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Nieuws & Co in Westbroek
door Walter Eijndhoven

Douwe Tijsma uit Maartensdijk onderzoekt al vier jaar lang de geschiedenis van de Joodse 
bevolking in voormalige gemeentes Maartensdijk, Westbroek, Achttienhoven en De Bilt. 

Naar aanleiding van zijn bevindingen vond op vrijdag 3 mei een interview plaats 
met Saïda Maggé, presentatrice bij het radioprogramma Nieuws & Co. 

Menigeen zal vrijdagmiddag naar 
de grote, gele bus hebben geke-
ken voor de kerk in Westbroek. 

Deze bus van het radioprogramma 
Nieuws & Co staat dan ook niet 
iedere dag in de straten van West-
broek. Nog voor het interview ver-
telt Tijsma: ‘Ik woon al zo’n kleine 
dertig jaar in gemeente De Bilt en 
was van begin af geïnteresseerd 
in de Tweede Wereldoorlog in de 
voormalige gemeentes. En met 
name in de Joodse gemeenschap. 
Uit mijn onderzoek blijkt dat 218 
Joden zijn vermoord in de vernieti-
gingskampen van Auschwitz en So-
bibor’. De aandacht in Westbroek, 
Achttienhoven, Maartensdijk en De 
Bilt ging vooral uit naar de omge-

komen verzetsmensen tussen 1940 
en 1945. ‘In Achttienhoven en 
Westbroek zijn wij bijna vergeten 

dat acht joodse inwoners uit Acht-
tienhoven en 14 joodse inwoners 
uit Westbroek in vernietigingskam-
pen zijn omgekomen’, legt Tijsma 
uit. 

Radioprogramma
Radioprogramma Nieuws & Co 
hoorde over het onderzoek van 
Tijsma en vroeg of hij in was voor 
een interview op de radio. Samen 
met Marjan Bosma (lid werkgroep 
4 mei), Matthias Nagel (schrijver 
van het boekje ‘Het Drama van 
Westbroek) ging Tijsma graag het 
interview aan met journaliste en 

presentatrice Saïda Maggé, met als 
thema ‘Wie en hoe herdenken wij 
op 4 mei?’ 

Het officiële gedenkschrift voor 4 
mei luidt: tijdens de Nationale Her-
denking op 4 mei herdenken wij 
allen- burgers en militairen- die in 
het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgeko-
men of vermoord sinds het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog, 
in oorlogssituaties en bij vredes-
operaties (www.4en5mei.nl). In 
Westbroek echter worden joodse 
slachtoffers juist niet herdacht. 

Eén minuut
‘Dat klopt’, begint Bosma haar 
verhaal. ‘Wij hebben te laat de in-

formatie verkregen over de joodse 
slachtoffers in Westbroek. Wij 
wisten wel dat ook hier joodse 
slachtoffers zijn gevallen, maar 
besteedden meer aandacht aan alle 
gevallen verzetshelden’. Tot het 
moment dat de ‘Werkgroep 4 mei’ 
werd wakker geschud door het on-
derzoek van Douwe Tijsma. Helaas 
stond het programma voor dit jaar 
al vast, zodat de werkgroep hieraan 
niets meer kon veranderen. Bosma: 
‘Wij gaan hier volgend jaar wel iets 
aan doen. ‘Morgen, vier mei staan 
wij in ieder geval gedurende één 
minuut stil bij de joodse slachtof-
fers’. Ondanks dat Tijsma de jood-
se gevallenen herdenkt, was ook 
hem nooit opgevallen dat binnen 
de kernen geen aandacht uitging 
naar de joodse gevallenen. ‘Ik heb 
hierbij nooit stilgestaan’, vertelt 
hij. ‘Gelukkig kwam ik hierachter 
tijdens mijn onderzoek’.  

Eén van de weinigen die een boek-
je heeft geschreven over het verzet 
in Westbroek is Mathtias Nagel. 
‘Voor school heb ik een boekje ge-
schreven, met de titel ‘Het Drama 
van Westbroek’, vertelt hij. Onder 
andere heb ik hiervoor de heer Mo-

bach kunnen interviewen. Hij was 
een echte verzetsheld’. 

Drama
Matthias: ‘Dankzij drie interviews 
kwam ik veel te weten over het-
geen in Westbroek is gebeurd, op 
die bewuste dag, 5 mei 1945. Het 
Duitse leger in Noord-Duitsland 
gaf zich op de avond van 4 mei 
1945 over. Generaal Blaskowitz 
besloot echter dat de overgave niet 
voor Nederland zou gelden. In de 
ochtend van 5 mei wachtten de 
verzetstrijders in Westbroek op het 
bericht om de Duitsers te ontwa-
penen. Helaas hadden de verzets-
strijders geen bericht ontvangen 
van één van de koeriers dat zij 
nog niets mochten ondernemen. 
De Duitsers werden opgepakt en 
de officieren werden opgesloten in 
het gemeentehuis’. Na gedane za-
ken barstte in Westbroek een groot 
feest los. De Duitse officieren had-
den echter andere plannen. Via een 
niet afgesloten telefoonlijn namen 
zij contact op met het hoofdkwar-
tier in Bilthoven. Al snel werd een 
legertje Duitsers naar Westbroek 
gestuurd.

De bus van Nieuws & Co voor het gebouw van de Hervormde Kerk te 
Westbroek. 

V.l.n.r. Matthias Nagel, Douwe Tijsma, Saïda Maggé en Marjan Bosma.

Tientallen boetes bij 
verkeerscontrole in De Bilt

De politie heeft op woensdag 1 mei tussen 12.30 en 16.00 uur een gro-
te verkeerscontrole gehouden op de Biltse Rading in De Bilt. Daar-
naast heeft er nog een dynamische controle tot 21.00 plaatsgevonden 
in de gehele gemeente De Bilt. Er werden in totaal 36 bekeuringen 
uitgedeeld aan weggebruikers.

Onder meer gebrekkige verlichting, het niet dragen van een gordel, rij-
den met telefoon in de hand en een verkeerde kentekenplaat voor een 
aanhangwagen waren aanleiding voor het uitschrijven van een proces-
verbaal.

Keuren
Zes scooterbestuurders moeten hun voertuig naar aanleiding van de con-
trole opnieuw laten keuren. Deze scooters reden harder dan de maximum 
snelheid die bepaald wordt in de fabriek. Met een zogenaamde WOK 
(Wacht op Keuren)-melding op zak moeten deze voertuigen daarom op-
nieuw gekeurd worden, voordat ze weer gebruikt mogen worden door de 
eigenaren. Een bestuurder bleek flink teveel gedronken te hebben. Hij 
had meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Ook bleek 
hij al eens eerder betrapt te zijn op rijden onder invloed. Een andere be-
stuurder bleek onder invloed van drugs. Op het politiebureau is er bloed 
afgenomen. De bestuurder is voorlopig z’n rijbewijs kwijt.

Lees verder op pagina 3

U wilt een nieuwe website of uw website
kan een opfrisbeurt gebruiken? En u weet
niet waar te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?
Vanaf

€ 350
ex. BTW

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

Uw lokale
drukwerkspecialist
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/05 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/05 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

12/05 • 18.30u - Ds. G.J. van Beusekom

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/05 • 10.30u - Bezinning uit Eigen 

Kring

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/05 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
12/05 • 10.30u - Pastor Fr. Zwarts 

 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
12/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
12/05 • 16.30u - Ds. H.J. Room 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

12/05 • 10.00u - Ds. G. de Fijter
12/05 • 19.00u - Ds. F. Wijnhorst

Oosterlichtkerk 
12/05 • 10.00u – Mevr. Ds. E.H.W.Stam 

R.K. St. Michaelkerk
12/05 • 9.30 uur - Eucharistieviering, 

pastor M. Meneses 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
12/05 • 10.00u - spreker Jeffry Rampen

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
12/05 • 15.30u - Ds. J.W. Hooijdonk

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

12/05 • 10.00u - Kandidaat 
A.J. Speksnijder 

12/05 • 18.30u - Ds. C. Gielen 

Onderwegkerk Blauwkapel
12/05 • 10.30u - Maj. F. Nieuwland 

(Leger des Heils)

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/05 • 11.00 uur - ds. Jaap Doolaard 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/05 • 10.00u - Prop. G. A. van Ginkel 
12/05 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
12/05 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN – Ontmoetingskerk
12/05 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
12/05 • 11.00u - Eucharistieviering, 

pastor M. Meneses 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/05 • 10.00u - Dhr. H. Bijl
12/05 • 18.30u - Ds. J. Baan

PKN - Herv. Kerk
12/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
12/05 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Redactie: Henk van de Bunt
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

v o o r M aartens d ij k  en O ms trek en
A ls  h et g aat o m een p erf ect v erz o rg d e  b eg raf enis  
o f  crematie v o o r alle g ez ind ten

U itvaartleidster:  Mevr. Birgitte van Manen -  van Haren

Ges p ecialis eerd  in: T hu is opbaren *  Bloemwerk *  Grafmonu menten 
 Vooru itregeling/ Wilsbeschikking U itvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, ku nnen wij de u itvaart geheel 
naar u w wensen verzorgen. 
V o o r d irecte h u lp  z ij n w ij  d ag  en nach t b ereik b aar

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

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 11 mei oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 11 mei haalt Stichting 
Warm Hart weer oud papier op 
in Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwete-
ringseweg. U wordt verzocht het 
papier (gebundeld of in dozen) 
of de papierkliko met handgreep 
naar straatkant vóór 8.00 uur aan 
de weg te zetten.

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Lieve Net, mam, oma,
 
Na een jarenlange strijd waarbij je jouw laatste tegenstander  
helaas niet hebt kunnen en mogen overwinnen zijn wij intens  
verdrietig om afscheid van jou te nemen. Zo dankbaar als wij zijn 
voor alles wat je voor ons betekend hebt zijn we er zeker van dat je 
nu jouw welverdiende rust gevonden hebt.

Antoinette van der Veen - Eekhof

* ’s-Gravenhage, 12 december 1948                 † De Bilt, 2 mei 2019

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in crematorium  
“Den en Rust”, Frans Halslaan 27 te Bilthoven op donderdag  
9 mei om 15.00 uur.
 
Er is gelegenheid tot condoleren in de ontvangruimte van het  
crematorium na afloop van de plechtigheid.

Correspondentie- en bloemenadres
Uitvaartcentrum Van Tellingen, Leeuweriklaan 2, 3704 GR Zeist

Sterk zijn betekent soms dat je op moet geven
Het betekent soms een traan

Sterk zijn betekent soms dat je niet naar meer moet streven
Het betekent soms dat je het moet laten gaan

De Bilt:

Maartensdijk:

Apeldoorn:

Peter van der Veen

Peter en Eveline
     Sofia, Julian

Tessa en Willem
     Ben       , Jerry

Duco

     Ben       , Jerry

Tuin- en Brocantemarkt 

Op de zaterdag voor Moederdag, 
11 mei van 10.00 tot 16.00 uur 
is er weer de jaarlijkse Tuin- en 
Brocantemarkt aan de Groene-
kanseweg 60 in Groenekan. Naast 
planten, stekken en bloemen o.a. 
ook marmelades, porselein, boe-

ken, brocante, sieraden, woon- en 
tuindecoraties. En zoals altijd spe-
ciale Moederdag cadeautjes. Er is 
een imker aanwezig met diverse 
honingsoorten en met informatie 
over solitaire bijen en honing-
bijen. Dit jaar gaat opnieuw een 
deel van de opbrengst naar Razem 
(uitwisselingsproject). Toegang is 
gratis.

Repair Cafe Bilthoven 

Op zaterdag 11 mei is er van 

11.00 tot 14.30 uur Repair Cafe 
bij WVT (Talinglaan 10) in Bilt-
hoven. Ervaren reparateurs. hel-
pen bij het repareren van kleding, 
elektrische apparaten, computers, 
fietsen, houtwerk en speelgoed. 
Voor de kinderen is er een knut-
seltafel waar zij, onder deskundi-
ge begeleiding, de mooiste dingen 
kunnen maken van recyclema-
teriaal. De toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 
Meer informatie op: https://repair-
cafebilthoven

Na een liefdevol leven is overleden mijn vrouw, 
onze moeder, schoonmoeder, oma, zus en schoonzus

Willemina van den Broek-van Maaren
~ Mieke ~

Zuilen Bilthoven
6 augustus 1946 5 mei 2019

 Ad van den Broek

  Karin en Johan
   Esther
   Axel

  Arne

  Irene en Martin
   Finn

 Arie en Magda van Maaren-van den Oever

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Mieke te nemen
tijdens de condoleance op vrijdag 10 mei van 18.30-19.00 uur 
in uitvaartcentrum Tap DELA, Soestdijkseweg Zuid 265 te Bilthoven.

