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Uw lokale
drukwerkspecialist 

Geen toilet in  
Huiskamer van Bilthoven 

door Henk van de Bunt

De oplevering van de laatste onderdelen van het centrum van Bilthoven aan inwoners en ondernemers 
is in volle gang. Er worden op dit moment verschillende particuliere initiatieven uitgevoerd in het 

centrum naast de uitvoering van het vastgoed op het Vinkenplein en de Kwinkelier. 

De gemeente De Bilt is straks ver-
antwoordelijk voor de oplevering 
van het openbaar gebied, inclu-
sief het parkeren. Het College van 
burgemeester en wethouders heeft 
onlangs het definitief ontwerp van 
de inrichting van het Vinkenplein 
en omgeving vastgesteld. 

Informatieavond 
Op dinsdag 16 april vond er in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis 
aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
in Bilthoven een informatieavond 
plaats over het definitief ontwerp 
Vinkenplein, waar bij landschapsar-
chitect Wim Voogt van Okra het 
definitief ontwerp van de inrichting 
van het Vinkenplein en omgeving 
presenteerde. Vervolgens was er 

gelegenheid om vragen te stellen 
en een toelichting te krijgen op het 
ontwerp aan de hand van panelen.

Waterelement
Wethouder André Landwehr ver-
welkomde: ‘In samenwerking met 
de werkgroep Vinkenplein is in 

het verleden hard gewerkt aan het 
Schetsontwerp en Voorlopig ont-
werp Vinkenplein en omgeving. 
Het college B&W heeft het Voor-
lopig ontwerp Vinkenplein en om-
geving op 18 oktober 2018 vastge-
steld en opdracht gegeven om het 
Definitief ontwerp uit te werken; dit 
is vervolgens opgesteld met daarin 
maatoplossingen en optimalisaties 
zodat het ontwerp ruimtelijk en 
functioneel passend is. Het college 
heeft het Definitief Ontwerp op 2 
april vastgesteld. Bij de vaststel-
ling zijn een aantal nadrukkelijke 
ruimtelijk/financiële afwegingen 
gemaakt. We zijn erin geslaagd 
om een kwalitatief en functioneel 
hoogstaand en duurzaam ontwerp 
te maken waarbij het waterelement 
als zeer kostbaar onderdeel is ver-
vallen als onderdeel van de gehele 
afweging’. 

Planning
Wim Voogt van Okra presenteer-
de het Definitief ontwerp en gaf 
aan welke afwegingen ruimtelijk/
functioneel zijn gemaakt vanaf het 
Voorlopig ontwerp. Landwehr: ‘Het 
zuidelijke deel van de Nachtegaal-
laan wordt ook meegenomen in de 
presentatie zodat u een totaalbeeld 
gepresenteerd krijgt. We zijn al ge-
start met het laten opstellen van de 
bestekken en ook de voorbereiding 
van de aanbesteding van de aanne-
mer is gestart. De uitvoering van de 
werkzaamheden staat gepland voor 

na de zomer van 2019. Uitvoering 
is mede afhankelijk van de afron-
ding van de bouwwerkzaamheden 
van de woningen en winkels op en 
aan het Vinkenplein’. 

Ellen Thier (voorzitter HartVoor-
Bilthoven en deelnemer werkgroep 

Vinkenplein) reageert op verzoek: 
‘Nu de nieuwbouw op het Vin-
kenplein vordert, is voor iedereen 
steeds meer duidelijk, dat het Vin-
kenplein maar een heel klein plein-
tje is; zeker met het toekomstige 
paviljoen en zijn terrassen. Binnen 
deze en vele andere beperkende 
randvoorwaarden is OKRA Land-
schapsarchitecten er volgens ons 
in geslaagd een mooi en doordacht 
pleinontwerp te maken. Opvallend 
en karakteristiek, refererend aan het 
oorspronkelijke villagebied, zijn de 
fraaie gebogen lijnen in groen en 
in stenige materialen, de groene 
inrichting en de beplantingskeuze. 
Jammer dat de kers op de taart, 
het waterelement, om financiële 
redenen moest verdwijnen. Het 
Definitief Ontwerp is in grote lij-
nen hetzelfde als het VO, waarover 
de werkgroep Vinkenplein advies 
heeft uitgebracht. Het ontwerp vol-
doet voor een groot deel aan onze 
wensen. Het aanbrengen van dui-
delijke gidslijnen voor mensen met 
een visuele beperking is een grote 
verbetering. We zijn blij dat ons ad-
vies over het doortrekken van het 
fietspad over het laatste stuk van de 
Julianalaan is overgenomen’. 

Bevoorrading
‘Het afsluiten van de toegang naar 
de Vinkenlaan vanaf de Juliana-
laan is voor fietsers veiliger. Daar 
staat tegenover dat een flink aantal 
winkels en horeca bevoorraad moet 

Definitef ontwerp Vinkenplein (beeld OKRA-Landschapsarchitecten).

Veel belangstelling voor de uitgewerkte plaatjes.

worden vanuit de route Nachtegaal-
laan-Vinkenlaan en viceversa. Dat 
betekent draaien en insteken van 
vrachtverkeer op de Vinkenlaan, 
gevaarlijk voor (kwetsbare) voet-
gangers en fietsers. We hopen, dat 
de gemeente dit op een zorgvuldige 
en doortastende wijze in de gaten 
houdt en als dit gevaarlijke situaties 
oplevert, direct maatregelen neemt. 
Bijvoorbeeld door beperkingen aan 
te brengen in het vrachtverkeer, zo-
als venstertijden of maximum toe-
gestaan laadgewicht. Het zou ook 
helpen als de gemeente het voor el-
kaar krijgt bij de ontwikkelaar van 
de Kwinkelier, dat de winkels in het 
kronkelstraatje van de Kwinkelier 
vanuit de Kwinkelier worden be-
voorraad’.

Toilet
‘De elf nieuwe parkeerplaatsen aan 
het einde van de Vinkenlaan/hoek 
Nachtegaallaan zal veel extra zoek-
verkeer in de woonwijk opleveren. 
Ook hierbij gaan we ervan uit dat 
de gemeente de mogelijke overlast 
scherp in de gaten zal houden en 
wanneer nodig maatregelen neemt. 
Een goed afgestemde parkeervisie 
en parkeerbeleid voor het centrum 
van Bilhoven om maatregelen aan 
te toetsen, ontbreekt nog steeds in 
Bilthoven. Hiervoor hebben we 
ons in onze advisering bij het VO 
steeds hard gemaakt, tot nog toe 
tevergeefs. Al meer dan tien jaar 
wordt er gepleit voor een openbaar 
toegankelijk toilet op het Vinken-
plein. 

Andre Landwehr: ‘In samenwerking met de werkgroep Vinkenplein is in 
het verleden hard gewerkt aan het ontwerp Vinkenplein en omgeving’.

Lees verder op pagina 5
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

28/04 • 10.30u - Ds. L.J. Blok
28/04 • 19.30u - Taizé-dienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/04 • 09.30u - Ds. W. Stijf 

28/04 • 18.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/04 • 10.30u - OntMoeten met 

Hilde Debacker

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

28/04 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
28/04 • 10.30u - Communieviering; 

mevr. Janine Noten 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

28/04 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
28/04 • 16.30u - Ds. K Beiboer 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
28/04 • 10.00u - Ds. A. van Kampen

28/04 • 19.00u - Ds. G.C. Vreugdenhil

Oosterlichtkerk 
28/04 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
28/04 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor K. Smits 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
28/04 • 10.00u - spreker Marcel Iterson

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan i.w. 

(Groenekanseweg 66)
28/04 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

28/04 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg 
(voorbereiding Heilig Avondmaal)

28/04 • 18.30u - Kandidaat G.M. Bosker

Onderwegkerk Blauwkapel
28/04 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/04 • Samendienst om 09.30 uur in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/04 • 10.00u - Ds. P.H. van Trigt
28/04 • 18.30u - Ds. B.A. Belder

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
28/04 • 10.00u + 18.30u -  

ds. A.J. Britstra

PKN – Ontmoetingskerk
28/04 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
28/04 • 10.30u - Eucharistieviering: 

pastor J. Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/04 • 10.00u - Dhr. G. van Dijke
28/04 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
28/04 • 10.00u - Dhr. A. Verstoep, 

toerustingsdienst
28/04 • 18.30u - Ds. P. Nagel

(Paaszangdienst)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier 
Hollandsche Rading
In verband met Koningsdag wordt 
maandag 29 april door de mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen weer oud papier ingezameld. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om de 
papiercontainers en/of het goed 
gebundelde papier voor 8.00 uur 
aan de weg te zetten. Heel prettig 
voor de papierophalers is als u  de 
handgreep van de kliko naar de 
straat wilt zetten.

Westbroek
In verband met Koningsdag wordt 
maandag 29 april oud papier 
opgehaald. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om het oude papier vóór 7.30 
uur aan de weg op of de daarvoor 
bestemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

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.

Tuin dit weekeinde 
weer geopend

Zaterdag 27 april is de Moe-
ras- en Stinzenplantentuin aan de 
Kerkdijk 132 in Westbroek tus-
sen 10.00 en 17.00 uur weer vrij 
toegankelijk. Massaal bloeien nu 
boshyacinten, daslook, en veel 
andere bol- en knolgewassen. 
Op vochtige humusrijke plekken 
bloeit nu de zeer zeldzame paarse 
schubwortelen en in het moeras 
onder meer dotters en moeras-
wolfsmelk. Bijzondere nu bloei-
ende bomen zijn de judasboom 
en de sneeuwklokjes bomen. 
Parkeren uitsluitend aan de wei-
landzijde.

Koningsrit bij BMV

Zondag 28 april organiseert BMV 
(Biltse Motorrijders Vereniging) 
de ‘Koningsrit’. De motorrijders 
verzamelen om 10.00 bij café 
Buiten aan de Hessenweg 174 
in De Bilt. Rond 10.30 vertrek-
ken de rijders en ze worden rond 
16.30 weer terug verwacht in de 
Bilt. Onderweg zal er gestopt 
worden voor een lunch. Voor 
meer info zie www.bmvmotor.nl 
of telnr. 06 51348650

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 28 april verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een informele dienst in Huize het 

Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. 
Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘Ons levenspad’. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust erva-
ren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei.

Expositie Reinaerde 

Van 25 april t/m 17 mei is in 
Het Lichtruim de tentoonstelling 

Van Goede Vrijdag
naar Pasen.

Gestorven is
Hij opdat wij
sterven aan de
hele wereld.

Niet alleen in
Bethlehem ge-
boren maar ook
in ons mensen.

Zijn rijk is al
van deze aarde
alleen zien wij
dat nog niet.

Geen land, geen 
staat maar innerlijk

besef van een
zeker weten.

Zijn lijden is niet 
meer van hier.

De mens in Hem
is vrij. Nu wij.

Inge Gorris.

We nemen graag samen met u afscheid op donderdag 25 april  
om 13:30 uur in de aula van de gemeentelijke begraafplaats  
Brandenburg, 1e Brandenburgerweg te Bilthoven, gevolgd door  
haar begrafenis.

Correspondentieadres: Laan 1813 17, 3732 XN De Bilt

Kinderen en kleinkinderen

c De Bilt, 21 april 20195 Ureterp, 22 december 1927

“Veilig in Jezus’ armen“

Harmke  Aalders - Braam

Verdrietig laten wij weten dat, na een leven vol liefde en  
dankbaarheid, is overleden onze zorgzame en charmante  

moeder en oma

Pikerje net, it komt dochs oars

En Hij zag wat daar was geleden, 
hoe daar was gestreden 

en nu bevrijd in vrede voor altijd.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die wij van
hem mochten ontvangen, delen wij u mede dat na een

kortstondig ziekbed in ons bijzijn rustig en vredig is
heengegaan mijn lieve man, onze vader en schoonvader

Harmen Merkus
Dantumadeel, 10 juni 1944          Maartensdijk, 20 april 2019

  Riny
  Gert-Jan en Corine
  Mariël

Zwanebloem 17a

3738 TL Maartensdijk

Harmen is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 26 april van 
10.30 tot 11.15 uur in De Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 
26 te Maartensdijk, waarna om 11.30 uur de afscheidsdienst 
zal worden gehouden.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Hervormde 
Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Geen bloemen, maar graag een gift voor Stichting ALS. 
Hiervoor staat een collectebus bij het condoleanceboek.

