nederlaag tegen Rust Roest  

uit Eindhoven kwam nu de nieuwe koploper GKV uit Gorinchem op bezoek  

in Maartensdijk. TZ heeft altijd moeite met de sterke ploeg uit Gorinchem. 

De focus van TZ lag op een goede 

wedstrijdmentaliteit en veel strijd. 

Tegen GKV moet je veel investe-

ren in duels en loopwerk om onder 

hun druk uit te komen. De spelers en 

speelsters pakten dit direct goed op. 

Veel beweging, wisseling in functies 

en scherpe 1-1 duels. Tegelijkertijd 

wist TZ de gevaarlijke aanvallers 

van GKV in bedwang te houden en 

dominant te zijn in de reboundduels. 

Zoals zo vaak dit seizoen waren Joep 

Gerritsen en Bart Drost de baas in 

de paalzone. Voor rust leidde dit tot 

een 8-4 voorsprong met doelpunten 

van Bob Gerritsen, Tim Meijers en 

Anouk van Breda. Ook Carlijn Vos 
en Nawal Legouit zorgden voor veel 

dreiging.

Na rust zette de ploeg uit Gorinchem 

aan, voor hen staat immers de titel 

op het spel. Via meerdere goals van 

afstand kwamen ze dichterbij, ech-

ter elke keer dat ze langszij kwamen 

wist TZ snel weer te scoren. Daphne 

Bos scoorde op een belangrijk mo-

ment waardoor GKV weer op 2 pun-

ten werd gezet. Toen sloeg het nood-

lot toe en moest Tim Meijers met een 

knieblessure naar de kant. Luke van 

Kouterik verving hem echter zeer 

sterk en wist zelf ook te scoren. In de 

spannende slotfase wisten wederom 

Bob Gerritsen en Anouk van Breda 
de zege veilig te stellen.

De achterstand op de koplopers is 

nu 2 punten zodat TZ tot het einde 

van het seizoen hoop mag houden op 

promotie naar de Hoofdklasse.

Het tweede team won eveneens met 

14-13 van GKV, staat op de derde 

plaats en is zo goed als veilig in de 

Reserve Overgangsklasse. De A1 
won overtuigend van Rigtersbleek 

en deed goede zaken in de strijd om 

handhaving.

Smets blijft coach  

Voordaan-vrouwen

Lotte Smets is ook volgend 

seizoen trainer/coach van de 

hockeysters van Voordaan. 

Het wordt haar vierde seizoen 

bij de overgangsklasser in 

Groenekan.

Onder Smets’ leiding promoveerde 
Voordaan in 2011 naar de overgangs-

klasse en staat momenteel met een 

jonge ploeg op de tweede plek in de 

degradatiepoule. ‘We hebben dit sei-

zoen een nieuwe selectie neergezet 

die al veelbelovende dingen heeft la-

ten zien. Hiermee willen we volgend 

jaar oogsten en zo hoog mogelijk in 

het linker rijtje terecht komen.’

Lotte Smets.

SCHC Jongens D4 kampioen
Zaterdag 20 april speelde SCHC Jon-

gens D4 uit tegen Laren D4. 

Ze wonnen de wedstrijd met 1-7 en 

werden daarmee winnaar in de poule 

met een doelsaldo na twaalf wedstrij-

den van 87 doelpunten voor en slechts 

13 doelpunten tegen. 

Achter: Diederick, Filip, Ap (coach), 

Pieter, Martijn, Pepijn, Jurgen 

(coach). Voor: Lazlo, Maarten, Karst, 

Jurriaan, Tygo, Sebastiaan, Jort, 

Simon (keeper). Tom was er helaas 

niet bij toen de kampioensfoto werd 

gemaakt.

FC

DE BILT
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Uitreiking Koninklijke 
Onderscheidingen 

door Henk van de Bunt

Burgemeester A.J. Gerritsen reikte op vrijdag 26 april in de Mathildezaal van  

het gemeentehuis van De Bilt een Koninklijke Onderscheiding uit aan:

Mevrouw A.M.J. Bitter-Smet, 

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Voor haar werk als bestuurslid en 

vrijwilliger Nationale Vereniging De 

Zonnebloem, afdeling Maartensdijk, 

haar inzet voor de parochie van de 

RK Sint Maartenskerk en de Vereni-

ging Vrouwen van Nu. 

Mevrouw G.W. Brusse-Schoema-

ker, Lid in de Orde van Oranje 

Nassau

Voor haar langdurige (vrijwilligers-)

werk voor de Christelijk Gerefor-

meerde gemeente Utrecht-Centrum 

en verzorgingshuis De Lichtkring.