Wij nodigen u uit om haar samen met ons te gedenken 
op maandag 13 mei om 13.30 uur tijdens een afscheidsbijeenkomst

in de Slotkapel, Dorpsstraat 10 te Oud-Zuilen. 

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie: Familie Van den Broek
p/a Yarden & Geersing Uitvaartzorg

Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Matthias vertelt verder: ‘Tijdens 
één van de interviews werd verteld 
dat Westbroek wachtposten had 
uitgezet en al snel zagen zij dat er 
Duitsers in aantocht waren. Een 
gevecht ontstond, waarbij Leen-
dert van Dam en Willem de Kruijff 
omkwamen. De andere verzets-
strijders vluchtten en verscholen 
zich in het dorp. Helaas werden 
zij opgespoord door de Duitsers 
en in koelen bloede vermoord. 

Veel Westbroekse mannen werden 
gevangen genomen. Mobach zou 
worden gefusilleerd in Fort De Bilt. 
In Utrecht werd het bevrijdings-
feest al gevierd, zodat Mobach naar 
de gevangenis in Utrecht werd ge-
stuurd. Op 7 mei werd hij door de 
Canadezen ontzet’. 

‘Vergeten’
Door deze vreselijke gebeurtenis, 
waarbij zes verzetsstrijders en 
drie burgers om het leven kwa-
men, richtte met name de bevol-

king van Westbroek zich op het 
herdenken van de slachtoffers 
van deze dag en werden de joodse 
slachtoffers ‘vergeten’. 
Matthias: ‘De Westbroekse bevol-
king stopte deze gebeurtenis diep 
weg en zij spraken lange tijd niet 
meer over deze vreselijke dag. 
Nu, aan het eind van hun leven, 
komen de verhalen voorzichtig 
los en kunnen wij deze verhalen 
opschrijven’.

Van het boekje ‘Het Drama van 
Westbroek’ komt waarschijnlijk 
een tweede druk. ‘Als iemand in-
teresse heeft in deze herdruk, kan 
hij dat kenbaar maken bij Matthi-
as Nagel, Prinses Christinastraat 
1, Westbroek, e-mail: westbroe-
kinwo2@gmail.com. Bij meer 
dan 75 geïnteresseerden, laat hij 
zijn boekje herdrukken, met de 
nieuwste gegevens.

Naar aanleiding van het onder-
zoek van Douwe Tijsma krijgt de 
dodenherdenking, vanaf volgend 
jaar, een andere invulling. Voor 
wie geïnteresseerd is in het gehele 
interview: kijk op nporadio1.nl

Nauwlettend wordt vanuit de regiekamer alles gevolgd. 

In vrede leven is nooit vanzelfsprekend
door Guus Geebel

Aan de 74ste Dodenherdenking op zaterdag 4 mei bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis 
Jagtlust in Bilthoven namen weer heel veel mensen van alle leeftijden deel. Scouts vormden een 

erehaag en Guus van Wijk van de KBH blies even voor acht uur het taptoe-signaal. Na twee 
minuten stilte, waarin alleen vogelgeluiden en het ruisen van de wind door de bomen 

te horen waren, werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

De herdenking werd muzikaal om-
lijst door het Nederlands Brand-
weerorkest onder leiding van Lu-
cienne de Valk en de Koninklijke 
Biltse Zangvereniging Zang Ver-
edelt geleid door Paul Krijnen. 
Zij brachten aangevuld met Biltse 
scholieren onder meer het lied Aan 
het Licht ten gehore. Het oorlogs-
monument is geadopteerd door de 

Groen van Prinstererschool uit De 
Bilt. Jeremy en Etienne van deze 
school ontstaken het herdenkings-
vuur. Locoburgemeester André 
Landwehr hield een toespraak die 
hij begon met enkele fragmenten 
uit het dagboek van Marten Mo-
bach uit Westbroek. De locoburge-
meester vertelt dat terwijl op 5 mei 
1945 overal in Nederland Bevrij-
dingsdag uitbundig gevierd wordt 
zich in Westbroek een drama vol-
trekt, waarbij negen mensen om 
het leven komen. ‘Het sinistere 
verhaal is al vele malen verteld en 
het blijft belangrijk dat het wordt 
doorgegeven aan volgende genera-

ties.’ Landwehr vertelt in zijn toe-
spraak wat er die dag in Westbroek 
gebeurde. Matthias Nagel maakte 
op school een werkstuk over de 
gebeurtenissen van die dag. ‘Ja-
renlang is er niet over dit drama 
gesproken. Hoewel er ook veel 
verzetslieden omkwamen, hield 
de bevolking hen verantwoordelijk 
voor dit drama.’

Vanzelfsprekend
Landwehr legt een verband met 
100 jaar kiesrecht dat we die jaar 
vieren. ‘Eigenlijk 95 jaar want in 
die duistere 5 oorlogsjaren was 
er wat het besturen van ons land 
betreft niets te kiezen. De vrij-
heid om te kiezen is zo vanzelf-
sprekend dat die vrijblijvend lijkt 
te worden. Alles wat vrijblijvend 
is, is niet meer vanzelfsprekend. 
De recente aanslagen, hier vlakbij 
in Utrecht en elders op de wereld, 
doen ons op een pijnlijke manier 
beseffen dat in vrede leven niet 
vanzelfsprekend is.’ De locobur-
gemeester gaat in zijn toespraak 
ook in op de inzet van Nederland-
se militairen bij vredesoperaties 
in landen als Afghanistan en Mali. 
’In Uruzgan kwamen meer dan 
20 Nederlandse militairen om.’ 
Landwehr noemt ook het afschu-
welijke verhaal van Srebrenica 
en het toenemende antisemitisme. 
Hij eindigt zijn toespraak met 
dichtregels van de Joodse dichter 
Leo Vroman.

De Nederlandse driekleur halfstok bij het oorlogsmonument.

Jeremy en Etienne van de Groen van Prinstererschool ontsteken het 
herdenkingsvuur.

Defilé
Ymkje van de Groen van Prinste-
rerschool draagt een zelfgeschre-
ven gedicht voor. Locoburgemees-
ter André Landwehr en keramist 
Philipp van der Zeeuw leggen als 
eersten een krans bij het monu-

ment, gevolgd door de heren Goed-
hart en De Wolf namens het voor-
malig verzet. Leerlingen van de 
Groen van Prinstererschool en de 
scouting leggen bloemen, waarna 
een lange rij bezoekers langs het 
monument defileert. 

Veel belangstelling bij de stijlvolle herdenking.

De oorlog heeft levens geroofd
het heeft het levenslicht gedoofd
het heeft verdriet en woede gegeven
veel mensen hebben het begeven
de vijand was zo sterk
het was zo veel werk
voor velen kwam het te laat
nu nog zijn we kwaad
maar ook vooral verdrietig
om wat er is gebeurd
we hebben zo veel getreurd
we willen dat het stopt
we willen dat ons hart weer rustig klopt
we zijn hier om de doden te herdenken
met bloemen als geschenken

Ymkje 

Vervolg van pagina 1

Geen opsporing naar 
aardwarmte in De Bilt

Bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is een 
opsporingsvergunning aangevraagd om onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van aardwarmte ofwel geothermie in (delen van) de pro-
vincie waaronder gemeente De Bilt.

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Nederlandse overheid 
kansen voor het winnen van warm water dat van nature aanwezig is in 
de (diepere) aardlagen. Er wordt onderzocht of aardwarmte op grotere 
schaal kan worden toegepast voor het duurzaam verwarmen van hui-
zen, kantoren en voor bepaalde industrie. Nu gebeurt dat nog vaak met 
aardgas.

Locaties
Hoewel de vergunning nog niet is afgegeven heeft de initiatiefnemer 
Engie besloten zich te richten op locaties in de gemeenten Utrecht en 
Nieuwegein. Dat wil zeggen dat in de andere gemeenten waarvoor de 
opsporingsvergunning is aangevraagd, waaronder De  Bilt, voorlopig 
niet wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het winnen van aard-
warmte. 

Keuze
De keuze voor de gemeenten Nieuwegein en Utrecht is ingeven door de 
afstand tot de daar al bestaande warmtenetten en de aanwezigheid van 
geschikte lagen in de ondergrond. Dat wil niet zeggen dat het winnen 
van aardwarmte in De Bilt buiten beeld is. Aangaande de ultradiepe 
geothermie op een diepte van meer dan vier kilometer, loopt het on-
derzoek nog. Zodra over de uitkomsten daarvan meer bekend is, infor-
meert de gemeente nader hierover verder.                    [HvdB]



4

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Kip-walnoot salade
Sellerie salade

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN 
KAAS NOG 2 WEKEN DAN IS ER 

WEER GRASKAAS!!

500
GRAM 6.75

Gebraden rosbief
Gebakken boterhamworst
Gegrilde entrecote

BOEREN JONG

    VOORDEEL HELE WEEK

Diverse 
varkenshaassleetje

500
GRAM 7.98

Malse riblappen

Tartaar 6 
STUKS 6.-

500
GRAM 5.98

Rib- of schouder-
karbonade

Lekker voor het weekend!

3+1
GRATIS

4 
VOOR 5.-GEGRILDE 

KIPPENPOTEN

6.50500
GRAM

1
KILO 8.98

SHOARMA

Kipschnitzels of 
cordonblue

4+1
GRATIS

VLEESWAREN TRIO

BEEF WELLINGTON
(MALSE BIEFSTUK IN EENKROKANT JASJE) 100 

GRAM 2.99

Nieuw!

Rundervinken 
Slavinken
Kipvinken 

6 HALEN =
5 BETALEN

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90
Er is weer 
Raapstelenstamppot

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Capucijnersschotel  
€ 1,15
100 gram 

Tru	el-pasta 
met verse zomertru�el 

€ 2,49
100 gram 

Rode Curry 
met basmati rijst

€ 1,49
100 gram 

Vers gesneden  
Bietjes 

€ 0,99
400 gram 

Hollandse   
Trostomaten 

€ 0,99
500 gr. 

Vers gesneden  
Meloenmix 

€ 1,99
250 gr. 

Frambozen

bak 250 gram € 2,99

Vers gesneden 
Roerbakgroente 
Suprieur
400 gram € 2,99
Nieuw.. 
Vers gesneden 
Asperge-roerbak 
met shitake 
en yakitori saus

Onze bekende 
Witte of Bruine 
bollen
Nu 5 voor € 1,99
Desem Kaasbol
nu € 2,99

Speciaal voor 
Moederdag:
Groot assortiment 
Moederdagtaarten 
en gebakjes .
Volop met aardbeien 
en vers fruit!

Dagelijks verse 
aanvoer van:

Hollandse Asperges 
GRATIS geschild!

Hollandse 
Aardbeien

Volop Specialiteiten 
uit Brussel!



oog met de vijandelijke soldaten en 
kan niet meer vluchten. Hij wordt 
in zijn been geschoten en valt neer. 
Men had hem aangeraden in zo’n 
geval als voor dood te blijven lig-
gen. Dit wordt echter doorzien. En 
opa Lenssinck wordt ter plekke ge-
fusilleerd. De hele verdere dag ligt 
hij daar. Totdat buurman Lam hem 
voor donker is wezen ophalen. Opa 
Lenssinck werd op 32 jarige leeftijd 
vermoord. Omdat hij recht boven 
onrecht stelde’. 

Afsluiting
In stilte stelde men zich vervolgens 
op bij het monument voor het kerk-
gebouw, waar Vriendenkring kora-
len speelde. Na het taptoesignaal 
waren er twee minuten stilte en be-
geleidde Vriendenkring het zingen 

van twee coupletten van het Wil-
helmus. Na de kranslegging bij het 
monument volgde een stille tocht 
langs de oorlogsgraven op het kerk-
hof achter de kerk. Tenslotte was er 
nog een ontmoetingsmoment met 
koffie in kerkelijk centrum Reho-
both.
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advertentie

Westbroek was in oorlogstijd een 
multiculturele samenleving

door Henk van de Bunt 

De 4 mei-herdenking werd in 2019 gehouden in het gebouw van de Hervormde Kerk aan de Kerkdijk 
12. Burgemeester Sjoerd Potters hield een toespraak, Gea Lenssinck vertelde een verhaal van haar 

vader Jan, leerlingen van de plaatselijke basisschool ’t Kompas droegen gedichten voor en 
de plaatselijke predikant ds. Ton Vizee (NGK) sloot de bijeenkomst in het kerkgebouw af. 

Er was muzikale omlijsting door organist Rick Grootendorst, 
violist Jaël Vuijk en gospelkoor Sparks of Joy. 