Rouw dhr. H. Merkus zw.pdf   1   23-04-19   12:00

‘Buiten de lijnen’ te zien. Deze 
‘outsider art’ - kunst gemaakt 
door ongeschoolde kunstenaars 
met een beperking of met een 
psychiatrische achtergrond, 
visionairs en volkskunstenaars 
- wordt geëxposeerd, verkocht 
en verhuurd. De expositie wordt 
feestelijk geopend op 25 april 
om 14.00 uur in Het Lichtruim, 
Planetenplein 2, Bilthoven.
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Tentdienst Westbroek
door Walter Eijndhoven

Na drie succesvolle jaren, staat ook zondag 28 april weer een tentdienst in Westbroek op het 
programma. De voorgaande drie jaren was de feesttent tot de nok gevuld met bezoekers, 

dus ook dit jaar ligt de lat weer hoog voor het organiserende comité, 
met een iets andere opzet dan voorgaande jaren. 

‘De afgelopen drie jaren werd de 
dienst steeds geleid door één spre-
ker’, vertelt Corina Nagel, organi-
serend comité-lid. ‘Dit jaar doen 
wij dat anders. Wij hebben drie 
Westbroekers gevraagd of zij iets 
willen vertellen over wat zij heb-
ben meegemaakt met betrekking tot 
God. Bij elk verhaal hebben de drie 
vertellers ook een lied uitgekozen, 
dat van toepassing is op hun ver-
haal’. Op deze verhalen is ook ons 
thema toepasbaar: ‘Wat ik nu toch 
heb gehoord?’.  

Verandering
Na drie jaar vond de organisatie dat 

een verandering moest plaatsvin-
den. Gekeken werd naar de inhoud 
van de dienst en wat ‘inleverbaar’ 
en ‘Niet-inleverbaar’ is. Corina: 
‘Eigenlijk was dat niet eens zo 
moeilijk. Het bidden voor elkaar en 
het samenzijn in de tent kunnen en 
willen wij niet inleveren, maar de 
preek wilden wij graag veranderen. 
Vandaar dat wij nu drie Westbroe-
kers hebben gevraagd hun verhaal 
te doen’.  

Gebedsbriefjes
Net als andere jaren kan iedereen 
zijn persoonlijk gebed weer op een 
gebedsbriefje schrijven en in de 

gebedsvatten deponeren. Tijdens 
de dienst wordt ook weer geld op-
gehaald voor het goede doel. Dit-
maal is dat voor een scholenproject 
in Oeganda. ‘Onze zoon Matthias 
bezocht een scholenproject in Oe-
ganda’, legt Corina uit. ‘Dit project 
maakte grote indruk op hem. Meer 
dan 30 leerlingen in een klasje van 
drie bij drie meter, in de hitte. Daar-
om hopen wij te kunnen bijdragen 
aan dit scholenproject’. 

De tentdienst vindt plaats op zon-
dag 28 april van 14.00 tot 15.00 
uur, op het terrein bij de molen. De 
tent gaat open vanaf 13.45 uur.

Uit de gemeenteraad van 18 april
door Guus Geebel

Bestemmingsplan
De gemeenteraad stelde met algemene stemmen het bestemmingsplan 
Utrechtseweg 340 De Bilt vast. Twee amendementen ingediend door 
Erik den Hertog (Bilts Belang) werden aangenomen. Het eerste amen-
dement wil woningvergroting met 4 meter in plaats van 3 meter moge-
lijk maken. Het tweede vraagt om het schrappen van de gebruiksregel 
om maximaal 1 medewerker in dienst te hebben.
Menno Boer (SP) noemt het een redelijk plan maar mist een bijdrage 
aan de behoefte aan sociale huurwoningen. Hanneke de Zwart (D66) 
is blij met de succesvolle transformatie van een kantoor. ‘In 2016 ont-
vingen wij een plan voor herontwikkeling van de bestaande verouderde 
kantoorlocatie tot woonlocatie.’ Er worden nu 12 woningen gebouwd; 5 
vrijstaande woningen, 5 appartementen en een twee-onder-een-kapwo-
ning. Het transformeren van kantoren of van ander leegstaand vastgoed 
naar wonen is een van de ambities van het provinciaal en gemeentelijk 
beleid. Jette Muijsson (Beter De Bilt) vraagt aandacht voor de Japanse 
duizendknoop die op het perceel ernaast woekert. Wethouder André 
Landwehr zegt dat er een plan van aanpak ligt voor de bestrijding van 
de Japanse duizendknoop. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met 
Sonne Copijn. 

Participatiebeleid
De raad stelde de ‘Nota Participatiebeleid – Samenwerken in De Bilt’ 
vast na een uitvoerig debat. Een amendement ingediend door Theo Al-
bers (ChristenUnie) namens het Lokaal Sociaal Verbond (LSV) voor 
een tekstwijziging over representativiteit van bewonersgroepen  wordt 
verworpen. Van de in stemming gebrachte moties wordt alleen de door 
Donja Hoevers (D66) ingediende motie aangenomen. Zij vraagt daarin 
het college een digitaal inwonerpanel te introduceren bestaande uit in-
woners van alle kernen, te selecteren op basis van loting. Gevraagd 
wordt in de loting te streven naar een representatieve afspiegeling, om 
minimaal drie keer per jaar een raadpleging te houden en in de Kader-
nota 2019 de financiële dekking aan te geven. 

Johan Slootweg (SGP) zou liever zien dat de raad akkoord gaat met de 
nota die er ligt en aan de slag gaat. Bij de evaluatie in 2020 kan beke-
ken worden waar de nota bijstelling behoeft. Het betoog van Erik den 
Hertog (Bilts Belang) sluit daarbij aan. Den Hertog vindt dat de nota 
vol staat met mooie ambities en wat burgers kunnen verwachten. Zijn 
fractie kan die allemaal ondersteunen. ‘Wij blijven wel alert dat we 
niet te lang door blijven participeren, maar keuzes maken.’ Wethouder 
Anne Brommersma gaat in op de gemaakte opmerkingen en voorge-
stelde moties.
.
Ingediende moties
Menno Boer (SP) dient namens het LSV een motie in die het college 
oproept zo spoedig mogelijk het huidige plan voor een vrijliggend twee-
zijdig fietspad aan de noordzijde van de Jan Steenlaan uit te werken en 
nog dit jaar bedoeld fietspad te realiseren. De motie wordt verworpen. 
Een gewijzigde motie om zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 
vijf jaar het huidige plan voor een vrijliggend tweezijdig fietspad aan 
de noordzijde van de Jan Steenlaan uit te werken, wordt na hoofdelijke 
stemming met 6 stemmen voor en 20 tegen verworpen.

De lokale volksvertegenwoordiging in actie.

Het eerste jaar trok de tentdienst al veel belangstellenden.

Soms heb je dat

Ik realiseer me dat ik een
“kleintje” ben in de 
uitvaartbranche, ook al ben ik 
franchisenemer van Yarden. Ik 
doe alles alleen en werk niet 
met personeel. Ik heb ook geen 
baas en deel mijn eigen tijd in. 
Dat gee� me de mogelijkheid 
om er écht voor iemand te zijn 
die me nodig hee�, vanaf het 
moment net na het overlijden 
tot weken na de uitvaart. Net 
zoveel tijd als nodig is. Ik krijg er 
veel voor terug. Ik heb gemerkt 
hoe “open” nabestaanden zijn na 
een overlijden. De tijd staat stil, 
er is even niets anders. Het is 
bijzonder om dan mee te mogen 
denken in een persoonlijk 
afscheid, wat al begint bij het 
verzorgen van de overledene 
(en soms al eerder). Als je liefde 
gee�, ontvang je ook liefde, daar 
ben ik van overtuigd.

Een week geleden verzorgde ik 
de uitvaart van Jannes. Jannes 
was geestelijk gehandicapt en 
had geen familie. Hij woonde 
in een verzorgingstehuis, 
waar ik nog wel eens kom als 

Inmiddels ben ik ruim zes jaar uitvaartverzorger. Na het overlijden van mijn vader heb ik alles uit mijn 
handen laten vallen. Ik wist: dit ga ik doen. Ik heb ontslag genomen, een opleiding gevolgd, stage gelopen om 
alle facetten van het vak te leren en me uiteindelijk gevestigd als uitvaartondernemer. Geen dag heb ik spijt 
gehad van mijn beslissing om mijn hart te volgen. Ook al ben ik soms dag en nacht in touw. Het werk maakt 
onderdeel uit van mijn leven en dat betekent dat ik iedere dag van de week beschikbaar ben. Met liefde!

uitvaartverzorger. Zijn verzorgers 
waren zijn familie, vormde als 
het ware zijn gezin. Ik heb gezien 
met hoeveel liefde daar voor 
bewoners gezorgd wordt. Met 
hart en ziel. Ik heb daar zoveel 
respect voor.

We hebben Jannes opgebaard 
op zijn kamer, omgeven door 
zijn persoonlijke spulletjes. Op 
de dag van de uitvaart leggen 
we Jannes met zijn verzorgers 
in de kist en daarna nemen zij 
afscheid van hem. Met tranen 
van verdriet. “Dag lieve man.” 
Daarna maakt Jannes een 
ererondje door de gezamenlijke 
huiskamer. “Wat een mooie kist!” 
hoor ik iemand roepen. 

De verzorgers hebben witte 
rozen gekocht. Iedere bewoner 
mag er één op de kist leggen. 
“Deze bloem is voor jou!” Ik 
sta op gepaste afstand en merk 
dat tranen over mijn wangen 
lopen. Ik voel me bijna verlegen 
worden. Wat zijn deze bewoners 
oprecht. We vertrekken naar 
beneden en iedereen gaat mee. 

Voor de deur staat de rouwauto 
en samen zetten we Jannes erin. 
Iedereen kijkt nog even door het 
grote raam van de auto. Ik loop 
een stukje voor de auto uit om 
Jannes uitgeleide te doen en kijk 
even om. Er wordt gezwaaid. 
“Dag Jannes!”. Onderweg naar 
de begraafplaats vertel ik de 
chau�eur hoe dit afscheid mij 
raakt. Ze draait zich naar me toe: 
“Zodra je niets meer voelt, moet 
je stoppen met dit werk”. Ik hoop 
dit nog heel lang te mogen doen. 
Met liefde.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85
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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

Extra donderdag voordeel:

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Asperge salade
Sellerie salade
Filet Americain

Gebraden rosbief 
Gegrilde kiprollade 
Rauwe ham   3 x 100

GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.98

    VOORDEEL HELE WEEK

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS 

500
GRAM 6.50

BOEREN LENTE 
MELANGE 

500
GRAM 6.98

Katenhaasjes 

Kipshoarma 

Angus of Iberico  
burgers 

100
GRAM 1.75

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 9.98Australische sucade 

Procureurlapjes

Speciaal voor Koningsdag!

98

6.98

5.9898

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 april
t/m woensdag 1 mei

4
VOOR 10.-

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of 
4 schnitzels

6.-

VRIJDAG AVOND 26 APRIL
ZIJN WIJ GEOPEND TOT 20:00

ZATERDAG 27 APRIL 
ZIJN WIJ GESLOTEN 

RIBLAPPEN
2

KILO 20.-
1

KILO 11.-

2
VOOR 7.-ORANJE WRAPS 

2
VOOR 7.-TORTILLA'S

2
VOOR 7.-DEENSE BRODEN 

2
VOOR 7.-PULLED PORK BROODJES 

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
Er is weer 
Raapstelenstamppot

Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag en vrijdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Penne Pasta
met groenten en visrouleau

€ 1,75
100 gram 

Nasi of bami
met kipsaté of babi-pangang

€ 1,15
100 gram 

Aspergeschotel
€ 1,49
100 gram 

Moussaka
€ 1,35
100 gram 

Vers gesneden 
Hollandse Andijvie

€ 1,49
400 gram 

Hollandse
Smaak-Trostomaten

€ 0,79
500 gram 

De lekkerste
Hollandse Aardbeien
2 dozen à 500 gram

€ 4,99

Grote Hollandse
Komkommers
Per stuk € 0,99

2e Gratis

Alle soorten "onbespoten"

Tomaatjes 
Nu 40 soorten!
500 gram € 1,99

Desem 
Maisbrood
Nu € 2,49

Alleen Vrijdag!!!