Mevrouw Y.A. Jansen-Linse, Lid in 

de Orde van Oranje Nassau

Voor haar grote verdiensten in de 

ontwikkeling van hulpverlening voor 

seksueel misbruikte kinderen, haar 

inspanningen voor voorzieningen 

t.b.v. ernstig gehandicapte kinderen 

wat mede door haar inzet heeft geleid 

tot het in gebruik nemen van het dag-

verblijf De Blauwe Vogel. Daarnaast 

is zij al lange tijd lid van het College 

van Regenten en vrijwilliger bij het 

Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.

De heer dr. Mr. H.S. Koelega, Rid-

der in de Orde van Oranje Nassau

De heer Koelega heeft met zijn diep-

gaande studie in de geschiedenis van 

de tweede Wereldoorlog en onder-

zoek vele nog onbekende namen van 

oorlogsslachtoffers opgespoord. Dit 

heeft veel families duidelijkheid ge-

geven over het lot van hun verwan-

ten en antwoorden op hun vragen. 

Dit heeft er toe geleid dat vele namen 

konden worden toegevoegd aan het 

monument in de Universiteit Utrecht 

en aan het Joods Digitale Monument.

De heer J.M. van Stralen, Lid in de 

Orde van Oranje Nassau

Voor zijn werk voor RK Sint Maar-

tenskerk als vrijwilliger en als vice-

voorzitter van de parochie. Hij maak-

te zich sterk voor een sterk zogeheten 

Bilts parochieverband en legde daar-

naast het eerste contact met het paro-

chieverband Eemland. De heer Van 

Stralen heeft zich ingezet voor een 

Algemene Begraafplaats voor inwo-

ners van de voormalige gemeente 

Maartensdijk. Zijn vrijwilligerswerk 

voor bewoners van Dennendal en het 

project Samen Eten Maartensdijk. 

V.l.n.r. de heer Johan van Stralen, mevrouw Tonny Bitter, mevrouw Yvonne 

Jansen, de heer Harry Koelega en mevrouw Gerrie Brusse naast burgemeester 

Arjen Gerritsen.

Belangstelling voor  
Energie Coöperatie 

door Henk van de Bunt

Op woensdag 17 april presenteerde de Lokale Duurzame Energie Coöperatie De Bilt (LDEC De Bilt) 

zich tijdens het symposium ‘Duurzaam Dichtbij’ aan de plaatselijke gemeenschap. 

Daarbij vertelde Martijn de Loor, 

voorzitter van de coöperatie in op-

richting, over het waarom van dit 

initiatief. Als belangrijkste motivatie 

noemde hij het werken aan een be-

tere wereld voor onze kinderen en 

kleinkinderen door een andere ma-

nier van opwekking en gebruik van 

energie: ‘De kracht van de coöpera-

tie als lokaal burgerinitiatief berust 

op de menselijke maat, de directe 

nabijheid van de deelnemers en de 

zichtbaarheid en impact van onze in-

zet.’ Het concrete doel van de LDEC 

is een energie-neutrale gemeenschap 

in 2030. Hij stelde ook de eerste vier 

energieambassadeurs voor: vrijwil-

ligers die inwoners moeten helpen 

bij energiebesparing en woningiso-

latie. De voorzitter kondigde aan dat 

de coöperatie binnenkort formeel 

wordt opgericht en riep alle inwo-

ners en bedrijven in de gemeente op 

zich massaal aan te melden als ‘tien-

tjeslid’. De LDEC zoekt voor het 

bestuur nog een bouwkundige, een 

jurist en een secretaris. 

Aanmelden kan via het formulier op 

www.ldec-debilt.nl of per mail naar 

info@ldec-debilt.nl. Het symposium 

krijgt een vervolg op maandagavond 

13 mei. Iedereen die wil meewerken 

om de LDEC-plannen verder uit te 

werken is dan vanaf 19.30 uur van 

harte welkom in het gemeentehuis.

Martijn de Loor, voorzitter van de coöperatie in oprichting, tijdens het 

symposium.  

Fietstocht met rondleiding
Op zaterdag 11 mei kan met gildegids Bert Groeneveld dwars door het landschap van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie worden geietst. Men ziet groepsschuilplaatsen, een loopgraaf, 
tankversperringen, inundatiegebieden en natuurlijk forten. 

De start is om 13.00 uur met uitleg 

over de Waterlinie en een rondleiding 

over Fort De Bilt en om ongeveer 

16.30 uur wordt bij de gezellige bras-

serie op Fort aan De Klop de tocht af-

gesloten. Aanmelden kan op werkda-

gen van 14.00 tot 16.00 uur bij Gilde 

Utrecht, Lange Smeestraat 7,  tel. 030 

234 32 52 of per e-mail met vermel-

ding van telefoonnummer aan post@

gildeutrecht.nl . Verzamelpunt wordt 

bij aanmelding vermeld.