‘Kom vanavond met verhalen | hoe 
de oorlog is verdwenen | en her-
haal ze vele malen: | alle malen zal 
ik wenen’. Burgemeester Sjoerd 
Potters begon zijn bijdrage met de 
laatste regels van het gedicht ‘Vre-
de’ van Leo Vroman (Joods dich-
ter) en vervolgde met drie citaten 
uit een dagboek van verzetsstrijder 
Marten Mobach (99): ‘Op de 5e 
mei 1945 lijkt vrede eindelijk een 
feit. Overal in Nederland wordt de 
vrijheid gevierd. Maar de citaten 
van Marten Mobach herinneren 
aan een 5e mei, die hier in West-
broek een drama werd. Het lugu-
bere verhaal is hier al vele malen 
verteld. Dat blijft belangrijk: op 
die manier wordt het doorgegeven 
aan de volgende generaties. Zo was 
Matthias Nagel, toen 10 jaar oud, 
in 2015 bij die herdenking. Het 
verhaal prikkelde zijn nieuwsgie-
righeid. Hij wilde er een werkstuk 
van maken voor school. Matthias 
dook in de oorlogsgeschiedenis 
van Westbroek. Hij interviewde 
onder andere mevrouw Lam-Jon-
geneel, die een onderduiker in huis 

had en Marten Mobach, die deel 
uitmaakte van het verzet. Matthias 
ontdekte dat het kleine Westbroek 
op verschillende manieren bij de 
oorlog betrokken was’. 

Joden
Potters: ‘Vervolgens kwamen er 
meer dan 650 evacuees vanuit 
Huissen naar Westbroek. Veel van 
hen waren Rooms-Katholiek, ter-
wijl de bevolking hier vooral Pro-
testants was. Met deze tegenstel-
ling kon men, zeker in die tijd, niet 
altijd gemakkelijk omgaan. En er 
waren ook nog veel onderduikers. 
Ze waren opgeroepen om in Duits-
land te gaan werken en wilden zich 
daaraan onttrekken. Ook waren er 
Joden ondergedoken in Westbroek. 
Zij hebben het niet allemaal over-
leefd. Daarom wil ik vandaag tij-
dens deze herdenking nadrukkelijk 
stilstaan bij de Joodse slachtoffers 
die ook in de gemeente De Bilt 
zijn gevallen. Zij verdienen onze 
onverminderde aandacht. We zijn 
in gedachten bij hen, evenals vo-
rig jaar, toen we de slachtoffers 

van de holocaust eveneens hebben 
herdacht. We willen immers vreed-
zaam leven in een multiculturele 
samenleving. Westbroek was een 
multiculturele samenleving in oor-
logstijd. De vele inwoners leefden 
op gespannen voet samen gedu-
rende de 5 oorlogsjaren’.

Leren
‘Het schoolwerkstuk van Matthias 
Nagel werd een mooi boekje. Het 
beschrijft de gebeurtenissen toen-
tertijd heel grondig. Matthias heeft 
zelf heel veel geleerd van zijn na-
speuringen. Maar wat leert wij het 
ons? Die vraag wil ik eerst per-
soonlijk beantwoorden. Mijn kijk 
op de wereld kreeg gestalte in de 
jaren ’90. We leken af te stevenen 
op een toekomst van eeuwigduren-
de vooruitgang. Meer democratie 
en het einde van de koude oorlog 
en van onverdraagzaamheid. Een 
samenleving die openstond voor 
verbinding.

Die ontwikkeling heeft zich niet 
doorgezet, moet ik helaas constate-
ren. Discriminatie en groepsdenken 
uit vervlogen tijden zijn nu weer 
springlevend. Ik heb het dan over 
antisemitisme, maar ook over religi-
euze en andere tegenstellingen. On-
verdraagzaamheid lijkt de norm te 
worden in plaats van de verbinding 
met de ander. Het individualisme 
neemt steeds verder toe. Daarmee 
wil ik terug naar mijn vraag: Wat 
hebben we geleerd van die laatste 
afschuwelijke wereldoorlog met 
meer dan 50 miljoen doden? Wat 
hebben we geleerd van onze ouders 
en grootouders? Zij gaven ons op 
indringende wijze mee dat vrede en 
verdraagzaamheid niet vanzelfspre-
kend zijn. Dat er voor deze kern-
waarden moeizaam gestreden is. Dat 
deze waarden blijvend onze onver-
minderde aandacht verdienen’.

Lenssinck
Gea Lenssinck gaf het verhaal van 
haar vader Jan Lenssinck door: ‘Op 
zich al heel bijzonder, want over 
de oorlogsjaren sprak mijn vader 
bijna nooit, tot nu de vraag aan hem 
gesteld werd en hij toch begon te 
vertellen. Mijn vader was bij het 
uitbreken van de oorlog 1,5 jaar. 
De familie Lenssinck was tijdens 
de oorlogsjaren actief betrokken bij 
de verzetsbeweging in Westbroek. 
Er werd veel gedaan om te zorgen 
dat onderduikers een veilig onder-
komen kregen. Onder hen zijn er 
enkele Joden. Deze mensen werden 
ondergebracht bij gewone gezin-
nen; niet eens op speciaal geheime 
plaatsen, maar wel met gelegenheid 
de polder in te vluchten, bij drei-
gend gevaar. Want de polder bood 

ruimte om jezelf in veiligheid te 
brengen of een schuilplaats te zoe-
ken. Van tijd tot tijd vervoert opa 
Lenssinck dieren voor de slacht, 
met zijn paard en wagen. Zoon Jan 
gaat mee op de bok als camouflage. 
Regelmatig wordt Jan uitgehoord. 
Maar hij zwijgt in alle talen. Hij 
ziet alles, hij weet alles, maar hij 
houdt wijselijk zijn mond. Hij doet 
zelfs alsof hij niet kan praten. Op 
de boerderij wordt er ook regelma-
tig vee geslacht. Het vee komt van 
mensen die ook in het verzet wer-
ken en is bedoeld als voedsel voor 
onderduikers. Zelfs de politie is 
erbij betrokken. Engel Biesheuvel, 
een politieman uit Breukelen, dood-
de de dieren met zijn dienstpistool, 
voor ze naar de boerderij vervoerd 
werden voor de slacht. Tijdens de 
oorlog is de Verzetsgroep niet echt 
naar buiten getreden. Op zondag 14 
januari 1945 is er een razzia. Opa 
Lenssinck vlucht samen met wat 
onderduikers de polder in. Helaas, 
het gaat mis. Over het ijs lopen ze 
regelrecht de Duitse soldaten tege-
moet. Opa Lenssinck staat oog in 

Vriendenkring speelde onder begeleiding van Frans de Graaf koralen.

Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door trompet of hoorn, die de twee minuten stilte inluidt bij de 
dodenherdenking; Matthias Nagel gaf dit signaal.

Er was zang van gospelkoor Sparks of Joy.

Burgemeester Sjoerd Potter beeindigde zijn bijdrage met enkele regels uit 
een gedicht van Dylan Thomas: ‘Verdwijn niet zomaar in de zoete nacht 
| Licht op en vlam wanneer je ouder wordt | Vecht, vecht, omdat het licht 
niet sterven mag’.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

HOGEDRUKREINIGER 
RE 130 PLUS 
+ GRATIS RA 101 VLAKREINIGER
TER WAARDE VAN € 79

€ 399 
ipv € 518

GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES
HOGEDRUKREINIGER 
RE 90

€ 149 
ipv € 169

Deze acties zijn geldig tot 30/06/2019.

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK 
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

HUUR GEMAKKELIJK EN SNEL EEN VERTICUTEERMACHINE, BEL 0346-212602!

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

national
Koeriersdiensten

“We are never closed
”

Korenmolen 11 - 3738 WL  Maartensdijk
Telefoon: 0346 - 21 35 49
Mobiel: 0654 - 22 86 96

E-mail: hfnational@gmail.com

zoals: 
aardbeiensloffen, 
marsepein slagroom-
taart of  een 
heerlijke tulband

VOOR DE ALLERLIEFSTE 
MOEDER!!

DIVERSE LUXE TAARTEN

van 2,90

slechts € 2,25

SUIKERBROOD

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De beste deals voor
moederdag!

Geuren nu met 
25 tot 70% korting

25% KORTING 
op alle woonaccessoires 

van Rivièra Maison 
m.u.v. bad-/body producten en badtextiel.
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Tevreden terugblik op 
zestig jaar huwelijk

door Guus Geebel

Op 1 mei was het zestig jaar geleden dat Ekkehart Oosterhuis en Tanneke Tollenaar in Terneuzen 
in het huwelijk traden. Hij was 26 jaar en net afgestudeerd als arts en zij 25 jaar oud. 

Burgemeester Sjoerd Potters kwam het echtpaar in zorgcentrum De Wijngaard 
in Bosch en Duin feliciteren met hun huwelijksjubileum. 

‘We hebben samen een mooi en 
rijk leven gehad en ik zou het zo 
weer over doen’, zegt Ekkehart 
Oosterhuis. Hij werd in Hoog-
eveen geboren en groeide op in 
een groot gezin. Tanneke Tolle-
naar groeide ook op in een groot 
gezin in Terneuzen. De vader van 
Ekkehart was in 1914 als jonge 
arts voor zes jaar naar Nederlands-
Indië gegaan. Daarna werkte hij in 
Nederland als arts. Toen in 1951 
Molukkers, die naar Nederland 
overgebracht waren in kamp Wes-
terbork werden gehuisvest, was 
hij daar drie jaar arts voor deze 
mensen. ‘Daar hebben Tanneke en 
ik elkaar voor het eerst ontmoet. 
Zij werkte als secretaresse bij een 
uitgeverij in Assen, maar woonde 
op de boerderij van haar broer, die 
voedsel voor het kamp verzorgde. 
Tanneke ging soms met hem mee 
en van het een kwam het ander. 
We hadden een langdurige verke-
ring en hadden altijd het idee om 
in het buitenland in de zending te 
gaan werken. Omdat Tanneke daar 

minder op voorbereid was dan ik, 
want ik deed een medische studie, 
raadde mijn moeder haar aan om 
eerst een verpleegkundige oplei-
ding te volgen. Die deed zij in de 
vier jaar, dat we verloofd waren in 
het Bethesda Ziekenhuis in Hoog-
eveen.’ 

Tropen
Je moest in die tijd als je wilde 
trouwen een inkomen hebben. 
Oosterhuis werd op 29 april 1959 
arts. ‘De volgende dag reden we 
naar Terneuzen, waar we op 1 
mei trouwden, want ik had toen 
een inkomen.’ Ze gingen op ka-
mers in Rotterdam wonen waar 
hij nog één jaar chirurgie deed. 
‘Daarna gingen we naar Zuid-
Afrika waar we zestien jaar onder 
de zwarte bevolking in Transkei 
werkten. Daarna zijn we terugge-
komen naar Nederland en gingen 
in Leusden wonen, want de kin-
deren moesten naar de middel-
bare school. Ekkehart Oosterhuis 
was eerst twee jaar schoolarts bij 

de gemeente Amersfoort. Maar 
dat werk beviel niet zo, want 
het leek op niets vergeleken met 
Afrika. ‘Het waren hier allemaal 
gezonde kinderen.’ In 1978 werd 
hij geneesheer-directeur van De 
Wijngaard, waar ook Tanneke 
veel werk verzette. Hij stopte 
daarmee in 1992 en werd bij zijn 
afscheid benoemd tot Ridder in 
de orde van Oranje-Nassau. Oud-
burgemeester Tchernoff reikte de 
onderscheiding uit.  

Samen
Het echtpaar kreeg vijf kinderen, 
drie zoons en twee dochters. Er 
zijn veertien kleinkinderen, twee 
zijn er gestorven, en twaalf achter-
kleinkinderen, waarvan er ook twee 
overleden zijn. Ekkehart en Tanneke 
hadden na het afscheid van De Wijn-
gaard nog de grote wens om terug te 
gaan naar Afrika. Ze werkten samen 
acht jaar in Lesotho. Tanneke was 
verpleegkundige, naaister en deed 
allerlei andere werkzaamheden. In 
Nederland was zij ook steeds actief 

Het diamanten bruidspaar Oosterhuis met de burgemeester.

Kaarsenceremonie tijdens 
SamenLoop voor Hoop

De Kaarsenceremonie is voor veel mensen het meest indrukwekkende moment van de 
SamenLoop voor Hoop. Ook voor Saskia, die haar moeder heeft verloren aan kanker: ‘Al die 

brandende kaarsen, dat moment vergeet ik nooit.’ De aangestoken kaarsen worden opgedragen 
aan mensen die kanker hebben of hebben gehad, of ter nagedachtenis aan mensen die de ziekte 

helaas niet hebben overleefd.

Tijdens de SamenLoop voor 
Hoop wordt het wandelparcours ’s 
avonds en ’s nachts verlicht door 
honderden lichtjes met ieder een ei-
gen verhaal. Een kaars van Hoop is 
een papieren zak (kaarsenzak) met 
zand en een brandende kaars. De 
meeste mensen schrijven de naam 
van een dierbare op de zak en som-
migen voegen daar een foto of een 
gedicht aan toe. Saskia: ‘Ik heb met 
de collega’s van mijn werk kaarsen-
zakken gekocht en we hebben er al-
lemaal een persoonlijke boodschap 
op geschreven.’