Koninklijke
Mille-feuille 

of
Oranje soezen!

Dagelijks vers!
Van onze eigen teler:
Hollandse Asperges

Gratis geschild!

Zeer scherpe Dagprijzen!

Zaterdag 27 april 
i.v.m. Koningsdag

de gehele dag gesloten!



 De Vierklank 5 24 april 2019

advertentie

Vervolg van pagina 1

Er is zelfs in de gemeenteraad een motie over aangenomen. In de inmid-
dels goedgekeurde vergunning voor het horeca-paviljoen is een open-
baar toegankelijk toilet niet opgenomen, evenmin als in de nieuwbouw 
van de winkels en woningen. Wij betreuren het dat deze huiskamer van 
Bilthoven, het ontmoetings- en verblijfsgebied van het centrum van 
Bilthoven, deze noodzakelijke voorziening moet ontberen’.

Winkeliers
Namens de Winkeliers reageert Peter Dapper (voorzitter Winkeliers-
vereniging): ‘De wijze waarop het college tot dit ontwerp is gekomen 
is onverantwoord: eerst denk je goed na over de bereikbaarheid en par-
keren in zijn definitieve vorm, daarna ga je pas een parkeerplaats om-
bouwen tot een plein. Tussen de 60% tot 80% van onze omzetten komt 
van de autobezoeker. Slechts een klein deel van deze bezoekers kunnen 
we op korte termijn verleiden om met de fiets te komen, de rest zal toch 
(moeten) kiezen voor gemak. Buiten de Kwinkelier om heeft het plein 
geen enkel toegankelijk aanbod meer in lang-parkeren, eigenlijk geldt 
dit voor het gehele centrum. Ook verzoeken om de parkeerduur op de 
driehoek bij het station te verruimen worden niet gehonoreerd. Dit col-
lege heeft dus met hoog risico een plein gecreëerd en is nog afhan-
kelijker geworden van een vastgoedbezitter. Herhaaldelijke verzoeken 
om onder de geldende normen de bereikbaarheid verder uit te werken 
zijn door het college genegeerd. Inmiddels lopen de voorzichtig inge-
schatte behoeften alleen maar verder op met de supermarkt, horeca en 
extra woningbouwmeters binnen de Kwinkelier. Iedereen is blij met het 
plein, maar het college weigert naar de risico’s te kijken’. 

Kunstwerk voor 
goede doel veiling

De Maartensdijkse keramiekkunstenaar Philippe van 
der Zeeuw heeft Stichting Vierstee 2.0 één van zijn 

kunstwerken geschonken voor een veiling, waarvan de 
opbrengst ten goede zal komen aan de realisatie van de 
verlichting bij het kunstwerk Vier Eenheid van Philippe 

van der Zeeuw bij De Vierstee in Maartensdijk. 

Het kunstwerk betreft een bijzondere schemerlamp, vervaardigd uit 
keramiek. Het werk is hand vervaardigd met veel oog voor detail en 
verrijkt met een aantal subtiele versieringen. Het kunstwerk is voorzien 
van een speciale voet in de vorm van een multifunctionele schaal.

Markt
Op 18 mei zal in De Vierstee in 
Maartensdijk de Ding & Doen 
Markt worden gehouden. Het 
kunstwerk zal tijdens deze dag 
ter bezichtiging aanwezig zijn 
voor alle geïnteresseerden. Aan 
het eind van de dag zal bekend 
worden gemaakt wie het hoog-
ste bod heeft uitgebracht. Na af-
ronding van de financiën kan de 
betreffende bieder het kunstwerk 
vervolgens direct in ontvangst 
nemen. Iedereen kan vanaf 450 
euro een bod uitbrengen. 

Geïnteresseerd? Stuur dan een 
bericht naar: communicatie@
vierstee.nl. De veiling loopt tot 
zaterdag 18 mei, 16.30 uur. 

Vragenhalfuur raad van 18 april
door Guus Geebel

Op een vraag van Peter Schlamilch 
(Forza De Bilt) aangaande Moni-
toring geluidsproductie Rijksweg 
A27 antwoordt wethouder Land-
wehr dat de monitoring plaatsvindt 
via de naleveringsverslagen. Bij 
de Odru (Omgevingsdienst regio 
Utrecht) heeft hij navraag laten doen 
of er meer mogelijkheden zijn. ‘Zo-
lang de geluidsproductieplafonds 
(GPP) niet worden overschreden 
kan de gemeente geen maatregelen 
afdwingen. De gemeente kan wel 
vragen om verlaging daarvan als 
gedurende een aantal jaren blijkt 
dat het GPP aanzienlijk lager is dan 
in het geluidsregister is vastgelegd. 
Odru en RWS zeggen eerst de ko-
mende verslagen af te wachten. 
De vragen zouden eigenlijk recht-
streeks doorgeleid moeten worden 
naar RWS.’

Kinderdagverblijf 
Over de tijdelijke sluiting van 
het Montessori kinderdagverblijf 
vraagt Connie Brouwer (Fractie 
Brouwer) hoe het mogelijk is dat 
er nu pas is ingegrepen terwijl mis-
standen bekend waren. Burgemees-
ter deelt mee dat het kinderdagver-
blijf per 1 juni gaat stoppen. ‘Dat 
gebeurt niet omdat sprake was van 
een ernstige misstand anders was 
het al gesloten geweest. Tot 1 juni 
wordt meer dan normaal toezicht 
gehouden.’ 

Vinkenplein
Wethouder Landwehr beantwoordt 
vragen van Johan Slootweg(SGP), 
mede namens PvdA en SP, over 
het vaststellen definitief ontwerp 
(DO) Vinkenplein. Over de vraag 
wat het college heeft gedaan om 
het vertrouwen met de onderne-
mers te herstellen zegt Landwehr 
dat er heel veel informele contacten 

geweest zijn en dat een ander tra-
ject is opgestart. ‘Bij het opstellen 
van het DO heeft de ontwerper en 
de projectleider contact gehad met 
de aangrenzende winkeliers en 
omwonenden over maatwerkaan-
passingen van het DO.’ Zelf heeft 
de wethouder ook verschillende 
contacten gehad ook met omwo-
nenden. Over wat het college gaat 
doen om de randvoorwaarden voor 
een bezoek aan het winkelcentrum, 
zoals voldoende parkeergelegen-
heid in de nabije omgeving, zoda-
nig te verbeteren dat de negatieve 
trend in het Koopstromenonder-
zoek wordt omgebogen in een posi-
tieve, zegt Landwehr: ‘De trend in 
het Koopstromenonderzoek is een 
landelijke trend. Er zijn in het DO 
Vinkenplein extra parkeerplaatsen 
aangebracht. Nadat het centrum-
plan is gerealiseerd monitoren wij 
de verkeerssituatie.’ Over de P&R 
parkeerplaats aan de Rembrandlaan 
als alternatief voor lang parkeren 
zegt hij: ‘NS/ProRail is eigenaar 
is van deze parkeerplaats die geen 
onderdeel uitmaakt van de 950 par-
keerplaatsen ten behoeve van het 
centrumplan. Het is en blijft een 
openbare parkeerplaats bij het sta-
tion.’  

Speelvoorziening
Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) 
vraagt het college wat de stand van 
zaken is met het vinden van een 
locatie voor een speelvoorziening 
in het centrum van Bilthoven. Wet-
houder Landwehr zegt dat er inten-
sief contact met de initiatiefnemers 
voor een speeltuin is geweest. ‘We 
zijn tot de conclusie gekomen dat 
we eerst de inrichting van het Vin-
kenplein en de Kwinkelier moeten 
hebben en dat zij in contact treden 
met de ondernemers. Andere aan-

geboden locaties vonden zij niet 
goed. We zijn nog in gesprek.’

Veilig Thuis/Save 
Connie Brouwer (Fractie Brou-
wer) stelt vragen over de datalek 
bij Veilig Thuis/Save. Wethouder 
Madeleine Bakker: ‘De gelekte 
mails zouden alleen in handen zijn 
geweest van de zogenaamde klok-
kenluiders en RTL Nieuws. Van 
RTL Nieuws heeft Save de bevesti-
ging ontvangen dat die de gegevens 
vernietigd zou hebben. De klok-
kenluider wil dat niet bevestigen 
om de bron te beschermen. Save 
heeft Fox- IT, een bureau in cyber 
security, opdracht gegeven om het 
datalek en de gevolgen daarvan te 
onderzoeken. Daarbij hoort ook de 
onderzoeksvraag of de gegevens 
vernietigd zijn. Save heeft een ei-
gen verantwoordelijkheid voor het 
omgaan met gegevens en zich hou-
den aan geldende wet- en regelge-
ving. Wij laten een onafhankelijk 
onderzoek uitvoeren hoe er met de 
gegevens is omgegaan.’ 

Kwinkelier
Martijn Koren (CDA) stelt een aan-
tal vragen naar aanleiding van een 
brief van betrokkenen en omwonen-
den rondom fase 4 van De Kwinke-
lier. Wethouder Landwehr zegt dat 
fase 2 zo goed als is opgeleverd door 
de aannemer en de winkel Anna van 
Toor kan worden ingericht door de 
huurder. De beplanting aan de zijde 
van de Kramsvogellaan wordt door 
de eigenaar van de Kwinkelier bin-
nenkort opgepakt. Fase 3, het Kron-
kelstraatje, is volop in uitvoering. 
Oplevering staat gepland voor juli 
augustus. Voor de fase 4, 5 en 6 is de 
architect druk bezig de plannen uit 
te werken. Hierover vindt regelma-
tig overleg plaats met de gemeente. 

Connie Brouwer stelt vragen over het Montessori kinderdagverblijf en 
Veilig Thuis/Save.

Luister toch naar de muziek
‘Zij die dansen, worden voor gek verklaard door hen die de muziek niet horen’, 

zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, toch niet bekend als zonnetje in huis en fameus 
‘doodverklaarder’ van God (waarin hij trouwens volkomen ongelijk heeft gekregen), 

maar die kennelijk wel van een dansje hield.

Die dansliefde werd afgelopen 
zaterdagavond ruimschoots ge-
deeld in het H.F. Wittecentrum, 
waar Maya Beijen haar maande-
lijkse Danssalon hield, en waar 
paren (maar ook individuen) zich 

toelegden op ballroom- en latin-
technieken. Naar eigen zeggen van 
de organisatrice vindt er een heuse 
revival op dansgebied plaats: de 
veertigers en vijftigers zijn wel 
een beetje ‘klaar’ met de pop en 

de disco en zoeken niet alleen naar 
verfijndere uitdrukkingsvormen, 
maar ook weer naar echt contact 
met elkaar. Een aanrader, elke 
maand in het H.F. Wittecentrum.

(Peter Schlamilch) 

Uitgelaten stemming op de Danssalon in het H.F. Wittecentrum.



6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Dokter Wel� erweg 68
3615 AP Westbroek

0346 282 441
www.autobedrijfcolijn.nl
info@autobedrijf-colijn.nl

Vertrouwd en 
professioneel

Wij zijn op zoek naar een

die van aanpakken weet
om ons team te versterken.

Informatie bij: Alfred Colijn,
06 53 14 78 99. Sollicitaties:
info@autobedrijf-colijn.nl

MONTEUR

AL MEER DAN

IMOW ROBOTMAAIER 
RMI 422

€ 999  
ipv € 1199
De acties zijn geldig tot 30/06/2019.

IMOW ROBOTMAAIER
RMI 632

€ 1999
ipv € 2249

GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES

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!

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...

MENS is ook…
De Wijkwinkel – voor al uw vragen
De Wijkwinkel is er voor alle bewoners van ge-
meente De Bilt. U kunt hier terecht met al uw 
vragen op administratief en �nancieel gebied. U 
heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het invullen van 
een formulier, kwijtscheldingen, het opzeggen van 
abonnementen of bij belastingzaken. Indien er een 
belastingaangifte gedaan moet worden zijn daar 
kosten aan verbonden. 
Dit is afhankelijk van 
het inkomen. Aan alle 
andere vragen zijn geen 
kosten verbonden.
Inloopspreekuur: Dins-
dag en woensdag tussen 
09.00 en 12.00 u.
Op vrijdag op afspraak 
tussen 09.00 en 12.00 u.
Maandag alleen belas-
tingzaken op afspraak 
(tussen 13.00 - 16.00 u).