Vroege-vogel-excursie  

in Bos Voordaan
Zaterdag 11 mei organiseert het Groenekans Landschap weer een vroege-

vogel-excursie in Bos Voordaan. Jörn Copijn en Thijs Pons zullen helpen 

het gezang van de verschillende vogels  - die zo vroeg in de ochtend prach-

tig te horen zullen zijn - te herkennen.  De wandeling zal ongeveer een uur 

in beslag nemen en voor de hongerigen onder u staat er daarna een ontbijt 

klaar in de Boshoek.

De start is om vijf uur ‘s ochtends bij de ingang van Bos Voordaan op 

de hoek van de Vijverlaan. Aanmelden kan via e-mail: info@Groenekans-

Landschap.nl  of ‘analoog’ met een 

briefje in de bus van het secretariaat 

op Veldlaan 26 in Groenekan.

Aan deelname zijn geen kosten 

verbonden, maar het Groenekans 

Landschap verwelkomt daarbij ook 

graag nieuwe donateurs. De orga-

nisatie hoopt vooral ook op aanwe-

zigheid van de jongere deelnemers.

Mathildetuin nadert voltooiing

door Henk van de Bunt

De Mathildetuin aan de zuidzijde van de Dorpskerk in  

De Bilt nadert zijn voltooiing. Op 23 april werd het  

realiseren en uitwerken van het project aangegrepen  

om MBO-ers van het Groenhorstcollege in  

Maartensdijk op dit onderdeel te examineren. 

Planta Groencentrum uit De Bilt arriveerde exact die dag om 9.00 uur met de 

complete bestelling bij de Mathilde-Tuin om af te leveren. Docent Ronald Slot 

met de leerlingen van het Groenhorst College waren er ook met de materialen 

die nodig waren voor het examen. Een deel van het geleverde werd veiligheids-

halve ‘gekuild’, om de volgende dag pas te worden geplant. 

Ontwerp

De wensen met betrekking tot de tuin bij de Dorpskerk waren, dat het een 

‘monument’ voor de gehele gemeente De Bilt dient te zijn. In het ontwerp is 

een verwijzing naar het ontstaan van de gemeente De Bilt en haar kerkelijke 

oorsprong. Daarnaast moest de tuin ook als ‘niet geestelijk’ worden ervaren 

en diende de tuin een plaats te zijn waar innerlijke rust gevonden kan worden. 

Tevens werd in het ontwerp aangegeven dat de tuin bij moet dragen op het edu-

catieve vlak. Het onderhoud zal voor het grootste gedeelte worden uitgevoerd 

door vrijwilligers van de Dorpskerk en door leerlingen van het Groenhorstcol-

lege te Maartensdijk. 

Sponsoren

Hans Haaksman vertegenwoordigt (als voorzitter van de BCB) in het bestuur 

van de Stichting 900 jaar De Bilt het bedrijfsleven. Met genoegen wijst hij op 

de matches die bij dit project gerealiseerd zijn: ‘De sponsoren Planta Groencen-

trum BV, Agterberg BV te Groenekan, Het Groenhorst College in Maartensdijk 

(educatie), De Dorpskerk (PKN De Bilt) als maatschappelijke organisatie en de 

fondsen ‘Mens en zijn natuur’, het K.F. Heinfonds en het van Ewijckfonds. Ik 

denk, dat we uiteindelijk van een mooi resultaat kunnen spreken’. 

MBO-ers van het Groenhorst druk met hun examenopdracht.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Lekker hoeft niet duur te zijn! 

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.30 uur

Di t/m Do 11.30 - 21.00 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 21.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag patatdag
Patatje met € 1,-

----------------------------------------

Patat shoarma of gyros 
met saus € 4,95 

----------------------------------------

Deze zomer hebben wij 
11 soorten verschrikkelijk 

lekkere sorbets.
Ook 11 soorten verschrikkelijk 

lekkere Sundays.
----------------------------------------

Altijd gratis wat lekkers 
bij de koffie. 

En u kunt ook
gratis gebruik 

maken van Wifi.
------------------------------------

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vrijdag 3 mei: BORRELAVOND. 
v.a. 21.30 uur

Woe.
1-5

Hollandse eendenborstfilet 
met sinaasappelsaus

of
In de roomboter gebakken 

sliptongetjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
2-5
Vrij.
3-5

Woe.
8-5

Malse kip 
"piri piri"

of
Gebakken forel 

met amandelboter

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
9-5
Vrij.
10-5