Hoop
De kaarsenzakken zijn kleine mo-
numentjes. Om mensen te herden-

ken, maar ook als teken van hoop. 
De ceremonie begint op vrijdag-
avond 28 juni om 23.00 uur als alle 
kaarsen branden. Er is muziek, een 
persoonlijk verhaal, een gedicht en 
het licht wordt via fakkels doorge-
geven. Saskia: ‘Het was voor mij 
heel aangrijpend en mooi. Ik krijg 
nog kippenvel als ik er aan terug-
denk.’

Kaarsenzakken kopen
Wil jij ook een kaarsenzak kopen 
of met je bedrijf een aantal zak-
ken sponsoren? De opbrengst komt 
volledig ten goede aan KWF Kan-
kerbestrijding maar belangrijker: 
tijdens de SamenLoop voor Hoop 
De Bilt branden ze als symbool van 

hoop op leven. Kaarsenzakken kos-
ten 5 euro per stuk en zijn te koop 
op 18 mei tijdens de Ding- en Doe-
markt in De Vierstee in Maartens-
dijk en op 25 mei bij de infokraam 
op de Jaarmarkt op de Hessenweg 
in De Bilt. De kaarsenzakken zijn 
ook te bestellen via debilt@samen-
loopvoorhoop.nl. Je kunt ze weer 
inleveren en de organisatie zorgt 
ervoor dat ze langs het parcours 
worden geplaatst.

De SamenLoop voor Hoop De Bilt 
wordt gehouden op 28 en 29 juni 
op het terrein voor gemeentehuis 
Jagtlust. Meer informatie: www.sa-
menloopvoorhoop.nl/debilt.
                (Dianne Westerink)

Kaarsen van hoop verlichten het parcours.

Brunch voor 
Zonnebloem 

Zondag 28 april werd er voor de gasten van de Zonnebloem in De 
Bilt weer een brunch georganiseerd. In een goed gevulde zaal aan 
de Talinglaan werd door de vrijwilligers van W.V.T. een keur aan 
heerlijkheden klaar gezet. Ignaas de Jong zorgde voor sfeer op muzikaal 
gebied, waaronder veel herkenbare meezingliedjes. Wie interesse heeft 
om ook gast te worden van de Zonnebloem kan contact opnemen met 
Maas van Apeldoorn op tel.nr. 030 2287877 of via zonnebloem.debilt.
bilthoven@hotmail.com.

Dat wil ik ‘effe’ 
kwijt…

Het is toch erg dat alle supermarkten zo maar verdwijnen. Vooral de 
LIDL in een gebied van heel veel flats en dan nu ook weer de Aldi. 
Wat kan daar toch de reden van zijn?

De mensen, die het konden bereiken met rollator kunnen nu nergens 
hun boodschappen - meer – doen: de Hessenweg is te ver, dat halen 
ze niet. Is daar niet bij stil gestaan. Wie verzint zoiets? De Gemeente? 
Of de winkelier?

De winkeliers kunnen niet zeggen dat er te weinig klanten waren. 
Het was er altijd druk. De boodschappen thuis laten bezorgen brengt 
extra kosten mee, terwijl het beter is dat men in de winkel zelf de 
boodschappen kan uitzoeken, ook omdat met name ouderen niet over 
internet c.q. een computer beschikt.
Wie oh wie kan hier voor een oplossing zorgen.

Joke Klein-Hauer, De Bilt.

geweest. Ze begon in Leusden in 
een verzorgingstehuis, werd daarna 
nachthoofd in d’Amandelboom 
(Bilthoven) en de laatste jaren dat 
Oosterhuis geneesheer-directeur 
was werkte ze als parttimer in De 
Wijngaard. Oosterhuis is kerkelijk 

als ouderling actief geweest in de 
gereformeerde kerk De Bilt-Biltho-
ven. ‘We hebben tijdens ons huwe-
lijk heel veel samengewerkt. Zij was 
mijn grote steun en toeverlaat niet 
alleen in het werk, maar ook in gees-
telijk opzicht.’



Ook in De Vierklank?
info@vierklank.nl of bel 0346 211992
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5 Weken 
lang elke 
week wat
aan de hand

Week 4: Moederweek

Moeder verdient een standbeeld!

Maar moeder verdient méér .

... nou dat hebben wij vast voor u geregeld. Het beeld is deze 
week geplaatst bij ons op de vijverafdeling, kom maar kijken.

Kies, om Moederdag nóg meer inhoud te geven, een van
die waanzinnige buitenkansjes uit onze Lui-Lente-Land
aanbiedingen van deze week. Wij weten zeker dat zij
daar héél erg blij van wordt.

Wandhangers Tal van soorten, 
de een nog uitbundiger dan 
de ander. Van 14,99 voor ........ 9,99

Sundaville’s en Mandevilla’s 
Blijven steeds weer nieuwe bloemen
geven (potmaat 19 cm). 
Van 16,99  voor ................. 9,99

Sixpacks 
Neem er gerust twee 
keer zo veel, want ze 
kosten de helft 

3,99  voor ........ 1,99 Aanbiedingen geldig 
t/m dinsdag 14 mei.

Dorresteinweg 72b Soest,              035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nlOok zondags open 
van 12.00 tot 17.00 uur

MENS is ook…

Markt 
Maatjes gezocht!
Mevrouw M. houdt 
heel erg van bloemen, 
tuinen en wandelen. 
Door haar Parkinson 
is het lastig om zelf 
dingen op te pakken. 
Mevrouw zou het leuk 
vinden om samen een 
mooie bos bloemen 
te schikken. Wie gaat 
gezellig mee om die 
bloemen te kopen?

De heer A. is mantel-
zorger van zijn vrouw 
die Parkinson heeft. Hij 
heeft behoefte om af 
en toe even iets voor 
zichzelf te doen maar 
durft mevrouw niet 
alleen thuis te laten. 
Wie vindt het leuk om 
een rondje met me-
vrouw te lopen of kop 
ko�e te drinken zodat 
meneer even tijd voor 
zichzelf heeft?

Interesse? 
Neem dan contact op 
met mensmetelkaar@
mensdebilt.nl

Meer vacatures voor 
maatjes zijn ook te vin-
den op https://www.
mensdebilt.nl/over-
mens-de-bilt/werken-
bij-mens-de-bilt

Vragen? 
Loop eens binnen 
bij Servicecentrum 
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. 
Debijeweg 1 De Bilt, 
030-7440595 
of 
Servicecentrum 
Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 
0346-214161

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

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

RUNDER RIBLAPJES
Ouderwets lekker om te stoven. Van de Utrechtse
Heuvelrug. Om te stoven of als basis voor uw goulash
of hachee 500 gram 7,25

KIP WOK, 5 SPICES
Om lekker te wokken. Met o.a. kipfilet, wok groente en
een lekkere 5 spices kruidenolie. Lekker met rijst of
gebakken aardappeltjes 100 gram 1,45

GEVULDE KIPFILET
Op veler verzoek. Kipfilet gevuld met o.a. brie, rucola &
kruidenolie, voor in de pan of oven

100 gram 1,50

MOEDERDAG STEAKS
Lekker gemarineerd & gekruid. Bakken als biefstuk.
Bij elke 4 steaks een TepanYaki kans-kaart

4 stuks 7,20

LENTE BURGERS
Volgens nieuw recept, dit moet u proeven! Heerlijk voor
op de barbecue, pan of in de oven. O.a. rundvlees, iets
varkensvlees, lente ui & kruiden 100 gram 1,10

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip v/d week:

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

BIEFSTUK PANNETJES
Biefstukreepjes met o.a. champignons & peterselie 100 gram 2,15
LAMSBOUT SCHIJVEN
Lekker gemarineerd of naturel. Met een beentje 100 gram 1,98

ITALIAANSE ENTRECOTE
Verwen moeder met een Italiaanse specialiteit.
Entrecote met o.a. zontomaat, Parmezaanse kaas &
pesto. Om kort te bakken. Erg smaakvol! 100 gram 2,35

Openstelling Kerk Westbroek

Het gebouw van de Hervormde Kerk 
(Kerkdijk 12) van Westbroek is op 
vrijdag 10 en zaterdag 11 mei van 
13.00 tot 16.00 uur geopend. Belang-
stellenden en passanten zijn van harte 
welkom om het monumentale pand 
te bekijken, de rust in het eeuwen-
oude gebouw te ervaren of voor een 
stiltemoment. Indien gewenst kunnen 
bezoekers nader worden geïnformeerd 
over het kerkgebouw door de aanwe-
zige kerkgidsen.

10 jarig Jubileum 
Agnes Kruiden 

Dit jaar bestaat Agnes Kruiden 10 
jaar. En dat wordt gevierd op zaterdag 
11 mei vanaf 12.00 uur. De gerestau-
reerde koude bak wordt in gebruik 
genomen, om 13.30 uur wordt er 
een jubileumtoast uitgebracht, vanaf 
14.00 uur is er Chocolade-mandala’s 
versieren en rond 14.30 uur is er een 
rondleiding in de Kruidentuin.  

Samen iets leuks gaan doen

Zaterdag 11 mei kunt u van 11.00 tot 
16.00 uur bij Eetcafé Van Miltenburg, 
Oude Brandenburgerweg 32 Biltho-
ven vrijblijvend binnenlopen en men-
sen ontmoeten die ook op zoek zijn 

naar iemand om samen iets leuks mee 
te gaan doen. U kunt (gericht) naar 
iemand op zoek gaan bij thema’s als 
Culinair, Bewegen, Spel spelen, Cre-
atief en Cultureel. En uiteraard bent 
u zelf ook van harte welkom met een 
eigen activiteit of idee. Info: Wilma 
van Poelgeest (w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl of tel 06 47296337).

Themawandeling

Op zondag 12 mei is er bij Beerscho-
ten een themawandeling ‘Bomen in de 
Lente’, georganiseerd door Christien 
Hidding. Vooraf aanmelden (is nodig 
in verband met het maximaal aantal 
deelnemers) kan op de website van 
Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. 
De wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt anderhalf tot twee uur. 
Deelname is gratis. De start is vanuit 
Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6 
te De Bilt. 

Fotoclub

Maandag 13 mei tonen de leden van 
de FCB hun beste foto van dit jaar 
onder de titel  ‘toppers van nu’. In 
september zal de FCB weer deelne-
men aan de jaarlijkse Kunstmarkt in 
het Van Boetzelaerpark. De avond op 
13 mei wordt gehouden in zalencen-
trum HF. Witte, Henri Dunantplein 4 
in De Bilt, aanvang 20.00 uur.

Koperwieklaan 1 • 3722 CA Bilthoven 
Tel. 030 662 8480 • www.decorette.nl/bilthovenBekijk ons gehele assortiment op Decorette.nl

Vloeren | Vloerkleden | Gordijnen | Behang | Binnen- & buitenzonwering | Horren | Verf 

*Vraag naar de actievoorwaarden. De actie is geldig van 23.4 t/m 13.5.2018.

20% korting* op collectie Your Edition 
gordijnstoffen

20% korting* op Decorette collectie 
laminaat, PVC, vinyl en vloerkleden

20%
KORTING*

20%
KORTING*

20%
KORTING* OP 

DECORETTE COLLECTIE 
DUPLI- EN PLISSÉGORDIJNEN 

EN BNWALLCOVERINGS* 
BEHANG

Inspiratie 2018-1 - Adv_130x96mm.indd   1 06-04-18   14:05
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Armeense voorstelling 
in Het Lichtruim

door Walter Eijndhoven

Om hen meer uit hun isolement te halen en kennis te laten maken met wat de gemeente De Bilt 
aan cultuur te bieden heeft, was Het Lichtruim in Bilthoven op zondag 5 mei het 

centrale middelpunt voor Biltse Armeniërs. Zij konden niet alleen genieten 
van een (Armeense) theatervoorstelling, maar ook met elkaar samenzijn. 

‘Om goed te integreren, wist ik dat 
ik mij snel moest aanpassen aan 
mijn nieuwe land’, vertelt Karine 
Klyan uit De Bilt. ‘Heel belangrijk 
is om de taal te leren spreken en 
geloof mij, Nederlands is écht heel 
moeilijk. Bijna alle Armeniërs heb-
ben de grootste moeite de taal te 
leren’. Inmiddels woont Klyan al-
weer 22 jaar in Nederland, waarvan 
twintig jaar in De Bilt en doet zij al 
vanaf het begin volwaardig mee in 
de maatschappij. 