De Wijkwinkel zit in het 
Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 
1, 030-744 05 95, 
wijkwinkel@mensdebilt.nl

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw  van Louis  Widmer:

Babypure lijn 
voor de huid van de baby, 

zonder parabenen, parfum, 
kleurstoffen, alcohol,

PEG-emulgatoren 
en silicone-olie.

Aanbevolen door verloskundigen

OP KONINGSDAG, 
ZATERDAG 27 APRIL, 

IS ALLEEN ONZE WINKEL 
OP HET MAERTENSPLEIN 
GEOPEND VAN 8 TOT 11 UUR

Wij hebben dan volop Oranjesoezen, 
Oranje tompoucen en een beperkt 
assortiment brood!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Koninklijke waardering voor 
mensenmens Nanny Westerhof

door Guus Geebel

Woensdag 17 april werd in het WVT gebouw in Bilthoven de 20ste jaarvergadering van Woonspraak 
gehouden. Woonspraak behartigt de belangen van huurders van woonstichting SSW. Burgemeester 

Sjoerd Potters woonde een deel van de vergadering bij, maar zijn aanwezigheid had vooral 
betrekking op het vertrekkende bestuurslid Nanny Westerhof-Lemmens aan 

wie hij een Koninklijke Onderscheiding uitreikte. 

‘Het is vandaag een bijzondere 
dag voor Nanny, maar ook voor 
mij, omdat ik haar vandaag in het 
zonnetje mag zetten’, aldus de bur-
gemeester. ‘Beste Nanny, je bent 
geen onbekende in onze gemeente. 
Woonspraak bestaat 20 jaar en jij 
hebt daar een hele actieve rol in 
vervuld. Voor jouw inzet mag ik 
jou vandaag huldigen.’ Hij vertelt 
dat de bestuursleden van Woon-
spraak haar lange inzet binnen het 
bestuur prijzen evenals haar saam-
horigheidsgevoel, zowel binnen als 
buiten het bestuur. ‘Samen leven en 
samen delen vanuit je eigen woning 
is het ideaal waar jij je jarenlang 
voor hebt ingezet en je hebt er de 
afgelopen 20 jaar veel mensen heel 
gelukkig mee gemaakt. Je was ook 
actief in het onderhouden van de 
administratie, public relations en de 
evenementen van de vereniging.’

Lugtensteyn
De burgemeester noemt ook het 
initiatief dat Nanny samen met haar 
man, de gemeente en Stichting Wel-
zijn Ouderen nam voor woongroep 
Lugtensteyn. ‘Je kon zo echt vorm 
geven aan het diepe verlangen van 
jezelf. Helaas overleed je man veel 

te vroeg op een ongelukkig moment 
toen het appartement voor jullie 
klaar zou zijn.’ 
Potters noemt ook haar inzet voor 
inwoners met klachten. ‘Jouw 
kracht was hun wensen en soms 
negatieve ervaringen om te zet-
ten in echte oplossingen. De orga-
nisatie moest er echt mee aan de 
slag.’ Nanny Westerhof bediende 
de klachtentelefoon en heeft daarin 
een heel groot verschil gemaakt. 
Dat deed ze ook vanuit het Meld-
punt Vrijwilligerswerk, waar ze tot 
2018 lange jaren deel van uitmaak-
te. ‘De collega’s daar roemen jouw 
luisterend oor en persoonlijke be-
langstelling voor de bellers. Je was 
goed in de materie en kon mensen 
helpen en zo nodig verwijzen naar 
de juiste instanties.’

Voorbeeld
Nanny Westerhof is ook nog be-
stuurslid geweest van de Stichting 
Utrechts Landschap en Stichting 
Eet Mee!, voor mensen die het 
soms moeilijk hebben en toch op 
een mooie manier contact kunnen 
maken. ‘Je hebt een humanistische 
levensvisie. Je luistert naar anderen 
en geeft steun vanuit je directe in-

teresse en betrokkenheid. Dat zien 
we in elke vrijwillige betrokken-
heid terug.’ De burgemeester gaat 
ook in op haar start in het leven in 
Nederlands Indië en het gedwon-
gen vertrek naar Nederland. ‘Je 
bent een voorbeeld geweest voor 
mensen die te maken hebben ge-
had met migratie. Daar heb je met 
lotgenoot Richard Rohte veel over 
gesproken.’ 

Verbinding
‘Je gezondheid laat je de laatste tijd 
wat in de steek, maar je kunt terug-
kijken op een heleboel mooie jaren 
waarin je veel hebt bijgedragen 
aan het welzijn van onze samenle-
ving. Je hebt je al die tijd ingezet 
voor verbinding. Dat was meer dan 
genoeg om je voor te dragen voor 
een onderscheiding. Het heeft Zijne 
Majesteit de Koning behaagd je te 
benoemen tot lid in de Orde van 
Oranje Nassau.’ Nanny is blij ver-
rast met deze onderscheiding waar-
van burgemeester Potters zegt dat 
die meer dan verdiend is. Behalve 
de onderscheiding krijgt Nanny 
ook drie fraaie bossen bloemen. 
Ze staat erop dat één van de bossen 
naar Richard Rothe gaat.

Nanny Westerhof, naast haar zoon, is trots op de Koninklijke 
onderscheiding. 

FC Utrecht Bingo 
Tijdens de gemeenteweek De Bilt organiseert FC Utrecht een 

officiële Bingo bij het Servicecentrum Mens aan de Prof. Dr. P.J.W. 
Debijeweg 1, De Bilt op vrijdag 26 april van 13.30 tot 15.30 uur. 

De legend van FC Utrecht Koos van Tamelen zal als quizmaster de bin-
go verzorgen. Hij wordt geassisteerd door de Oldstars van FC Utrecht, 
die wekelijks Walking Football activiteiten uitzetten in de regio voor 
ouderen. Er wordt natuurlijk niet alleen bingo gespeeld, ‘voetbal’ komt 
op een leuke interactieve manier terug deze middag. 

Clinic
Naast de Bingo organiseert gemeente De Bilt in samenwerking met FC 
Utrecht een voetbalclinic en een Walking Football demonstratietoer-
nooi bij FC De Bilt. Ook worden er gastlessen van FC Utrecht Leert ge-
geven op verschillende basisscholen in de gemeente. Info: Wilma van 
Poelgeest (w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl of tel. 030-7440595)

Aan de Keukentafel in De Vierstee
Donderdag schoof ik aan bij het 
maandelijkse gemeenschappelijk 
diner in De Vierstee in Maartens-
dijk. Iedere 2de donderdag van de 
maand is er de gelegenheid om 
met dorpsgenoten (uit de gehele 
gemeente) te genieten van een 
heerlijke maaltijd. Het is echt een 
sociaal gebeuren, waarin de gas-
ten in een ongedwongen sfeer de 
belevenissen van de dag, of nog 
meer in hun leven, uitwisselen
          (Frans Poot)

Onder het genot van een drankje, 
een uitstekende maaltijd en prima 
bediening was de sfeer opperbest.

Première Zwermgeheugen
In een uitverkochte Woudkapel 
in Bilthoven speelden Fred en de 
Samsonites op zaterdag 13 april de 
première van hun nieuwe voorstel-
ling ‘Het Zwermgeheugen’. 

In deze voorstelling staan herinne-
ringen centraal en wisselen gedich-
ten en bekende Nederlandstalige 
liedjes uit de vorige eeuw elkaar af. 

De voorstelling werd goed ontvan-
gen en zal dit jaar nog op meerdere 
plaatsen in het land gespeeld wor-
den.  (Jitte Roosendaal)

Taakstelling stautushouders
Met regelmaat berichten het College van Burgemeester en Wethouders 
over de stand van de huisvesting van statushouders. Op 25 februari ont-
ving men van de Provincie Utrecht de toetsing van de prestaties taak-
stelling van de gemeente over 2018. Hieruit blijkt dat De Bilt in 2018 
drie statushouders te weinig heeft gehuisvest. Reden voor de provincie 
om onze gemeente op te schalen naar trede twee van de interventielad-
der en de voortgang van de huisvesting het komend half jaar intensiever 
te monitoren. Inmiddels is de achterstand van 2018 ingehaald. 

De taakstelling voor de eerste helft van 2019 bedraagt 20 te huisves-
ten statushouders. Aan De Bilt zijn vooral eenpersoonshuishoudens 
gekoppeld voor huisvesting. Gezien het geringe aanbod van kleinere 
appartementen is het een uitdaging om deze alleenwonenden te huis-
vesten. Voor realisatie van de taakstelling, neemt het College ook twee 
gezinnen op via het hervestigingsprogramma - voorheen ‘uitgenodigde 
vluchtelingen’ - van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

[HvdB]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Rentmeesterschap

Soms fiets, vaak wandel ik langs de Prinsenlaan in Maartensdijk. Afge-
zien van de uitdijende op- en overslag nabij de Nieuwe Weteringseweg, 
is dat een genoegen. Het veld aan de oostkant van de laan was vorig 
jaar over grote lengte omzoomd door prachtige bloemen. Aantrekkelijk 
voor passanten. Veel aantrekkelijker nog voor de bijen, die er niet alleen 
van leven, maar op hun beurt voor ons onmisbaar zijn.
Twee weken geleden kleurden twee andere percelen aan weerszijden 
van de Prinsenlaan plots oranjebruin. ‘Glyfosaat’, dacht ik, ‘Round-up. 
Bayer. Monsanto. Bol.com. Welkoop’. In de ene strook worden bijen 
uitgenodigd, in de andere om zeep geholpen… Ik weet niet welk spul 
gebruikt is, waardoor die velden zo bruin geworden zijn. Maar iemand 
zal het erop gestrooid of gespoten hebben.
Die persoon, personen of instantie zou ik dringend willen vragen: stel 
mij en andere dorpelingen gerust en leg in deze Vierklank uit, dat u 
geen verdachte middelen gebruikt hebt. Dat u geen middelen hebt ge-
bruikt waarvan het gevaar bewezen is, maar die nog niet verboden zijn. 
Dat er geen parallel is met de asbestgeschiedenis. 

Uw goed(e) rentmeesterschap zij geprezen.

Vincent van der Linden, Maartensdijk
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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

JUMBO AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

 2 VOOR

500

KIPBLOKJES
Kipblokjes naturel of tandoori of 
kipdijfiletblokjes naturel of Indisch 
2 schalen à 275-350 gram

 2 VOOR

500

HEINEKEN PILS 
OF PILS 0.0% 
OF AMSTEL RADLER 
OF RADLER 0.0% 
2 blikken à 25-50 cl of verpakkingen 
met 4 of 6 blikken à 25-50 cl

2e
HALVE
PRIJS*

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

HOLLANDSE 
AARDBEIEN
2 bakjes à 400 gram

 2 VOOR

500

LOS GANSOS WIJNEN
2 flessen à 750 ml

 2 VOOR

7 99

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

HOLLANDSE 
WITTE ASPERGES
Verpakking à 500 gram

299

KNORR 
WERELDGERECHTEN 
OF TRATTORIA
Alle soorten
3 verpakkingen

 3 VOOR

6 00

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.*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Na zestig jaar huwelijk 
nog steeds verliefd 

door Guus Geebel

‘Ik vond hem gelijk leuk en dacht meteen dit is een hele leuke man. Met hem wil ik wel trouwen’, 
zegt Margje Heep-Smit over de eerste keer dat ze Herman Heep zag. Dinsdag 23 april was het zestig 

jaar geleden dat ze in het voormalige gemeentehuis van Zuilen, waar de magnolia bloeide, in 
het huwelijk traden. Herman was 25 en Margje 21 jaar oud. Burgemeester Sjoerd Potters 

kwam het echtpaar thuis feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum.

Herman Heep is geboren en op-
gegroeid in Zuilen en Margje in 
Kampen. De eerste ontmoeting was 
in een café in Utrecht waar Margje 
en een vriendin na de repetitie van 
het koor waarin ze zongen een 
kopje koffie dronken. Het was bij 
haar liefde op het eerste gezicht. 
Bij Herman duurde het twee weken 
langer. ‘Ik moest er even aan wen-
nen dat het meteen zo serieus werd.’ 
Margje vroeg hem die avond of hij 
haar naar het Academisch Zieken-
huis wilde brengen. Ze deed daar 
de verpleegstersopleiding. ‘Hij zei 
nee, want hij was met een scooter 
en ik met de fiets. Natuurlijk was ik 
teleurgesteld.’