Cultuur
‘Voor veel Armeniërs is het moeilijk 
zich aan te passen aan de Nederland-
se samenleving. Niet alleen de taal 
is een enorme barrière, maar ook de 
cultuur’, legt Klyan uit. ‘En daar wil 
ik graag iets aan doen. Dus kwam 
ik op het idee om alle 45 Armeense 
gezinnen binnen gemeente De Bilt 

uit te nodigen voor een theatervoor-
stelling, in de Armeense taal’. Dat 
Klyan juist voor Het Lichtruim heeft 
gekozen, is niet geheel toevallig. 
Klyan: ‘Nee, dat klopt. Het Licht-
ruim is toch het middelpunt van de 
Biltse cultuur. Het zou mooi zijn als 
ook Armeniërs kennismaken met 
diverse culturele activiteiten in Het 
Lichtruim en zo betrokken raken bij 
andere evenementen. En wie weet 
gaan zij straks samen naar schilder-
les of naar de bibliotheek’. 

Wolken
De kunstschilder Alik woont al 25 
jaar in De Bilt. ‘Ik kom van oor-
sprong uit Jerevan, de hoofdstad 
van Armenië. Weet je dat Armenië 
het land is met de witste wolken van 
de wereld? Als kunstschilder trok 
ik door vele Europese landen. Uit-
eindelijk kwam ik terecht in Neder-

land. Het fijnste land om te wonen, 
kan ik wel zeggen. Ik heb nog wel 
contacten met familie en vrienden 
in Armenië, voornamelijk dankzij 
Facebook’. 

Brug
Gemeente De Bilt organiseert di-
verse activiteiten voor haar burgers. 
De kennis van de Nederlandse taal 
speelt hierbij een grote rol. ‘Helaas 
doen echter steeds minder Armeni-
ers mee met dit soort activiteiten’, 
legt Klyan uit. ‘Met name ouderen 
(tussen 40 en 80 jaar) en mensen 
met een taalachterstand raken steeds 
meer geïsoleerd in onze samenle-
ving. Met dit initiatief hoop ik een 
brug te slaan tussen de Biltse samen-
leving en haar Armeense burgers en 
dat Armeniërs uiteindelijk hun eigen 
weg weten te vinden binnen de Bilt-
se gemeenschap’. 

Karine Klyan (l) hoopt de Armeense gemeenschap op de Biltse kaart te 
zetten.

Toneelvereniging 
Steeds Beter zoekt versterking

De Biltse toneelvereniging Steeds Beter zoekt nieuwe leden én een nieuwe voorzitter. Martin van 
Weelden, die deze functie al jarenlang bekleedt, wil de voorzittershamer nu doorgeven. 

Van Weelden: ’Ik ben al een tijd-
lang woonachtig in Culemborg en 
daardoor minder betrokken bij de 
gemeente De Bilt, terwijl ik vind 
dat je dat als voorzitter van Steeds 
Beter wel moet zijn. Dit wil niet 
zeggen dat ik niet betrokken ben bij 
de vereniging zelf: Ik bouw samen 
met Hans van Doorn en mijn vrouw 
Margot de decors en speel altijd 
graag een rol in een van de toneel-
stukken die de vereniging brengt’.

Voorzitter
Een voorzitter van Steeds Beter 
hoeft niet beslist een spelend lid te 
zijn, maar moet wel affiniteit met 
toneel hebben. Steeds Beter is in 
1946 opgericht en bestaat nu dus 
al ruim 73 jaar. Jaarlijks brengt de 
club twee voorstellingen: in het 
vroege voorjaar en in het najaar. 

Eens in de twee jaar wordt er in het 
voorjaar een stuk voor kinderen ge-
speeld. De voorstellingen worden 
sinds de opening van Het Licht-
ruim in Theater Het Lichtruim ge-
realiseerd. ‘De voorstellingen trek-
ken altijd veel publiek’, aldus Van 
Weelden. ’Daarom brengen we de 
toneelstukken voor volwassenen al-
tijd driemaal: op vrijdag- en zater-
dagavond, en op zondagmiddag’. 

Afscheid
Wegens verhuizingen en drukke 
werkzaamheden moest er de laatste 
jaren afscheid van verschillende le-
den worden genomen. De club zoekt 
daarom enthousiaste personen die 
het leuk vinden om onder de regie 
van een ervaren regisseur regelmatig 
een rol in te studeren en op de plan-
ken te brengen. ‘Wij spelen vooral 

blijspelen, kluchten en komische 
thrillers. De repetities vinden weke-
lijks plaats op de dinsdagavond in 
een zaaltje van Het Lichtruim. Er-
varing in toneelspel is niet noodza-
kelijk, maar de regisseur houdt van 
tevoren wel een kleine auditie. Bin-
nen de toneelvereniging is daarnaast 
ook een aantal (oudere) leden dat 
speciaal voor ouderenverenigingen 
en instellingen eenakters instudeert, 
het zogenaamde Seniorentoneel. 
De repetities van dit groepje vin-
den meestal op donderdagmiddagen 
plaats. ‘Maar we hebben nu vooral 
jonge mensen nodig’, besluit Van 
Weelden, ’In de leeftijd van pakweg 
20 tot 60 jaar’. Voor meer informatie 
kan contact worden opgenomen met 
secretaris Anke van Doleweerd, tel. 
030-2291021, e-mail secretariaat-
steedsbeter@gmail.com 

De cast van het in maart uitgevoerde toneelstuk voor kinderen ‘Floriana en het wonderflesje’. 

Rebellie en 
non-conformisme 
in Schutsmantel

‘De enige wijze om met een onvrije wereld om te gaan is om zelf zo 
volkomen vrij te worden, dat je hele bestaan een daad van protest is.’ Zo 
sprak de Franse schrijver Albert Camus, die naast Jean-Paul Sartre als 
een van de leidende figuren van het existentialisme wordt beschouwd. 
Zijn denken verschilde echter van dat van Sartre waar het de aard van 
het bestaan betreft: bij Camus staat het lichamelijke centraal, waar 
Sartre zich meer op het intellectuele bestaan toelegde.

Dat is ook de levenshouding en muzikaliteit die de leden van het Ca-
mus-trio, de Spaanse Raquel Garzás (piano), Pau Marquès (cello) en de 
Schotse Fiona Robertson (viool) bindt: de non-conformistische geest, 
de rebellie tegen onrechtvaardigheid en tegelijk de absurditeit, vitali-
teit, liefde en tederheid van de grote schrijver.

Voor een ademloos luisterend publiek speelden zij afgelopen zondag-
middag in de Schutsmantel een intens, krachtig maar steeds soepel ‘be-
vrijdingsprogramma’ van meesterwerken van Haydn tot Mendelssohn, 
afgesloten met de prachtige Bloemenwals van Tsjaikovski, waarover 
de componist overigens ooit opmerkte: ‘Ik hou van het verhaal van de 
Notenkraker… niet!’

Het enthousiaste publiek waardeerde de inspanningen van de musici 
echter ten volle, zozeer zelfs, dat de 105-jarige bewoonster, mevrouw 
Toos, spontaan verzuchtte: ‘Wat een prachtig samenspel, en wat een 
mooie samenklank!’                 (Peter Schlamilch) 

Zondag 5 mei gaf het ensemble Camus Trio een bevrijdingsconcert in 
Schutsmantel in Bilthoven. 
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KIES & MIX FRUIT
Kanzi appels zak à 1 kilo,
Mango per stuk,
Frambozen bakje à 125 gram,
Rode- of witte druiven 
bak à 500 gram 

 3 VOOR

4450

HOLLANDSE 
AARDBEIEN
2 bakjes à 400 gram

 2 VOOR

500

JUMBO ROOMBOTER 
STROOPWAFELS
2 verpakkingen à 468 gram

 2 VOOR

300

DOUWE EGBERTS 
AROMA ROOD 
SNELFILTERMALING
Pak met 6 verpakkingen à 250 gram

5+1+1+
GRATIS*

HOLLANDSE 
WITTE ASPERGES
Verpakking à 500 gram

299

LA PLACE 
KROKANTJES
Alle soorten 
4 stuks

 4 VOOR

100

OLD AMSTERDAM OF 
MAASLANDER PLAKKEN
2 verpakkingen à 100-300 gram

2e
HALVE
PRIJS*

VOORJAARSWIJNEN
Mezzacorona Pinot Grigio, Pinot Grigio Rosé 
en Spumante, KWV Sauvignon Blanc, Cheval 
de Katarzyna Chardonnay, Vega Cascajo Rioja 
Crianza of Sankt Anna Spätburgunder
2 flessen à 750 ml

2 VOOR
1000

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 24 april t/m di 21 mei 2019

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het product.

*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Online Museum presenteert 
‘Dossier bevrijding’

De meidagen van 1945 betekenden voor de dorpen van de huidige gemeente De Bilt niet alleen maar 
feestvreugde. Terwijl de mensen op 4 mei zingend de straat op gingen en Amerikaanse muziek 

op hun grammofoons speelden, schoten Duitse soldaten in het wilde weg op feestvierders. 
Nog op 5 mei werden in Westbroek zes mannen van de Binnenlandse 

Strijdkrachten door de bezetters gedood.

Het Online Museum De Bilt heeft 
bijdragen en verhalen over de be-
vrijding in de zes woonkernen 
toegankelijk gemaakt op één plek: 
op https://onlinemuseumdebilt.nl/
dossier-bevrijding/ kan de bezoe-
ker lezen over de gebeurtenissen en 
doorklikken naar verslagen en her-
inneringen over  de meidagen. Het 
dossier is ook bereikbaar via Het 
Laatste Nieuws.

Offensief
Toen in het najaar van 1944 het ge-
allieerde offensief vastliep, begon 
voor velen in de gemeenten De Bilt 
en Maartensdijk en Westbroek de 
hongerwinter, waarin zij heel veel 
moeite moesten doen om aan eten 
te komen. Het was een dieptepunt 

van de oorlog. De opmars van de 
bondgenoten werd in maart 1945 
hervat. In de avond van  4 mei hoor-
den sommige inwoners het nieuws 
van de overgave van de Duitse le-
gers. Het nieuws verspreidde zich 
snel en de mensen gingen de straat 
op. Nog dezelfde avond schoten de 
Duitsers op feestvierders in Biltho-
ven. De volgende dag vond het dra-
ma van Westbroek plaats. Pas op 7 
mei kwamen de voertuigen van de 
Polar Bears,  het Engelse 49th Re-
connaissance Regiment De Bilt en 
Maartensdijk binnenrijden.

Verbroedering
Het dossier Bevrijding bevat de her-
inneringen van verschillende inwo-
ners en onderduikers. Ze schrijven 

over verbroedering met de solda-
ten, over opduikende onderduikers 
en het gevoel van vrijheid en ook 
over eten. Naast de georganiseerde 
vieringen bij de  gemeentehuizen 
waren er ook spontane feesten op 
straat. Hier en daar werden meisjes 
kaalgeschoren omdat ze met Duitse 
soldaten waren omgegaan. Som-
migen vonden dat walgelijk. Een 
Nederlandse SS-er in uniform werd 
doodgeschoten toen hij niet wilde 
stoppen. De Binnenlandse Strijd-
krachten arresteerden een paar 
NSB-ers. Gelukkig werd er meer 
eten aangevoerd. Nu begon de tijd 
van de wederopbouw en het herstel 
van de democratische instellingen.

Verhalen
In een overzicht probeert men de 
bijdragen over de bevrijding van de 
dorpen van de huidige gemeente De 
Bilt op de site in een kader te zetten. 
De gekleurde links maken het mo-
gelijk om door te klikken naar korte 
verslagen en verhalen. Toen de geal-
lieerde troepen in 1944 Normandië 
binnenvielen en toen de Duitsers in 
korte tijd veel terrein moesten prijs-
geven, was de verwachting hoog 
gespannen. Ook in De Bilt was dat 
te merken. Operatie Market Gar-
den, de poging om bij Arnhem de 
Rijn over te steken, liep echter vast. 
De daaropvolgende hongerwinter 
leidde ook in De Bilt en omstreken 
tot voedselgebrek. Inwoners pro-

bevrijdingsconcert door de Koninklijke Biltse Harmonie. (Collectie 
D’Oude School)

Canadese bevrijdingsleger 
in Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Op 5 mei was het 74 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd. Op maandag 7 mei 1945 reden de 
bevrijders Maartensdijk binnen. Koos Kolenbrander ging - in 1994 - met twee foto’s uit de 
verzameling van Hans Stevens op zoek naar mensen in het dorp die de bevrijding hebben 

meegemaakt. In een artikel uit 1994 vertelt hij over het ‘met open armen 
ontvangen’ van het bevrijdingsleger. 

Kolenbrander: ‘Spoedig na de lan-
ding van de geallieerde legers in 
juni 1944 in Normandië, wordt de 
bevolking in de bezette gebieden 
via strooibiljetten uit geallieerde 
vliegtuigen geïnformeerd over 
de op handen zijnde bevrijding. 
De laatste zin van een zorgvul-
dig bewaard - boven Maartensdijk 
gedropt - strooibiljet luidt: ‘Het 
groote ogenblik is nu aangebroken. 
Kwijt U van Uw taak. Als allen hun 
aandeel riemen zal de bevrijding 
van Nederland binnen korte tijd 
kunnen worden volbracht. Leve 
Nederland!’ 