Werkzame leven
Herman is na militaire dienst van 
plan geweest om te emigreren naar 
Canada, maar dat land had op dat 
moment geen mensen nodig. Zijn 
vader was aannemer en had in de 

bouw iets uitgevonden. Aluminium 
raamprofielen waar hij patent op 
had, maar hij had geen tijd om ze 
te maken. ‘Hij vond dat ik dat maar 
moest doen en ik bouwde een be-
drijf op in aluminium profielen 
waar ik vijftien jaar werkte. Toen 
we onze kinderen hadden wilde ik 
mede-eigenaar worden maar dat 
wilde mijn vader niet. Ik ben toen 
huizen gaan verkopen en nam er 
een verzekeringsagentschap bij.’ 

Daarna werd Herman beleggings-
adviseur in Amsterdam en vervol-
gens tot zijn pensioen makelaar 
voor de AMRO Bank. Margje 
mocht nadat ze getrouwd waren 
nog blijven werken in het zieken-
huis. In Kampen had ze ervaring 
opgedaan met poliopatiënten en in 
het AZU wilden ze haar graag hou-
den op de beademingsafdeling. Ze 
stopte toen ze in verwachting was. 
‘Toen de kinderen ouder waren heb 

ik nog 25 jaar terminale zorg ge-
daan.’ Herman en Margje kregen 
drie kinderen en hebben drie klein-
kinderen.

Woning
Toen ze trouwden was er grote 
woningnood. De vader van Her-
man verhuurde ook huizen maar 
er kwam nooit iets leeg. ‘We had-
den net een voorlopig koopcontract 
getekend voor een appartement in 
Hoograven, toen er een woning 
van mijn vader leeg kwam op de 
Amsterdamsestraatweg tegenover 
het Julianapark. Daar zijn we toen 
gaan wonen. Van het voorlopig 
koopcontract kon ik gemakkelijk af 
want er waren gegadigden genoeg.’ 
Ze woonden tien jaar op de Am-
sterdamsestraatweg en verhuisden 
toen naar de huidige woning aan de 
Waterweg in De Bilt. Herman en 
Margje zijn altijd filosofisch bezig 
geweest en zijn actief betrokken 

bij de activiteiten in de Woudkapel. 
Margje was ook lang lid van Sorop-
timistclub De Bilt-Bilthoven, een 
serviceclub van vakvrouwen die 
zich inzetten voor de positieverbe-
tering van vrouwen en kinderen. 

Suriname
Margje ontmoette in Paramaribo 
kinderarts dokter Rika Morpurgo 
die vroeg of ze al in haar zieken-
huis ’s Lands Hospitaal geweest 
was. ‘Ze vertelde dat ze ontslagen 
ging worden omdat de balken in 
het ziekenhuis naar beneden kwa-
men en ze vroeg of ik wat voor haar 
kon doen. ‘We zijn gaan kijken en 
ik zag dat het ziekenhuis helemaal 

in verval was en sluiting dreigde. 
Ik zag ook dat ze een hele goede 
kinderarts was. Margje heeft via 
haar netwerk zoveel geld in weten 
te zamelen dat het ziekenhuis kon 
worden opgeknapt. Het werd ge-
opend door president Venetiaan die 
Margje huldigde met een oorkonde. 
Het ziekenhuis draait nu uitstekend. 
Margje vertelt dat zij en Herman, 
die ook veel heeft gedaan aan het 
organiseren van de hulp, heel veel 
te danken hebben aan Wim Kreuger 
uit Bilthoven. Hij heeft gezorgd dat 
ziekenhuisspullen waar niets mis 
mee was maar die werden afge-
schreven naar Suriname verscheept 
konden worden.

Het diamanten bruidspaar Herman en Margje Heep-Smit met de 
burgemeester.

Langs de grenzen van De Bilt (2) 
In het boek ‘100 jaar Bilthoven’ stelt co-auteur Wim Krommenhoek de vraag hoe het gebied 

van de huidige gemeente De Bilt er duizend jaar geleden zal hebben uitgezien: 
‘We zagen een wildernis van heide en stuifzanden in het oosten,

veen in het westen en moerasbossen in het zuiden’. 

In een aantal bijdragen laat Krom-
menhoek de lezer kennis laten ma-
ken met de verscheidenheid aan 
landschappen langs de grens van de 
gemeente in het nu. 

Vooral na de herindeling tot één 
grote gemeente met zes woonker-
nen valt de verscheidenheid aan 
landschapstypen langs de gemeen-
tegrens heel sterk op. 

We begonnen onze rondgang ten 
westen van de kern de Bilt, bij 
fort Voordorp en volgden de grens 
met de klok mee, boven Overvecht 
langs, naar Westbroek. 

Later vervolgen we noordwaarts, 
langs het Bert Bospad naar Egels-
hoek en vandaar oostwaarts naar 

de kern Hollandse Rading. Vandaar 
een uitschieter noordwaarts in het 
Maartensdijkse bos en vervolgens 
zuidwaarts naar Lage Vuursche. 

Dan een lang stuk zuidwaarts rich-
ting Den Dolder en Zeist tot aan de 
A28. In het meest zuidelijke deel 
van de gemeente ter hoogte van 
de wijk Brugakker in Zeist en de 
Uithof loop de grens ongeveer een 
kilomer oost-west om dan ooste-
lijk van de Uithof om te buigen 
naar het noorden en langs de A28 
naar het westen te buigen om bij 
knooppunt Rijsweerd noordwaarts 
te buigen om een stukje de A27 te 
volgen. 

Na het kruisen van de Biltse Rading 
komen we weer terug bij fort Voor-
dorp. 

Halverwege de Kanonsdijk/Antoniedijk, die de A.Schweitzerdreef 
verbindt met fort Ruigenhoek, kruist de grens haaks de weg. Op deze foto 
kijken we naar het westen, richting Groenekan, naar het heringerichte 
dagrecreatiepark Ruigenhoek.

Vanaf de Burg. Huydecoperweg terug kijkend naar het zuidoosten, 
richting Groenekan op deze foto loopt de grens dwars door het door 
Staatsbosbeheer nieuw aangelegde natuurgebied van de Gagelpolder. 

Vanuit het snijpunt met de Burg. Huydecoperweg volgt de grens deze 
weg noordwaarts richting Westbroek, maar buigt ongeveer een kilometer 
voor het dorp opnieuw oostwaarts, boven de Molenpolder langs, tot op 
de naar het zuiden lopende deel van de Kerkdijk. Op deze foto zien we 
deze grensweg met in de verte het dorp Westbroek, herkenbaar aan de 
kerktoren.

Informatiebijeenkomst 
WhatsApp

  
Op 1 mei van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Bibliotheek 

Idea Bilthoven in samenwerking met SeniorWeb een 
nieuwe informatiebijeenkomst. Het thema van deze 

maand is WhatsApp.
 
Tijdens de bijeenkomst wordt besproken wat WhatsApp precies is en 
hoe je daar optimaal en veilig gebruik van kan maken. Het downloa-
den en instellen van WhatsApp, versturen van berichten, foto’s en 
video’s komen aan de orde. Verder gaat het over groepsgesprekken, 
privacy-instellingen en waar je op moet letten in verband met de vei-
ligheid.
 
Neem een smartphone opgeladen mee, zodat u gelijk zelf aan de 
slag kunt. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Indien u nog geen 
WhatsApp op uw telefoon heeft staan, dient u een e-mailadres te heb-
ben om evt. kunnen aanmelden. 

Kijk voor meer informatie c.q. aan melden op www.ideacultuur.nl/
seniorweb. Men kan ook aanmelden bij de bibliotheek, hier kan men 
terecht voor meer informatie.
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ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Koperwieklaan 1 • 3722 CA Bilthoven 
Tel. 030 662 8480 • www.decorette.nl/bilthoven

Bekijk 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 
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Een avond met  
M iriam G uensberg

Een avond over auto’s, vrouwen en 
bekentenissen op woensdagavond 
1 mei bij de Bilthovense Boekhan-
del. Miriam Guensberg gaat met 
Ivan Borghstijn in gesprek over 
haar nieuwste roman Vrachtbrief. 
De Vrachtbrief gaat over My ron 
Kaminske, ooit lid van het Geal-
lieerde Bevrijdingdsleger. Na de 
oorlog werkt hij voor een geheim 
secretariaat van het Vaticaan, waar 
hij op duistere zaken stuit die alles 
te maken hebben met zijn eigen 
jeugd. Hij wordt Nederlander en 
vergaart een vermogen waarmee hij 
een unieke verzameling oldtimers 
aanlegt. Aanmelden via info@bilt-
hovenseboekhandel.nl of tel. 030 
2281014.

K ubus

Kubus is bedoeld voor volwas-
senen die graag nieuwe vrienden 
willen maken maar die het soms 
lastig vinden contacten te maken. 
Dit kan bijvoorbeeld komen door 
een lichte beperking, autisme of 
niet aangeboren hersenletsel. Op 
vrijdag 3 mei is iedereen welkom 
voor een Indonesische maaltijd 
en daarna misschien een spelletje 
of gezellig wat kletsen in Vereni-
gingsgebouw WVT, Talinglaan 10 
in Bilthoven. Het duurt ongeveer 
van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmel-
den kan vó ó r 1 mei bij Gert- J an 
P oppink (WVT), tel. 030 -2284 973 
of via gj.poppink@vvsowvt.nl. of 
via een begeleider van een onder-
steunende organisatie

K ings Jaz z &  Lounge 
Kings J azz &  L ounge op Koningsdag (om 15.00 uur in de Centrumkerk, J u-
lianalaan) is het begin van een nieuwe traditie. Het succesvolle event in 2018 
krijgt een vervolg. R elax met swingende muziek en een lekker drankje op Ko-
ningsdag voor het goede doel. De opbrengst gaat dit jaar naar de Voedselbank 
en S teunfonds Vluchtelingen De Bilt.

Voor de eerste keer werd op Koningsdag 2018  in de Centrumkerk de Kings 
J azz &  L ounge georganiseerd door R otary Club Zandzegge Bilthoven. Naast 
veel vermaak, was ook toen vooral het doel om met de opbrengst een goed 
doel te steunen.Koningsdag in Bilthoven wordt afgesloten met een hapje en 
een drankje, terwijl er genoten kan worden van muzikale optredens van lokale 
en nationale muzikanten.

5 Weken 
lang elke 
week wat
aan de hand

Week 2

Tjonge, jonge, jonge ... onze eerste Lui-Lente-Land-week én  
het Paas-weekeinde waren formidabel. Wát een enthousias-
me, wat een animo. Dat stimuleert ons om ook deze week 
ons beste beentje voor te zetten ... met top-geraniums en 
balsemienen. Ook weer de best denkbare grond want dat 
is nou eenmaal erg belangrijk. Het grondaspect negeren is 
net zoiets als je buik inhouden op de weegschaal. Dus pak 
mee zo’n zak en boek supervoordelig het beste resultaat.

Álle geraniums, hangend en staand
Nou Majesteit, uw kans om voor uw 52e verjaardag 
iets héél moois te kiezen voor in de paleistuin. 
Potmaat 10,5 cm. Van 1,99 voor ........................... 1,29

Balsemien Ook een tip voor onze eigen 
“Queen” , onze “royal” balsemien. Voor zo’n klein        
       prijsje koop je er zomaar tien!! 
                                  Van 2,50 voor

                                               1,49
Potmaat
12 cm

Ons grondadvies: 
Wilt u de áller-állerbeste kans 
van slagen voor al die nieuwe 
aanplant kies dan “potgrond 
terras & balkonplanten”  
van Pokon
Van 8,99 nu ....... 5,99

ATTENTIE: zaterdag,
koningsdag zijn wij

gesloten. Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 30 april

Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

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

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

De w eg n aar energi eneu traal w onen:
Het echte verhaal

(Bijna) energieneutraal wonen, wat houdt het in en hoe realiseer je dat? Binnen 
de gemeente De Bilt nemen de ervaringen rap toe. Elke huiseigenaar pakt het 

anders aan en geen huis is hetzelfde. Op de informatieavond van woensdag 8 mei 
vertellen eigenaren van verschillende type woningen hun verhaal. Welke hobbels zijn 
genomen en hoe bevalt het? De avond is speciaal bedoeld voor bewoners die hun huis 
duurzamer willen maken en vragen hebben over de manier waarop. Aanmelden voor 

deze gratis informatiebijeenkomst per e-mail: info@beng2030.nl.