Polar Bears
‘Op maandag 7 mei 1945 kwamen 
vanuit Utrecht als eersten de En-
gelsen in Half Tracks Maartensdijk 
binnenrijden. Half Tracks zijn licht 
gepantserde voertuigen met achter 
rups- en voor luchtbanden. Op het 
linker voorspatbord van de wagens 
stond een ijsbeer afgebeeld. Dit was 
de mascotte van de Polar Bears. 
De divisie behoorde tot de Second 
British Army, die toegevoegd was 

aan het Canadese bevrijdingsleger. 
Langs de Franse kust waren The 
Polar Bears via België de provincie 
Zeeland binnen gekomen. Som-
mige mensen herinneren zich, dat 
enkele van de Engelse militairen in 
Schotse rok gekleed gingen’.

Ontwapenen
De bevrijding van Maartensdijk 
verliep zonder gevechtshandelin-
gen. De taak van de Engelse mili-
tairen bestond uit het ontwapenen 

van de Duitsers. Meestal werd con-
tact gezocht met een commandant 
van de betreffende Duitse militaire 
eenheid. De soldaten werden uit het 
dorp naar een terrein achter Eyc-
kenstein gebracht. De afgenomen 
wapens werden verzameld en afge-
voerd of vernietigd. Als voorzorg 
tegen opstand onder de soldaten 
mochten sommige van de Duitse of-
ficieren nog tijdelijk een wapen bij 
zich houden. Voordat de Engelsen 
kwamen, had een aantal Duitse sol-
daten, die ingekwartierd waren op 
de boerderij van Van Zijtveld achter 
aan de Molenweg (tegenwoordig 
Planetenlaan) zelf hun wapens ach-
ter op het weiland moeten laten.

Eyckenstein
Over het landhuis in de Tweede 
Wereldoorlog vertelt Lex van Boet-
zelaer: ‘Rond de Tweede Wereld-
oorlog is Eyckenstein door leger-
machten gevorderd geweest. Vlak 
voor de oorlog door het Nederland-
se leger, gedurende de oorlog door 
het Duitse leger en na de oorlog 
door het Canadese leger. Er is niet 

The Polar Bears reden op 7 mei 
1945 Maartensdijk binnen.

Duitse soldaten waren ingekwartierd op boerderij ’t Veldhuis van de heer 
van Zijtveld in Maartensdijk. (foto verzameling van Rienk Miedema)

beerden op allerlei manieren aan 
voedsel te komen. In maart 1945 
werd de opmars van de bondgeno-
ten hervat. Duitsland gaf zijn legers 
over op 4 mei. Op de avond van 4 
mei kwam het bericht door over de 
radio. Het nieuws van de capitu-
latie drong echter maar langzaam 
door, ook doordat de mensen in de 
gemeente hun radio’s hadden moe-
ten inleveren of geen elektriciteit 
hadden. Over de overgave van de 
Duitse troepen in Nederland moest 
nog nader onderhandeld worden, 
onder meer in Bilthoven. De eerste 
geallieerde soldaten verschenen op 
de Utrechtseweg op 7 mei uit de 
richting van Zeist. Ze maakten on-
derdeel uit van het Canadese leger 
en vormden het Engelse 49th Re-
connaissance Regiment, de Polar 
Bears. Men zag in een jeep Prins 
Bernhard langsrijden. Op dezelf-
de dag reden de Polar Bears ook 
Maartensdijk binnen. Verschillende 
onderduikers en inwoners hebben 
hun belevenissen op papier gezet. 
Ze schrijven over verbroedering 
met de soldaten, over het gevoel 
van vrijheid en opduikende on-
derduikers. Herman von der Dunk 
vertelde hoe de mensen de straat 
op liepen en hun vreugde tot uiting 
brachten. Peter Hoefnagels schreef 
dat er overal Amerikaanse muziek 
klonk. Het dossier Bevrijding geeft 
over al deze ontwikkelingen een 
aantal foto’s en verslagen , aange-
vuld met literatuur. Met de knop 

Tweede Wereldoorlog kunnen be-
zoekers ook andere bijdragen over 
de oorlog vinden. 

Herinneringen Peter Hoefnagels
Peter Hoefnagels werd in 1927 in 
Bilthoven geboren. Hij was later 
hoogleraar criminologie en jeugd- 
en familierecht in Rotterdam en 
lid van de Eerste Kamer. In frag-
menten beschreef hij de bevrij-
ding zoals hij die meemaakte: ‘De 
jazz-band. Ik zou vóór zaterdag 
flink gaan oefenen. In het dorp op 
het Emmaplein was een houten 
muziektent opgetrokken. Hij was 
leeg nu, zo vroeg in de morgen, 
op een jongen na die een gram-
mofoonplaat opzette. Hij hield 
een microfoon bij de toeter van de 
grammofoon. Aan een paal van de 
muziektent hing een grote meta-
len loudspeaker. Ik bleef staan en 
hoorde het geruis van de naald op 
de plaat. Toen klonk er een trom-
pet. De trompet van Louis Arm-
strong. Een mooi primitief geluid 
schetterde door de loudspeaker. 
De jongen achter de grammofoon 
keek blij op van zijn microfoon 
naar de loudspeaker. Het wonder 
was gelukt. Het geluid ging door de 
draad. De jongen zag me staan luis-
teren en stak zijn duim omhoog. Ik 
stak ook mijn duim omhoog. Louis 
Armstrongs verhalende zinnen vol 
muziek schalden over straat. ’I 
can’t give you anything but love, 
baby’ Ik zong zachtjes mee. 

heel veel bekend over deze perio-
de, maar enkele sporen hebben de 
militairen achtergelaten. Zo heeft 
iemand een keer met een sabel een 
haal over een wandkleed gemaakt, 
die nu nog steeds zichtbaar is. Mis-
schien moest er gecontroleerd wor-
den of er geheime ruimtes waren. In 
de jaren ’60 en ’70 is er veel mu-
nitie in de vijver gevonden, zoals 
bajonetten, pistolen, kogels en zelfs 
enkele pantservuisten, die door de 
E.O.D. (Explosievenopruimings-
dienst) tot ontploffing zijn gebracht. 
Ondertussen is al dit oorlogstuig 
volledig opgeruimd. De glooiing 
tussen het pad achter het huis en 
de vijver is tijdens de oorlog deels 
opgehoogd met sintels, zodat er le-
gervoertuigen geparkeerd konden 
worden’.

Inkerving
Lex vervolgt: ‘Op 19 juni 1945 is 
de Canadese legereenheid The Sea-
forth Highlanders of Canada op 
Eyckenstein neergestreken, waar-
vandaan ze uiteindelijk in januari 
1946 weer vertrokken zijn, waarna 
het huis aan de familie kon worden 
vrijgegeven. Twee dagen na aan-
komst op Eyckenstein heeft een van 

de Canadese soldaten zijn naam W. 
Foster in een beukenboom gekerfd, 
met daarbij het beeldmerk van zijn 
legereenheid. Dit beeldmerk, een 
gestileerde hertenkop, lijkt erg op 
dat van de Nederlandse Stoottroe-
pen. Informatie die via het Ministe-
rie van Defensie is verkregen, laat 
zien dat W.C. Foster waarschijnlijk 
de volledige naam is van de soldaat 
die de inkerving gemaakt heeft. 
W.C. Foster heeft van 18 decem-
ber 1944 tot 18 juli 1945 bij The 
Seaforth Highlanders of Canada 
gediend. Via een Canadese organi-
satie is deze man een in de boeken 
teruggevonden, maar op een oproep 
heeft hij niet gereageerd. Waar-
schijnlijk is hij al overleden’.

Twee dagen na aankomst op 
Eyckenstein heeft de Canadese 
soldaat zijn naam (W. Foster) 
in een beukenboom gekerfd. 
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Edet Ultra Soft of 
vochtig toiletpapier
2 pakken met 42 stuks
of met 20 rollen
Van /3.92 - /23.98 
 Voor 1.96 - 11.99 

NU

 1+1
GRATIS

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 8 mei t/m dinsdag 14 mei 2019.
 Bij 1+1 krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Kipcordonbleu, kipsaté -
schnitzel, kipburger of 
kabeljauwburger
3 pakken van 200 - 250 gram
 Van /4.47 - /7.74 

3.99 
3 PAKKEN

PUNTEN

2+
PUNTEN

2+

Verspakket 
Indiase curry madras, Italiaanse lasagne 
of Thaise groene curry
Alle pakketten van 950 - 1200 gram
Van /3.99 - /4.59

3.79 
PER STUK

PUNTEN

2+

Robijn 
wasmiddel
4 fl essen van 1100 ml
 Van /27.36 - /27.76 

 9.99 
4 FLESSEN

3+
PUNTEN

Lay’s Bugles, 
Hamka’s of Oven
2 zakken van 
115 of 165 gram
 Van /2.30 - /2.70 

1.99 
2 ZAKKEN

PUNT

1+

HOOGVLIET.COM

MEER DAN 

60%
KORTING
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Schatgraven in oude 
Regenboogschool

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 30 april verzamelde een select gezelschap, waaronder oud-directeur Henk Smits, oud-
hoofdleidster Truus te Pas en enkele oud-leerlingen, zich bij de ingang van de vroegere 

Buys Ballotschool in De Bilt. Tijdens de verbouwing in 1998 verwerkten toenmalige 
leerlingen en personeel een tijdcapsule in de muur van het pand.

Vlak voor de sloop van de oude 
school, werd het nu dus hoog tijd 
de capsule in veiligheid te brengen. 
Links naast de voormalige ingang 
stak een gedeelte van de capsule uit 
de muur. Een eitje dus om de koker 
eruit te halen, zou je denken. Dat 
viel echter tegen. Ondertussen ver-
telden oud-leerlingen hoe leuk hun 
tijd was op deze school. Vooral de 
vele feesten werden door hen ge-
roemd. 

Brief
Uiteindelijk was het moment daar: 
de capsule kwam los. Nieuwsgierig 
naar wat zich in de capsule bevond, 
werd deze snel geopend. Naast 
diverse tekeningen en foto’s van 
toenmalige leerlingen, kwam een 
brief tevoorschijn, met onder an-
dere de tekst: ‘heden,13 mei 1996 
wordt de eerste steen gelegd van de 
renovatie/verbouwing van de en-
tree van de Buys Ballotschool. In 
deze koker zitten creatieve uitingen 
van de kinderen die op dit moment 
op de Buys Ballotschool zitten. Wij 
hopen dat de vinder van deze koker 
een indruk krijgt hoe blij wij met 
deze verbouw zijn. Wij danken al-

len die onze school een warm hart 
toedragen’. 
Maar, een belangrijke enveloppe 
kwam nog. Tussen alle foto’s en te-
keningen kwam deze tevoorschijn, 
met de tekst: ‘voor de eerlijke vin-
der’. Na opening bleek hierin 4 gul-
den en 22 cent te zitten, in guldens, 
kwartjes, dubbeltjes, stuivers en 
centen. 

Waarschijnlijk wordt in het nieuwe 
pand, nog voor de zomervakantie, 
een nieuwe tijdcapsule geplaatst. 
In overleg met de gebruikers van 
het nieuwe gebouw wordt beke-
ken wat in de nieuwe koker komt. 
Oud-directeur Henk Smits: ‘Waar-
schijnlijk wordt ook de inhoud van 
deze koker in de nieuwe tijdcapsule 
geplaatst’. 

Foto’s en tekeningen worden uitvoerig bekeken.

Voormalig directeur Henk Smits haalt de tijdcapsule uit de muur.

De klassenfoto’s worden onder de loep genomen. 

BoekStart viert 10-jarig bestaan 
BoekStart voor baby’s bestaat 10 jaar. Om dit succes te vieren lanceert Boekstart een Gouden 

Wikkelactie. Ouders van baby’s ontvangen op het consultatiebureau een brief 
met een waardebon. 

In Bibliotheek Idea kunnen ze hun 
kindje gratis lid maken en met deze 
bon krijgen ze het BoekStartkof-
fertje met twee leuke babyboekjes 
cadeau. In een van de koffertjes 
zit een Gouden Wikkel. De geluk-
kige vinders van een Gouden Wik-
kel ontvangen van de bibliotheek 
een mooi BoekStart prijzenpakket 
voor hun baby.

Plezier in lezen
Samen een boekje lezen - plaatjes 

aanwijzen en verhaaltjes vertellen 
- versterkt de band met je baby. En 
kinderen die als baby al zijn voor-
gelezen, zijn later beter in taal. Jon-
ge ouders kunnen dus niet vroeg 
genoeg beginnen met voorlezen. 
Vanuit deze gedachte is BoekStart 
10 jaar geleden ontstaan: een pro-
gramma dat kinderen van 0 tot 4 
jaar en hun ouders van boeken laat 
genieten. Plezier in lezen leidt tot 
een betere taal- en spraakontwik-
keling. Het is dus heel belangrijk 

dat kinderen al heel jong ontdek-
ken hoe leuk boekjes zijn! 

Babyboekenfestival
Voor alle baby’s en dreumesen, die 
al lid zijn van de bibliotheek of lid 
willen worden is er in Bibliotheek 
Idea Bilthoven op zondagochtend 
30 juni een babyboekenfestival 
met muziek, theater, babylezen 
en andere leuke workshops. Meer 
info. op ideacultuur.nl.  
                 (Lisette Bergsma)

Julian wint bij Jumbo

Julian Steenbeek heeft een mooie koffer gewonnen: bij aankoop van 
Karvan Cevitam-siroop maakte hij hier kans op. Jumbo Jelle Farenhorst 
in Maartensdijk wenst Julian vele mooie vakanties toe met deze mooie 
koffer.

Ergotherapie en dementie

Op dinsdag 14 mei is er een 
Alzheimer Café plaats in het res-
taurant in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek,  Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Daphne Eijgen-
stein, ergotherapeut, komt ver-
tellen over wat ergotherapie bij 
kan dragen aan dementie. Er is 
voldoende gelegenheid om met 
haar in gesprek te gaan en vra-
gen te stellen. Vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar. De toegang 
is gratis. Voor inlichtingen c.q. 
(vervoers-)vragen: Alida Mel-
kert, tel.nr. 030 6562977. 

Vergadering Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein 
De Bilt adviseert burgemees-
ter en wethouders gevraagd en 
ongevraagd over onderwerpen 
die betrekking hebben op het 
sociale domein. De raad bestaat 

Het is mei en we zien vogels weer sjouwen
om een nest voor hun eitjes te bouwen
het gebeurt allemaal
met natuur materiaal
altijd prachtig om dat te aanschouwen

Guus Geebel Limerick
uit betrokken inwoners van de 
gemeente De Bilt. Dinsdag 14 
mei wordt er vergaderd in het 
gemeentehuis, aanvang 19.30 
uur. Die vergaderingen zijn 
openbaar, iedereen is welkom. 
Graag aanmelden via info@
asddebilt.nl en u ontvangt de 
agenda. 

Praktische tips voor zorg thuis

Op 15 mei organiseert van 13.30 
tot 16.00 uur Steunpunt Mantel-
zorg in Rinnebeek (St. Laurens-
weg 13, De Bilt) een bijeen-
komst met praktische tips over 
het verlenen van zorg thuis aan 
een familielid of partner. Ergo-
therapeut Baukje Warmink geeft 
in deze workshop praktische 
tips en informatie. De toegang is 
gratis; s.v.p. aanmelden tel. 030 
7271556 of e-mail mantelzorg@
mensdebilt.nl. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nootjes
 De Vierklank 14 8 mei 2019
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Te koop aangeboden
VOUWCARAVAN Jamet 
Texas Luxe in prima staat. 
Waterdicht, met grote voor-
tent en keuken. Vraagprijs 
€375,00. Tel. 0622526995

Nieuwe in ongeopende verpak-
king TERRASVERWARMER 
met hoes en ongebruikte pro-
paan gasfles met drukventiel 
€100,-. Tel. 030-2204591

Boeken WWI, WWII, sche-
pen, scheepvaart, Indië en 
Harley Davidson tussen €2,50 
& €15,00. Tel. 035-5771232

Altec Lansing kleine verster-
ker met 2 boxjes €25,- Tel. 
035-5771232

Parasol standaard voor 4 grote 
grindtegels €25,-. Tel. 035-
5771232

Kookplaten inbouw nieuw 
15 en 20 cm €10,- Tel. 035-
5771232

Fotolamp armaturen €15,- Tel. 
035-5771232

Twinny Load fietsendrager, 
max. kogeldruk 60 kg €10,-. 
Tel: 030-8782113

Wit leren 2-zits bank met 
1 relax zitting €50,-. Tel 
06-28421830

Logeermatras 203x152x42cm 
met ingebouwde elektr. pomp 
(nieuw) in draagtas €27,50 
Tel. 06-49757450

Philips monitor 15” 36x32cm 
bv. te gebruiken als 2de 
scherm computer €20,-.Tel 
06-49757450

Sleutelsafe 9x5cm voor aan, 
de voordeur €20,-.- Nieuw 
€45,-. www.keysafe.com. 
Merk: Kidde. Tel. 0346-
820744 

Verzamel lepeltjes van plaat-
sen, letters enz.19 stuks, €20,-. 
Tel. 030-2286775

Originele hutkoffer uit de 
jaren '30. 86x50x46cm. €45,-. 
Tel. 030-2286775

Rugzakje van de voetbal club 
axaj. Is nog heel en netjes. 
€12,50. Tel. 0346-243758

Boek de geschiedenis van de 
luchtvaart. Zowel Nederlandse 
als Belgie. €7,50. Tel. 0346-
243758

Boekje om zelf beren te 
maken. Bestaat uit verschil-
lende patronen. €5,-. Tel. 
0346-243758

Gratis af te halen 50 zeshoe-
kige tegels. Tel: 0346-281288

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Bej.dame zoekt jongeman 
leeft.11-14 jr.v.hulp in bos-
tuin.Bel.afh.v.prest.10-12 
p.uur. Tel.035-8878950

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schil-
der heeft nog tijd over 
voor schilderen binnen en 
buiten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. 
Bel vrijblijvend: 0649377634

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voet-
problemen. Ik kom graag bij 
u thuis in Maartendijk en 
Hollandsche Rading, ook s 
'avonds. Bel voor info of een 
afspraak met Janet de Lange 
06-29060003

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. Tel: 0634892915

Ervaren jonge vrouw 
biedt zich aan als 
HUISHOUDELIJKE hulp. 
Referentie mogelijk tel 
0684747623.

Voor bijna al uw kleine tech-
nische KLUSJES in/om huis 
belt u 0621423910.

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, workshop, 
familiebijeenkomst, of 
cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

CARAVAN Rapido club-
31TDL. 445 x 179 x 198. 
1991 voor €900,-. Veel prak-
tische extra’s. Maartensdijk. 
Bekijken op afspraak. Tel. 
06-25024111

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven. Tel. na 
17.00 uur 035-6560764 / 
06-24760212.

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

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

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

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven 
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Laat je optimaal verzorgen bij Skincare Marjolein
Vanaf heden is de salon geopend op de Gageldijk 101 in 
Utrecht. Uitkijkend over de weilanden met een ruime aanbod 
aan behandelingen gecombineerd met de beste (natuurlijke) 
producten. 
Samen werken we aan de verbetering van uw huid! 
Neem gerust een kijkje op www.skincarebijmarjolein.nl of 
neem contact op via 06-13836682

Vogelnestje 
bouwen

KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten 
voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt ge-
daan door vrijwilligers van Utrechts Landschap 
en IVN De Bilt. Woensdag 15 mei van 14.30 tot 
16.30 uur gaat het over vogels. Eerst wordt een 
filmpje met verschillende vogels bekeken. Daarna 
wordt er geluisterd naar het geluid van verschil-
lende vogels. En daarna naar het bos om daar te 
kijken en te luisteren. Na ongeveer een uurtje in 
het bos is er in het paviljoen wat lekkers met limo-
nade en maak je je eigen vogelnestje. Aanmelden 
kan per email tot en met zaterdag 11 mei via kin-
dernatuuractiviteiten@gmail.com.

Nationale 
Molendag 
bij Geesina

Tijdens de Nationale Molendag op 11 mei bij molen 
Geesina in Groenekan kan je de molen van binnen 
bekijken en met de molenaar ontdekken wat er 
allemaal komt kijken bij de werking van de molen. 
Tijdens Nationale Molendag worden er heerlijke 
verse pannenkoeken gebakken en zoals altijd is er 
koffie en thee verkrijgbaar.  Let op: de molen is niet 
toegankelijk met een rollator. Openingstijden 11.00 
tot 17.00 uur op Ruigenhoeksedijk 32 te Groenekan.

Open Dag Golfpark 
Zaterdag 11 mei organiseert Golfpark De Biltse Duinen een Open Dag; er 
is een feestelijk programma met livemuziek en verrassingen. 

Er is een optreden van The LadySingers: een vierkoppig damesgezelschap, 
dat een Andrews Sisters act doet en seventies/eighties disco speelt. Er is een 
fungolfpark voor kinderen. Het Utrechtse smartlappenkoor 'Hopeloos' laat de 
aanwezigen levensliederen meezingen. 

Show
Golfprofessional Mark Reynolds doet een golftrickshow en Patrick Mackaaij 
en zijn band begeleidt de borrel met loungy jazzy muziek aan het einde van 
de middag. Het programma wordt op 11 mei om 12.30, 14.30 en 16.30 uur 
vertoond aan de Burgemeester van der Borchlaan 6 in Bilthoven. 

SKC- filmhuis
Het SKC-Filmhuis in het Lichtruim De Bilt vertoont op 15 mei  om 20.00 
uur het drama Sami Blood. Intrigerend en meeslepend portret over de 
Sami, een rendier-herdersvolk in Lapland en tevens het enige oorspron-
kelijke inheemse volk dat Europa nog kent. 

Centraal staat de veertienjarige Elle-Marja (ijzersterke rol van Lene Cecilia 
Sparrok, zelf een volbloed Sami) en haar zoektocht naar haar identiteit. Op 
school ontdekt ze dat de mogelijkheden van de Sami zich beperken tot een 
herdersbestaan. Ze wordt herhaaldelijk geconfronteerd met discriminatie en 
begint te dromen van een ander leven. Kaarten zij aan de kassa een uur voor 
de voorstelling te verkrijgen of eerder via www.theaterhetlichtruim.nl. Info 
info@skc-debilt.nl 
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zaterdag
11 mei

aanvang: 14.00 uur
WINTER 

DUURZAME
KLIMAATTECHNIEK

FC DE BILT

LOPIK SV 

advertentie

Das Grimbeert siert 
Maartensdijks viaduct

door Henk van de Bunt

Wie langs het viaduct aan de Dorpsweg in Maartensdijk rijdt, is het misschien al opgevallen; 
Afbeeldingen van dieren als de das, vos, boommarter en het hert sieren 

daar de vierentwintig pilaren. 

Het is een kunstproject waarbij 
kunstenaar Eline Janssens samen-
werkte met een viertal kunstzinnige 
leerlingen van het Aeres VMBO. 
Als een echt ontwerpteam hebben 
zij samen voor de inhoud en de uit-
voering van het ontwerp gezorgd.

Omgeving betrekken
Bij de verbreding van de A27/
A1 daagde Rijkswaterstaat aan-

nemerscombinatie 3Angle uit om 
de wensen van de omgeving zo 
goed mogelijk te betrekken bij de 
herinrichting van de rijksweg. Dat 
resulteerde erin dat bewoners en 
gebruikers op initiatief van 3An-
gle mochten meedenken over de 
inrichting van de onderdoorgan-
gen bij Groenekan, Maartensdijk 
en Hollandsche Rading. Bewoners 
en gebruikers van Groenekan en 

Maartensdijk gaven de voorkeur 
aan kunst. In Hollandsche Rading 
is gekozen voor een veiliger her-
inrichting van parkeerplaatsen en 
twee ondergrondse containers.

Kunstlessen
Eline Janssens: ‘In Maartensdijk 
ligt het viaduct dicht bij het Aeres 
college. De bushalte onder het vi-
aduct wordt veel gebruikt door de 
leerlingen. Zij waren daarom direct 
enthousiast om deel te nemen aan 
het participatietraject. Tijdens de 
eerste kunstles is ervoor gekozen 
om de natuur van Maartensdijk met 
de daarin levende dassen tot onder-
werp te nemen. De titel ‘Grimbeert 
de Das en Reynaert de Vos’ ver-
wijst zowel naar het middeleeuwse 
verhaal waarin een Das en een Vos 
samen optrekken als naar de grote 
dassenpopulatie in Maartensdijk. 
Op de pilaren zijn scenes uit Re-
ijnaert de Vos te zien in moderne, 
frisse kleuren. De ruitjesvormen 
doen een beetje middeleeuws aan; 
dat verwijst naar de oorsprong van 
het verhaal.

Dassen
De inwoners van Maartensdijk zijn 

volgens Eline trots op hun grote 
dassenpopulatie: ‘Tijdens de weg-
verbreding van de A27 zijn meer-
dere dassen in de omgeving van 
Maartensdijk voorzien van een 
GPS halsband, waardoor we veel 
over de gewoontes én ontmoetin-
gen van dassen weten. De dassen 
zijn uit elkaar te houden dankzij 
hun zwart/witte tekening op de 
snuit. De dassen met een GPS heb-
ben ook een eigen naam. Als een 
ode aan de belangstelling van de 
inwoners van Maartensdijk voor 
‘hun’ dassen hebben de ontwerpers 
van dit kunstwerk voor een mo-
derne eigentijdse weergave van het 

middeleeuwse dierenverhaal geko-
zen’. 