“Dit gaat heel erg leuk worden.” Energieambassadeur 
Frans den Braber leidt het programma van deze unieke 
avond. Binnen de Biltse energiecoöperatie is hij be-
kend van de populaire informatieavonden over warm-
tepompen en energiezuinig stoken met de CV. Daarbij 
merkt hij dat de echte praktijkverhalen belangrijk zijn. 
Frans: “Ervaringen, bijvoorbeeld met warmtepompen, 
lopen vaak erg uiteen. En als het gaat om isolatiemate-
rialen voor dak, vloer en spouwmuur is er veel te kie-
zen. Het is interessant om te zien hoe elke huiseigenaar 
daarin zijn eigen weg gaat.”

Informatieavond 8 mei
Om deze bijeenkomst mogelijk te maken, nam hij 
contact op met drie woningeigenaren met (bijna) 
energieneutrale woningen binnen de gemeente. Zij 
waren direct enthousiast om hun verhaal te vertellen. 
Frans: “De woningen zijn echt heel verschillend. Het 
gaat om een hoekhuis uit de jaren 30, een tussenwo-
ning uit de jaren 70 en een vrijstaande nieuwbouw-
woning. Twee van de drie zijn ook helemaal van het 
aardgas af.” 

Met deze bijzondere bijeenkomst 
sluit energiecoöperatie BENG! 
het stookseizoen met activiteiten 
min of meer af. De zonnepanelen-
avonden gaan nog wel even door: 
op 17 mei en 18 juni zijn er nog 
bijeenkomsten. Kijk in de agenda 
op www.beng2030.nl.

Locatie en tijd: 
Informatieavond ‘Het echte ver-
haal’ op woensdagavond 8 mei, 
WVT-gebouw, Talinglaan 10 Bilt-
hoven, 
inloop 19.00 uur, start 19.30 uur. 
Aanmelden: info@beng2030.nl.

Bram de Deugd, eigenaar van een nul-op-de-meter woning, vertelt op 
8 mei over zijn ervaringen.                                         Foto: Jenny Senhorst.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

vol frisse
ideeën!

R ond de verjaardag van onze koning
geeft hij soms burgers een mooie beloning
wat zij hebben gepresteerd
wordt door hem gewaardeerd 
met een lintje als een ext ra bekroning

Guus Geebel Limerick

Adverteren in De Vierklank? 
Dat kan! Mail naar: info@vierklank.nl 

of bel 0346 211215
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Zwanink nog tot 31 juli 
in de Kwinkelier

door Guus Geebel

‘Als je ’s morgens in de winkel komt is het net of je een jasje aantrekt dat lekker zit.’ aldus 
Attie van Zwanink Exclusief Interieur. Attie en Henny van Bruggen kijken met voldoening 

terug op de tijd in de zaak die op 31 juli voorgoed de deuren sluit. Ze hebben hun werk altijd 
met heel veel plezier en gevoel gedaan. ‘Het contact met de klanten was altijd leuk met veel 

warmte. Advies en service, daar zijn we altijd heel sterk in geweest’, zegt Henny. 

Attie en Joop Zwanink kochten 
in 1981 aan de Lange Janstraat in 
Utrecht een pand waarvan de ei-
genaar failliet was gegaan en be-
gonnen er een zaak in exclusieve 
verlichting. In 1995 verhuisden ze 
de zaak naar de Julianalaan in Bilt-
hoven. Joop Zwanink overleed in 
2000 en in datzelfde jaar kreeg At-
tie te horen dat het pand aan de Ju-
lianalaan gesloopt zou worden voor 
de aanleg van de Melchiorlaan. 
Henny van Bruggen was inmiddels 
in de zaak gekomen die in 2005 
werd verplaatst naar Kwinkelier 
50a. Attie en Henny presenteerden 
zich steeds met persoonlijke be-
trokkenheid, uitstekende service en 
vakmanschap als een interieurwin-
kel voor complete woninginrich-
ting. Het kwam goed uit dat Henny 
uit de woninginrichting kwam, dus 
vloerbedekking werd gemeten en 
gelegd, gordijnen gemaakt en opge-
hangen en zonwering aangebracht. 
‘Ik was er voor kleine meubelen, 
lampen en spiegels en zo vulden 

we elkaar mooi aan’, vertelt Attie. 
’Ook adviezen geven vonden we 
fijn. Ik hoorde soms, u heeft zoveel 
smaak kiest u maar even.’ 

Verhalen
Wie met veel mensen omgaat kan 
ook veel vertellen. Attie begint bij 
voorbaat te lachen als ze vertelt wat 
er gebeurde toen zij en Henny een 
secretaire afleverden in Zeist. ‘Ik 
was in mijn nette pak en toen we 
naar buiten gingen kreeg Henny 
vijf euro in zijn handen gestopt.’ 
Ze vertelt ook dat iemand met een 
lamp kwam die het niet meer deed, 
waarvan ze zei dat die bij ons ge-
kocht was. ‘Ik zei, dan moet u te-
rug naar de HEMA want daar is ie 
gekocht. Ze bleef volhouden dat ze 
die hier gekocht had, maar er stond 
duidelijk HEMA op. Ik wil best 
garantie en service geven maar dit 
ging wat te ver. Het is ook sociaal 
werk wat je doet. Je hoort veel van 
mensen, maar wij geven alleen een 
luisterend oor.’

Activiteiten
Attie was ruim tien jaar penning-
meester in het bestuur van de win-
keliersvereniging van de Kwinke-
lier. De nieuwe Kwinkelier vindt 
Attie heel mooi worden maar ze 
vindt wel dat ze moeten doorpak-
ken want het duurt haar te lang. 
‘Ik had best mee willen maken dat 
het helemaal ontwikkeld was.’ Ze 
vindt het jammer dat het aantal 
kleine zelfstandigen terugloopt. 
‘Die kunnen niet op tegen de gro-
te ketens, terwijl het grootste ge-
deelte uit kleine zaken bestond.’ 
Henny en Attie zijn ook actief ge-
weest bij carnavalsvereniging De 
Weergodden uit De Bilt. Henny 
was drie keer Prins Carnaval on-
der de naam Prins Helios. ‘We 
gingen naar verzorgingshuizen en 
het was dan altijd feest’, vertelt 
Attie. ‘We gingen dan op stap met 
hofkapel De IJsbrekers en majo-
rettes. Als die gingen dansen zag 
je de bewoners heel erg genieten. 
In verpleeghuis Sint Elisabeth in 

Lage Vuursche gingen we ook 
langs de mensen die bedlegerig 
waren.’

Friesland
Nadat besloten was op 31 juli te 
stoppen begon vorig jaar op 10 
oktober de uitverkoop en wordt 
de aanwezige voorraad met flinke 
kortingen te koop aangeboden. 
‘Daarmee komt er een eind aan 
ons werkzame bestaan. We ver-
huizen in augustus naar Friesland 
waar we in Heerenveen een huisje 
met een tuin gekocht hebben. We 
hebben allebei wat met Friesland 
maar we zullen het zakenleven 

ook wel gaan missen. Maar mijn 
zus woont in Friesland vlakbij 
en Henny heeft een goed contact 
met mijn zwager. We hebben lang 
genoeg gewerkt en gaan genieten 
van de nieuwe omgeving. Ik vind 
het heerlijk als je ’s morgens rus-
tig buiten je krantje kan lezen. De 
wekker hoeft niet meer om 7 uur 
af te gaan. We gaan nu op een an-
dere manier genieten.’ Voordat op 
31 juli de deuren sluiten houden 
Attie en Henny op dinsdag 30 juli 
in de zaak een afscheidsrecep-
tie met een hapje en een drankje 
waar ze veel bekenden hopen te 
ontmoeten.

Attie en Henny van Bruggen kijken terug op een mooie tijd.

Appartementengebouw De Leijenburgh
officieel in gebruik

door Walter Eijndhoven

Woensdag 17 april opende Marco Pater, manager bij SSW, officieel het nieuwe appartementencomplex 
aan de Van Heukelomlaan in De Leijen-Zuid in Bilthoven. Tijdens de opening onthulde hij ook de 

nieuwe naam van het complex: De Leijenburgh. Eind december 2018 kregen de bewoners de 
sleutel van hun nieuwe woning. Inmiddels voelen alle huurders zich hier thuis.

De afgelopen jaren lukte het ge-
meente De Bilt maar niet om te vol-
doen aan de vraag naar meer socia-
le huurwoningen. Tot 2030 moeten 
ieder jaar meer dan 30 huurwonin-
gen bijkomen in gemeente De Bilt. 
Deze eerste stap van SSW is dan 
ook meer dan welkom in de bijna 
vastgelopen huurwoningmarkt in 
de gemeente. 

Duurzaam
Bouwbedrijf De Vries en Verburg 
realiseerde het appartementencom-
plex in opdracht van Woonstichting 
SSW. Alle 99 appartementen zijn 
geschikt voor zorg, ook voor ou-
dere bewoners. De woningen, met 
een oppervlakte van 60-90 vier-
kante meter, zijn duurzaam, zonder 
gas, want deze worden verwarmd 

met een individuele warmtepomp, 
huurders koken elektrisch en op het 
dak staan zonnepanelen. In de bin-
nentuinen kunnen bewoners elkaar 
ontmoeten, zodat het hier prettig 
wonen is. Om doorstroming te be-
vorderen krijgen woningzoekenden 

met een medische urgentie en ou-
dere huurders die een sociale huur-
woning achterlaten voorrang bij de 
toewijzing. Niet alleen is aan de 
bewoners gedacht, maar ook aan de 
omringende natuur. Aan de voor-
kant van het pand staat een insec-
tengebouw.

Doorstroming
Het nieuwbouwproject De Leijen-
burgh zorgde voor beweging in de 
markt van sociale huurwoningen 
binnen gemeente De Bilt, omdat 
meerdere (eengezins)woningen 
vrijkwamen. Nieuwbouw is nodig 
om betere doorstroming te ver-
krijgen. Daarom is SSW verheugd 
dat deze zomer kan worden gestart 
met de nieuwbouw van 33 sociale 
huurwoningen, in het project ‘Hof 
van Bilthoven’ aan de Melkweg in 
Bilthoven, aldus Jessie Bekkers-
Van Rooij, directeur-bestuurder 
SSW. 

Opening 
osteopathiepraktijk 

in Maartendijk
Per 1 mei gaat Bianka van de Klomp haar osteopathie 
praktijk vestigen in Atlas Fysiotherapie Maartensdijk. 
In de praktijk van Bianka van de Klomp behandelt zij 

uiteenlopende klachten.

Eigenlijk kun je zeggen dat je met bijna alle klachten die niet acuut 
zijn ontstaan, die regelmatig terug keren, waar de oorzaak onduidelijk 
is of alleen de symptomen behandeld worden, bij een osteopaat terecht 
kunt. Bianka kijkt hierbij niet alleen op de plaats waar de klachten zich 
uiten maar onderzoekt lichamelijk uitgebreid waar de oorzaak van de 
klachten kan liggen.

Osteopathie is een geneeskunde waarbij het hele lichaam wordt onder-
zocht op beweeglijkheid van alle weefsels en structuren. Wanneer er 
bewegingsverlies is ontstaan, kan de osteopaat met manuele technie-
ken dit bewegingsverlies opsporen en herstellen. Niet de symptomen 
worden behandeld, maar de oorzaak van het bewegingsverlies. Is de 
normale beweging in de weefsels weer aanwezig, dan is het lichaam in 
staat om verder te herstellen. Dit herstelproces kan door de samenwer-
king met Atlas Fysiotherapie nog beter begeleid worden. De patiënten 
worden door de bredere aanpak en de professionele begeleiding opti-
maal van hun klachten geholpen.