Kunstenaar 
Eline Janssens maakt al meer dan 30 
jaar kunst voor in de openbare ruim-
te. Zo ontwierp ze o.a. tegels voor 
de tunnels bij de Berenkuil, het Riet-
veld Schröderhuis, de Marnixbrug 
en het wit-stalen kunstwerk voor 
oud-burgemeester van Utrecht; An-
nie Brouwer-Korf. Het schilderwerk 
op de pilaren is verricht door mede-
werkers van Schilderbedrijf Joh van 
Doorn uit De Bilt. Eline werkt voor 
de uitvoering van haar kunstwerken 
daar al jaren samen mee. 

Aan de Dorpsweg in Maartensdijk: Scenes uit Reynaert de Vos op 24 
pilaren. 

Kunstenaar Eline Janssens en Jeremy, Ida, Maud en Indi (leerlingen Aeres-
college Maartensdijk) voor de ontwerpen van kunstwerk ’Grimbeert de 
Das, Reynaert de Vos’ bij de Onderdoorgang van het viaduct van de A27 
in Maartensdijk.

SVM laat VVJ winnen
SVM speelde tegen VVJ uit zeker niet onverdienstelijk en was ook een groot deel van de 

wedstrijd beter dan de gastheren; eigenlijk kwam VVJ er niet aan te pas. 

Zonder de van een vakantie genie-
tende Kevin Timman en Jorn Bre-
feld speelde SVM met overtuiging 
en combineerde goed op de slechte 
grasmat. VVJ werd niet een keer ge-
vaarlijk en zocht de oplossing meer 
in de lange ballen en de Utrechtse 
branie. SVM creëerde toch te wei-
nig kansen en anders stond de goed 
keepende VVJ-goalie doelpunten 
in de weg. Het lukte bij SVM steeds 
net niet. Roy Wijman had kunnen 
scoren en Danny de Bie schoot te 
gehaast over. Een voor SVM teleur-
stellende 0-0 ruststand 

Ook in de tweede helft speelde 
SVM met passie en inzet voor de 
volle winst. Na een kleine 10 mi-
nuten kwam SVM op een gedachte 
0-1 voorsprong, maar de scheids-
rechter kende de goal vanwege bui-
tenspel niet toe. Maar SVM liet zich 
niet ontmoedigen en scoorde de 0-1 
door goed voorbereidend werk van 
Mike de Kok, die Wessel Schuller 

in staat stelde om te scoren. SVM 
wilde meer en kreeg tegen de 10 
spelers van VVJ (na een rode kaart) 
ook wel kansen. 
En dan valt werkelijk uit het niets 
toch de gelijkmaker (1-1) VVJ zat 
ineens weer in de wedstrijd. SVM 
toonde karakter en ging verbeten op 
jacht naar de 2-1. Tot veel kansen 
leidde dit, net als in de eerste helft, 
niet of er werd te gehaast gescho-
ten. VVJ stroopte de mouwen op en 

kwam ook nog veel te gemakkelijk 
op 2-1. SVM speelde alles of niets 
maar scoorde niet. VVJ profiteerde 
van de ruimte en bepaalde met een 
counter de eindstand op 3-1.
Hercules is de lachende derde en 
kan bij winst a.s. zaterdag de kam-
pioensvlag hijsen SVM kan zich 
gaan voorbereiden op de nacom-
petitie voor promotie naar de 3e 
klasse. SVM gaat 11 mei uit naar de 
Utrechtse fusieclub Faja Lobi KDS.

Grote drukte voor het doel.    (foto Hans Nauta)

Jeugdteam van BZC 
Brandenburg naar 

NK waterpolo 
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei worden in Amersfoort de Nederland-
se Kampioenschappen georganiseerd voor jeugdteams tot 11 jaar. De 
jeugd van BZC Brandenburg doet mee aan deze kampioenschappen. 
Het team van coach Yara van der Veen en teammanager Oscar Appel-
doorn spelen twee middagen waterpolo wedstrijden tegen teams uit het 
gehele land. De wedstrijden worden georganiseerd in zwembad Ame-
rena, De Velduil 2 te Amersfoort.   (Marcel Slijpen)

Staand: Sanne Netto, Amina Arab, Emily Dawson en Roos Appeldoorn 
en zittend: Bosco Sanders, Yara van der Veen, Quincy Postma en Bram 
Nagtegaal liggend op de voorgrond. Broers Christiaan en Simon 
Milojevic staan niet op de foto, zij waren verhinderd.

SVM 
Klaverjassen

Vrijdag 3 mei was het de laatste avond 
van het klaverjasseizoen 2018/2019 bij 
SVM. 

De eindprijzen (aangeboden door Marcel 
de Graaf) werden uitgereikt aan George 
van Geerenstein (midden, werd 1ste), 
Lub van Geerenstein (rechts werd 2de) 
en Frans van der Tol (links, werd derde).
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Bosmieren kijken
Mieren zijn een van de meest voorkomende dieren in Nederland. Er 
zijn veel verschillende soorten, ook in onze omgeving. Een van de 
grootste in ons land levende mieren is de bosmier, ook hiervan zijn er 
meerdere soorten. 

In Beukenburg leeft de rode kale bosmier. Hij leeft met meerdere ko-
lonies samen in een volk en ze maken spectaculair grote mierennes-
ten. Soms met wel acht kolonies 
bij elkaar in de buurt.

Wandelen
Wil je er meer over weten, ga 
dan met IVN De Bilt mee wan-
delen op zondag 12 mei. Aan-
vang: 11.00 uur. De deelname is 
gratis, aanmelden is niet nodig. 
Honden kunnen niet mee. De lo-
catie is Beukenburg/Leyense bos 
(terrein van het Utrechts land-
schap). 

Het startpunt is vanaf de par-
keerplaats van het recreatieter-
rein van de Leyen, bereikbaar 
met de auto vanaf de Nieuwe 
Wetering en met de fiets langs de 
Werkplaats. De gidsen zijn Irma 
Manuputy, Jan Hoen en Henk 
IJperlaan. Meer info bij Henk 
IJperlaan (tel. 030 2287718). 

advertentie

Eendendrama 
door Walter Eijndhoven

De wilde eend is een algemeen voorkomende watervogel in Nederland en veel te vinden in parken, 
vijvers en slootjes. Tijdens de wintermaanden vormen de vogels koppeltjes, waar het bij tijd 

en wijle heftig aan toe gaat. Tot aan verdrinking aan toe. Op Landgoed Eyckenstein 
vond een vrouwtje de dood dankzij diverse opdringerige mannetjes.

Langskomende schoolkinderen 
op het landgoed keken geschokt 
toe, toen zij een dode vrouwtjes-
eend zagen liggen, omringd door 
vier mannetjes. ‘Regelmatig zie ik 
woerden (mannetjes eenden) achter 
de vrouwtjes aangaan, zelfs als zij 
jongen hebben’, vertelt Barbara van 
Boetzelaer, bewoonster van Land-
goed Eyckenstein. ‘Eén van deze 
vier mannetjes heeft zelfs 24 uur bij 
het vrouwtje de wacht gehouden.

Verkrachtingen
Volgens watervogelkenner Wigle 
Braaksma schijnt dit gedrag 
steeds vaker voor te komen bij 

wilde eenden. ‘Als watervogel-
liefhebber ben ik vaak in het veld 
te vinden en ben ik regelmatig ge-
tuige van ware ‘verkrachtigingen” 
van vrouwtjes door woerden’, 
vertelt hij. ‘Vier woerden op één 
vrouwtje, waarbij zij net haar kop 
boven water kan houden. Soms is 
zij zo verzwakt, dat zij zelfs ver-
drinkt’. 

Volgens Braaksma is er nog geen 
waterdichte verklaring voor dit 
gedrag, omdat bij andere eenden-
soorten dit gedrag niet wordt ge-
zien. ‘Als vogelkenner stel je jezelf 
natuurlijk wel de vraag waarom 

woerden dit gedrag vertonen. Eén 
van mijn veronderstellingen, ze-
ker weten doe ik het dus niet, is: 
het aantal wilde eenden neemt de 
laatste jaren steeds verder af, met 
name zie je steeds minder vrouw-
tjes in de natuur. Wij, biologen, 
noemen dat een “ongelijke ratio 
tussen de seksen of sexe-ongelijk-
heid”. Alle mannetjes willen zich 
graag voortplanten, dus als zij een 
alleen zwemmend vrouwtje zien, 
gaan zij erop af. Soms met een 
hele groep. Het gevolg is dat een 
vrouwtje kan verdrinken, als meer-
dere woerden haar tegelijkertijd 
willen bevruchten’. 

‘Rouwende’ eenden.

Biodiversiteitsmarkt in 
Hollandsche Rading 

De Werkgroep Biodiversiteit van Samen voor Hollandsche Rading organiseert op 17 mei een 
bijzondere verkoop van bijenplanten, kruiden en zaden in en rond het Dorpshuis 

in Hollandsche Rading (Dennenlaan 57) van 14.00 tot 17.00 uur.

Velen weten, dat het minder gaat 
met de bijen, vlinders en insecten. 
Daar kan men iets aan doen door in 
tuinen of bloembakken planten neer 
te zetten die graag door de bijen en 
vlinders worden bezocht. Daarom 
zijn drie kwekers uit de directe om-
geving gevraagd om op 17 mei met 
hun bij-vriendelijke plantencollec-
tie naar het Dorpshuis te komen. 
De werkgroep hoopt dat inwoners 
die hart hebben voor bijen en vlin-
ders op 17 mei naar het Dorpshuis 
komen om de eigen tuin wat bij-
vriendelijker te maken met fraaie 
inheemse bijenplanten en bloeiende 
kruiden. Kinderen zijn ook van harte 
welkom; voor hen wordt een aantal 
leuke activiteiten georganiseerd met 
uiteraard wat lekkers. Hommel op Verbena bonariensis.

Bij op Berenoortje.

Krakeend
Woerden die uit zijn op voortplan-
ting laten ook vrouwtjes van de 
krakeend, een andere eendensoort, 
niet met rust. ‘Het aantal krakeen-
den in Nederland neemt snel toe’, 
legt Braaksma uit. ‘Waarbij wij 
constateren dat er ongeveer even-
veel mannetjes als vrouwtjes zijn. 
Helaas lijken vrouwtjes krakeend 
en wilde eend erg op elkaar. Dus 
zijn krakeenden ook de sigaar van 
verliefde woerden’. 

In tegenstelling tot wat Van Boet-
zelaer in de vijver ziet gebeuren, 
kent Braaksma geen gevallen 
waarbij woerden vrouwtjes met 
jongen belagen. Braaksma: ‘Uit 
mijn waarnemingen blijkt dat 
woerden vrouwtjes op het nest 
of met jongen, volledig met rust 
laten’. Kortom: zelfs bij een al-
gemeen voorkomende vogelsoort 
als de wilde eend valt nog veel 
nieuw gedrag te ontdekken en 
verklaren. 

Zonnepanelen informatieavond
Een investering in zonnepanelen 
blijft aantrekkelijk. Zo werd onlangs 
duidelijk dat de huidige subsidie-
regeling blijft tot 2023. Energieco-
operatie BENG! organiseert infor-
matieavonden over zonnepanelen 
voor inwoners van gemeente De 
Bilt. De eerstvolgende huiskamer-
bijeenkomst wordt gehouden op 
dinsdagavond 14 mei in De Bilt, 
onder leiding van een onafhankelijk 
deskundige. 

Op de informatieavond kun je al 
jouw vragen kwijt over zonnepane-
len op het eigen dak, bijvoorbeeld 

over de subsidieregeling. Belang-
stellenden kunnen zich melden via 
info@beng2030.nl. Je ontvangt be-
richt over tijd en plaats, er zijn geen 
kosten aan verbonden. Neem de 
energierekening mee om inzicht te 

krijgen in het verbruik. Kun je niet 
in mei? De volgende en ook laatste 
bijeenkomst voor de vakantieperi-
ode is op 18 juni.
Meer informatie op 
www.beng2030.nl. 

Investeren in zonnepanelen blijft aantrekkelijk.

Mieren kunnen spectaculair grote nesten maken.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Moederdag: Moeders gratis dessert!!

Woe.
08-05
Do.

09-05
Vr.

10-05
Za.

11-05
Zo.

12-05
Woe.
15-05
Do.

16-05
Vr.

17-05
Za.

18-05
Zo.

19-05

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

“Empanada de Chili” 
(Lamsgehakt in 

korstdeeg)

Gebakken kabeljauwfilet 
met Hollandaisesaus

Courgettesalade met 
noten en gorgonzolakaas

Malse kipsaté 
met friet en sla

Heilbotfilet 
met kruidenkorst en 

remouladesaus

Avocadosalade met 
Mexicaanse omelet
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