Bianka heeft na de fysiotherapie opleiding de 6 jarige opleiding tot os-
teopaat gevolgd. Daarna heeft zij de 2 jarige opleiding osteopathie bij 
kinderen gevolgd en zich gespecialiseerd in de behandeling van baby’s, 
kinderen en zwangere vrouwen. In 
haar praktijk behandelt zij over-
wegend met zachte handgrepen 
om het herstel van het lichaam en 
zijn functie te bevorderen.

Wilt u meer informatie over wat 
osteopathie voor u kan betekenen 
dan kunt u op maandag 6 mei van 
19.00 – 20.30 terecht in de prak-
tijk voor het open inloopspreek-
uur. Bianka zal dan aanwezig zijn 
om uw vragen te beantwoorden. U 
kunt ook eerder contact met haar 
opnemen via 06 45 53 44 31 of 
info@osteopathievdklomp.nl 

De nieuwe naam van het complex.

Bewoner de heer Huisman bedacht de naam De Leijenburgh en onthult 
deze als openingshandeling,              (foto HLP Images Hans Lebbe)
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 G’woon koffi e- 
of espressobonen
Alle zakken van 1 kilo 
Van 6.16 - 7.19

 4.99 
PER ZAK

Hollandse Hoogvliegertjes 
cocktailtrostomaten
Schaal van 450 gram 
Van 2.99

 2.49 
PER SCHAAL

Per kilo
5.53

 2.49 
PER DOOSJE

 Oranje 
moorkop 
of tompouce
Doosje met 2 moorkoppen 
of 4 tompouces
 Van 2.99

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 24 april t/m dinsdag 30 april, tenzij anders aangegeven bij de aanbieding. Bij 1+1 en 2+2 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. 
Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Amstel, Bavaria, Grolsch, Hertog Jan, 
Jupiler, Kornuit, Palm of Warsteiner pils
4 pakken met 6 blikken van 0.33 liter
 Van 15.56 - 21.36
 Voor 7.78 - 10.68
Maximaal 4 keer de aanbieding per klant

STUNT

2+2
4 HALEN
2 BETALEN

Robijn wasverzachter
2 fl essen van 570 - 2000 ml
Van 5.24 - 9.38
Voor 2.62 - 4.69

NU

 1+1
GRATIS

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

ORANJE

STUNT

VERKRIJGBAAR 

T/M 

KONINGSDAG
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Tijsma onderzoekt 
geschiedenis Joodse bevolking

‘Zij horen ook herdacht te worden’
door Henk van de Bunt

De voormalige gemeentes Maartensdijk (inclusief Tuindorp, nu Utrecht), Westbroek, Achttienhoven 
en De Bilt telden in 1942 ongeveer 546 joodse inwoners. Tijdens de Tweede Wereld oorlog 

zijn hiervan minimaal 218 omgekomen. Daarnaast zijn er ook nog joodse onderduikers 
uit deze gemeentes opgepakt en omgekomen in de kampen. 

Douwe Tijsma is al een viertal ja-
ren bezig met het in kaart brengen 
van de geschiedenis van de Tweede 
Wereld Oorlog in de voormalige 
gemeentes Maartensdijk (inclusief 
Tuindorp, nu Utrecht), Westbroek, 
Achttienhoven en De Bilt. Onder-
deel hiervan is onderzoek naar de 

Joodse bevolking in deze gemeen-
tes. Hij vertelt: ‘218 namen waar-
achter wreed verstoorde levens 
schuilen. Levens, die voor de mees-
ten van hen, na een lange treinreis 
op gruwelijke wijze beëindigd zijn 
in de vernietigingskampen van 
Auschwitz en Sobibor’. 

Herdenken 
Tijsma: ‘Joodse levens, die in de 
gemeente De Bilt tijdens de 4 mei-
bijeenkomsten (ook) herdacht wor-
den. Levens, die in de gemeente De 
Bilt de rest van het jaar niet meer 
zichtbaar zijn. Hun levens zouden 
ook de rest van het jaar weer een 
beetje zichtbaar gemaakt moeten 
worden door er onderzoek naar te 
doen, er over te schrijven en in de 
gemeente De Bilt mogelijk stol-
pesteiner te laten plaatsen. (Stol-
persteine (struikelstenen) is een 
over geheel Europa verspreid mo-
nument voor de slachtoffers van het 
nationaalsocialisme. 

Westbroek 
De aandacht is in Westbroek, Acht-
tienhoven, Maartensdijk en De Bilt 
de afgelopen jaren vooral gegaan 
naar de omgekomen verzetsmensen 
in de periode 1940 - 1945. Tijsma: 
’In Achttienhoven en Westbroek 
zijn we bijna vergeten dat naast de 
‘gewone’ Nederlandse slachtoffers 
en verzetsmensen ook nog 8 joodse 
inwoners van Achttienhoven en 14 
joodse inwoners van Westbroek in 
kampen zijn omgekomen. Hun na-
men mogen dit jaar naast de namen 
op het monument met ere genoemd 
worden. 

Jodenvervolging 
Dat de joodse bevolking begin 
veertiger jaren uit de samenleving 
verdwijnt, opgepakt wordt of on-
derduikt wordt o.a. zichtbaar door 
oproepen in politiebladen. ‘Op ver-
zoek van de burgemeester wordt 
opsporing verzocht van Regina 
Stern-Gottschalk en haar man Lud-

wig Israël Stern. Zij zijn onderge-
doken, worden uiteindelijk opge-
pakt en komen om in de kampen’. 
Tijsma vertelt verder: ‘Ralph David 
Josephs (geboren in Westbroek) 
was nog maar 1 jaar oud toen hij 
samen met zijn moeder Bertha Jo-
sephs-Adler, na een dagreis in een 

goederenwagon, op 27 augustus 
1943 omgebracht werd in de gas-
kamers van het vernietigingskamp 
Auschwitz. Zijn vader, Herbert Jo-
sephs overleed op 21 januari 1945 
in hetzelfde kamp, waarschijn-
lijk niet wetende dat zijn vrouw 
en zoontje daar in 1943 al waren 
omgebracht. Ida Rotschild-Grune-
baum (83 jaar) vertrok op 10 maart 
1943 uit Westerbork en werd na een 
lange treinreis - voor de laatste keer 
een trein met gewone personenwa-
gons - op 13 maart 1943 onmid-
dellijk na aankomst in het vernieti-
gingskamp Sobibor vermoord. Van 
dit transport van 10 maart 1943 is 
een ooggetuige-verslag bewaard. 
Van de 1105 joden van dit transport 
overleefden er 13 vrouwen de oor-
log. Totaal overleefden van de meer 
dan 34.313 naar Sobibor getrans-
porteerde joden er maar 17’.

Selma 
‘Ook mag worden genoemd de 
joodse Selma van Hasselt, koe-
rierster van de top van de LKP 
(landelijke knokploegen). Zij 
woonde niet in Westbroek of Acht-
tienhoven, maar reisde, met een 
door een bevriende ambtenaar op 
het gemeentehuis van Achttienho-

ven en Westbroek uitgegeven vals 
persoonsbewijs. Ze werd door een 
oud klasgenoot, een SS’er, in ja-
nuari 1944 in de trein van Arnhem 
naar Utrecht herkend en opgepakt, 
moest daarna zware verhoren on-
dergaan. Zij kwam daarna in een 
strafbarak in Westerbork terecht. 3 
maart 1944 vertrok ze vanuit Wes-
terbork met de trein naar Ausch-
witz. Deze trein telde ‘slechts’ 732 
gedeporteerden. Hiervan worden 
179 mannen en 76 vrouwen toe-
gelaten in het werkkamp. De 477 
anderen worden vermoord in de 
gaskamer. Selma behoort tot de 76 
vrouwen die slavenarbeid ‘mogen’ 
verrichten. Maart 1945 komt ze, 
pas 25 jaar oud, om in Malchow 
een sub kamp van concentratie-
kamp Ravensbrück’.

Fietsen
De Duitse bezetters pikten overal 
fietsen in. In het archief van Wout 
van Winssen vindt Karien Schol-
ten een brief van ‘De burgemeester 
der gemeenten Westbroek en Acht-
tienhoven’ van 7 december 1942 
met als onderwerp ‘Door Joden 
ingeleverde rijwielen’: ‘Bij mij zijn 
ingeleverd door Joden, wonende in 
de gemeente Westbroek: 4 heeren-
rijwielen en 1 damesrijwiel en door 
Joden, wonende in de gemeente 
Achttienhoven 2 heerenrijwielen 
en 2 damesrijwielen…..Tijdens de 
inlevering verkeerden deze 9 rij-
wielen in staat van onmiddellijke 
bruikbaarheid….verzonden naar 
het Centraal Station te Amsterdam 
ter beschikking van de Sicherheits-
polizei aldaar …. Andere dan de 
vorenbedoelde rijwielen zijn bij mij 
niet ingeleverd..

Overlevenden 
Gelukkig zijn er ook overlevenden. 
Zoals de familie Hirsch. Op de dr. 
Welfferweg 19 was hun manufac-
turenwinkel. Hier woonden Max 
Hirsch en Marga Hirsch-Lewin. 
Max Hirsch was veehandelaar en 
textielverkoper Ze zaten tijdens de 
oorlog ondergedoken in Korten-
hoef, Kockengen en Maarssen. Ook 
de familie Willi Leopold, Willi, 
Irma en dochter Doris overleefde 

Het echtpaar Hirsch-Lewin na ‘de oorlog’. (foto Karien Scholten uit 
nalatenschap Wout van Winssen)

Selma van Hasselt kreeg van bevriende ambtenaar van het gemeentehuis 
van Achttienhoven en Westbroek een vals persoonsbewijs. 
          (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

Het voormalig gemeentehuis van Westbroek stond destijds tussen het 
oude doktershuis en het armenhuis. Omstreeks 1939 is het doktershuis 
afgebroken en is er een nieuwe woning gebouwd voor het hoofd van de 
plaatselijke school. Het voormalige gemeentehuis was enkele decennia 
tot 1993 het hoofdkwartier van Harlekijn Holland, het bedrijf van, voor 
en achter Herman van Veen.

de oorlog. Ze zaten 2,5 jaar onder-
gedoken op een zolderkamer bij 
de familie De Graaf. Een foto van 

dit gezin op Bevrijdingsdag, 8 mei 
1945 is bewaard gebleven. In 1946 
emigreerden ze naar Amerika.

Herdenkingen 4 mei in 
Westbroek en Bilthoven

In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen 
oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei 
herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. In de gemeente De Bilt vindt 
in zowel Westbroek als in Bilthoven op 4 mei een herdenking plaats. 

Westbroek
De herdenking in Westbroek vindt plaats in de Hervormde Kerk 
(Kerkdijk 12)

Programma:
18.30 uur  Kerk open
19.00 uur   Toespraak door burgemeester Potters. 
  Gedichten door leerlingen van de Basisschool ‘t Kompas.  
  Verhaal uit het verleden van Dhr. Lenssinck 
  Koorzang van Sparks of Joy
  Viool spel door Jaël Vuijk 
  Orgelspel door Rick Grootendorst.
  Slotwoord door Ds. T. A. Viezee
19.45 uur  In stilte opstellingv bij het monument,  

alwaar Vriendenkring koralen speelt.
20.00 uur  Taptoesignaal; aanvang twee minuten stilte.
20.02 uur  Zingen couplet 1 en 6 van het Wilhelmus,  

begeleid door Vriendenkring

Kranslegging bij monument: 
Hierna een stille tocht langs de oorlogsgraven op het kerkhof achter 
de kerk.
20.30 uur  Gelegenheid voor ontmoeting + koffie/thee in kerkelijk 

centrum Rehoboth

Bilthoven
De herdenking vindt plaats bij het monument bij het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg-Zuid 173.

Programma:
De vertrektijd van de stille tocht is vijf minuten eerder dan voorgaande 
jaren.
19.40 uur  Vertrek stille tocht
  vanuit hoek Soestdijkseweg-Zuid/Kortelaan 
  en vanuit hoek Soestdijkseweg-Zuid/Antonie van 

Leeuwenhoeklaan
19.55 uur   Aankomst stille tocht voor het monument
19.59 uur  Taptoe-signaal en aansluitend twee minuten stilte
20.02 uur  Couplet 1 en 6 van het Wilhelmus

Vervolg programma met:
•  Ontsteken herdenkingsvuur door leerlingen van de Groen van 

Prinstererschool 
•  Toespraak locoburgemeester Landwehr
•  Lied gezongen door Zangkoor Zang Veredelt en jongeren uit de 

gemeente De Bilt
•  Voordracht gedicht door leerlingen van de Groen van 

Prinstererschool
•  Muzikaal intermezzo door de Nederlandse brandweerharmonie 
•  Kranslegging namens het gemeentebestuur door locoburgemeester 

Landwehr
•  Kranslegging namens het voormalig verzet 
•  Leerlingen van de Groen van Prinstererschool leggen bloemen
•  Scouting legt bloemen en opent het defilé
•  Mogelijkheid voor ontmoeting + koffie/thee in het gemeentehuis
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Hoe fit is uw gehoor?
Om volop van uw gehoor te blijven genieten, is het 
raadzaam om al vanaf 55 jaar uw gehoor te testen.

Doet u vóór 15 mei de hoortest in één van de 170 winkels
dan ontvangt u bij vertoon van deze bon een boekenbon

Maak uw afspraak op www.beterhoren.nl of bel gratis 0800 0200 159

t.w.v.

 €10,-

OP=O
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Nova wint eerste veldwedstrijd 
Afgelopen weekend kwam de selectie van Nova op bezoek bij Synergo. De vorige wedstrijd 

tegen Synergo 1 eindigde in een 18-18 gelijk spel. Synergo speelde afgelopen zaalseizoen 
in de 1e klasse en eindigde daar op de 2e plek. Alle reden om deze tegenstander niet te 

onderschatten.

Nova heeft een mooie oefenpe-
riode gedraaid waarin het team 
heeft laten zien dat zij stappen 
hebben gemaakt en de ervaring in 
de Overgangsklasse ten goede is 
gekomen van het spel. Vanaf de 
eerste minuut was duidelijk dat 
Synergo niks had in te brengen. 
Zowel verdedigend als aanval-
lend bepaalde Nova het spel en er 
werd snel een comfortabele voor-

sprong genomen die niet meer 
weggegeven is. Nova speelde 
vrijuit en wist in de eerste helft 
goed om te gaan met haar kansen. 
Los van enkele plaatsfouten kon 
Nova een mooi spel neerzetten 
waardoor er met een comforta-
bele ruststand de kleedkamers 
opgezocht kon worden. 

De tweede helft zakte Nova een 

beetje in en liet zich meegaan 
in het spel van Synergo. Hier en 
daar kon Synergo profiteren van 
wat schoonheidsfoutjes in de ver-
dediging van Nova en wist het 
gat deels in te lopen. Nova hield 
het hoofd koel en scoorde op de 
juiste momenten waardoor zij 
nooit in gevaar zijn gekomen. De 
scheidsrechter floot de wedstrijd 
af met een 14-18 stand.

Nova bepaalt het spel tegen Synergo.

advertentie

Toen en nu (nog)…
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)
historici en eerdere publicaties) gaan we kriskras door de kernen van deze 
gemeente. [Henk van de Bunt]

In 1924 kon je rustig lopend voor de dagelijkse boodschappen op de Oude 
Brandenburgerweg terecht (foto Hist. Kring ‘dOudeSchool)

Alle winkels zijn er nu verdwenen. Winkelcentrum Planetenbaan en de Hes-
senweg hebben deze rol overgenomen. (foto Hist. Kring ‘dOudeSchool).
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Aftrap nieuw project Filmclub Aeres 
door Guus Geebel

Dinsdag 9 april kregen 18 leerlingen van Aeres VMBO Maartensdijk een masterclass als startpunt 
voor een nieuwe film. De film zal gaan over de historie van landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. 

De masterclass werd gecoördineerd door Monique Neppelenbroek en Arti Lammert, en 
werd ingeleid met een beeldpresentatie verzorgd door Ronald van Immerseel 

en Barbara van Boetzelaer.

Historicus Ronald van Immerseel 
schreef een boek over de geschie-
denis van de buitenplaats en Bar-
bara van Boetzelaer woont er. De 
presentatie begint met Adriaan 
Hendrik Eyck, die veel geld ver-
diend had met de VOC. Hij werd 
in 1777 eigenaar van de toenmalige 
buitenplaats. Rijke mensen woon-
den in die tijd ‘s zomers niet graag 
in de stad, waar geen riolering was, 
het stonk en veel ziektes uitbraken. 
Zij vertrokken daarom na de win-
ter naar hun fraaie buitenplaatsen 
om de zomer door te brengen. Er 
waren in die tijd groeperingen die 
tegenover elkaar stonden, Patri-
otten en prinsgezinden. Adriaan 
Hendrik Eyck was een patriot. De 
patriotten wilden van de stadhou-
der af, maar toen zij de vrouw van 
stadhouder Willem V arresteerden 
werd haar broer, de koning van 
Pruisen, kwaad en stuurde een leger 
om Willem te helpen. De patriotten 
moesten vluchten en Adriaan Eyck, 
die burgemeester van Utrecht was, 

week uit naar Frankrijk. Nadat de 
Franse Revolutie was uitgebroken 
veroverde Frankrijk enkele jaren 
later Nederland en de familie Eyck 
keerde weer terug naar het land-
goed dat ze in vervallen toestand 
aantroffen. 

Ontwikkelingen
De zoon van Adriaan, Maurits Eyck, 
trouwde met de schatrijke Jacoba 
Clifford. Met het kapitaal dat daar-
door in de familie kwam kon de 
buitenplaats in een fraaie stijl wor-
den hersteld en verfraaid in een stijl 
die Maurits in Frankrijk had gezien. 
Er werden ook panden bijgebouwd. 
Maurits Eyck van Zuylichem, zoals 
de naam inmiddels was geworden, 
was van 1811 tot 1847 burgemees-
ter van Maartensdijk. Hij was na 
het overlijden van Jacoba Clifford 
hertrouwd met Francina Johanna 
Burman. Zijn zoon Frans Nicolaas 
Marius volgde hem op als burge-
meester van Maartensdijk. In 1878 
komt Willem Carel baron van 

Boetzelaer op Eyckenstein wonen. 
Hij was burgemeester van De Bilt 
en tevens heemraad bij het Water-
schap Maartensdijk. Willem Carel 
heeft in het noordelijke deel van 
het landgoed een groot gebied laten 
ontginnen. Hij heeft in Eyckenstein 
veel verfraaiingen aangebracht, het 
Springerpark aan laten leggen en de 
huidige kassen en moestuin opgezet.

Filmen
Na de presentatie beantwoorden 
Barbara van Boetzelaer en Ronald 
van Immerseel vragen van de uiter-
mate betrokken leerlingen. Aranka 
Mulder vertelt nog wat er nodig is 
om een film te maken en de leerlin-
gen gaan nu samen met regisseur Ti-
mon Blok aan de slag met het script. 
Timon denkt dat het een film van on-
geveer een half uur wordt. Aan het 
eind van het schooljaar wordt er ge-
draaid. Dat gebeurt ook bij Eycken-
stein, maar alleen aan de buitenkant. 
De productie is in handen van Sanne 
van der Zee. 

De crew van het filmproject kan nu aan de slag.  

Een teerling geworpen door ijskoude goden
‘Verkwist je emoties niet, stort al je liefde over mij uit,’ die oproep werd gezongen in de 

jaarlijkse schoolmusical, die afgelopen week op Het Nieuwe Lyceum ten gehore 
werd gebracht: ‘Mamma Mia’. 

In vier uitverkochte voorstellingen 
vertelden leerlingen van HNL, in 
een aanstekelijke regie van Roman 
de Rijk, het enigszins onaanneme-
lijke verhaal van de film Mamma 
Mia, gebaseerd op de nummers van 
ABBA, waarin een zeer sterk zin-
gende en acterende Merel Tuitert 
de rol van Donna neerzette. In een 
aangrijpend ‘The winner takes it all’ 
zong ze op zeer emotionele wijze 
het wrede lot dat de goden ons soms 
beschikken: ‘The gods may throw a 
dice, their minds as cold as ice…’

Een knappe prestatie, want het ver-
haal is eigenlijk volledig ongeloof-
waardig (en werd bovendien te vaak 
ontsierd door onnodig grof taalge-
bruik): want welke jonge vrouw 
nodigt haar drie ‘potentiële vaders’ 
uit op haar trouwerij, om erachter te 
komen welke de echte is, en besluit 
vervolgens op haar huwelijksdag 
spontaan van haar trouwerij af te 

zien, omdat ze liever een wereldreis 
gaat maken? En welke moeder van 
de bruid neemt de plaats van haar 
dochter voor het altaar over om met 
een twee dagen geleden hervonden 
liefde in het huwelijk te treden?

Ongeloofwaardig of niet, de presta-
ties waren er niet minder om: solis-

ten, orkest, koor en dansers stortten 
al hun emoties over het publiek uit 
en de hits van ABBA, die de stu-
wende kracht in deze voorstelling 
waren, werden dan ook vol over-
tuiging door de leerlingen vertolkt, 
zodat het publiek na afloop voelde: 
‘Mamma Mia, wát een voorstel-
ling!’                (Peter Schlamilch) 

Leerlingen van Het nieuwe Lyceum in de musical ‘Mamma Mia’.

Zangleerlingenpresentatie 
Biltse Muziekschool

Op dinsdag 16 april gaven de leerlingen 
van zangdocente Wynanda Zeevaarder 
een presentatie in de theaterzaal van 
het Lichtruim. Zingen voor publiek is 
voor de meesten toch een spannende 
gebeurtenis. Maar die spanning voerde 
de leerlingen juist tot mooie prestaties. 
De leerlingen zongen zowel solo als in 
een duet, of in een grotere groep. Meer-
dere stukken werden door alle leerlin-
gen gezamenlijk gezongen. De stijlen 
varieerden van opera, pop, musical tot 
folk. (Frans Poot)

Benefietdiner op 
de Werkplaats 

Het jaarlijkse benefietdiner voor Rotary De Bilt Bilthoven op 28 maart 
op de Werkplaats Kindergemeenschap was weer succesvol. Het bene-
fiet diner, georganiseerd door VWO 5 leerlingen van de Werkplaats, 
had dit jaar ‘Stichting Red een Kind’ als goed doel gekozen. 

Stichting Red een Kind is een kleine organisatie met grote ambities: 
zoveel mogelijk kinderen uit Afrika en India uit armoede laten groeien. 
Gedurende de avond was er muziek verzorgd door leerlingen van de 
school en na het hoofdgerecht was er een grote loterij met gesponsorde 
spullen. Dankzij de sponsoren was de avond een groot succes. Aan het 
eind van de avond ontving men nog een extra cheque van 500 euro na-
mens de Rotary-leden en daarmee was de totale opbrengst bijna 1500 
euro. Het bedrag zal binnenkort worden gedoneerd aan Stichting Red 
een Kind om kinderen in ontwikkelingslanden een toekomst te geven.  
                   (Iva Wemmenhove)

Leerlingen van 5 VWO zetten zich in voor een goed doel.

Hollandsche Rading 
kleurt oranje

Een ludieke actie van het Oranje Comité kleurde Hollandsche Rading 
al enigszins oranje afgelopen week: een oranje versierde praalwagen 
met een echte poffertjesbakker en gezellige muziek zorgde ervoor 
dat het jaarlijks uitdelen van het Koningsdag programmaboekje een 
klein oranjefeestje werd. Een mooi voorproefje voor het aankomende 
Koningsdagfestijn. De organisatie weet dat het is zeker de moeite waard 
om 27 april een kijkje te gaan nemen op het dorpsplein in Hollandsche 
Rading.                   (Titia Kok)
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TOPKWALITEIT
MESSEN VANAF

3.99

TOT

78%
KORTING

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 24 t/m dinsdag 30 april 2019. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

PUNT

1+

 Optimel drink 
 2 pakken van 1 liter 
Van /2.38 - /2.64

1.99 
2 PAKKEN

3+
PUNTEN

Coca-Cola
4 fl essen van 1.5 liter  
Van /7.15 - /7.80

 6.49 
4 FLESSEN

ALLEEN OP
VRIJDAG

5.99
4 FLESSEN
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De Bilt / Bilthoven
woensdag 24 april
 20.00 uur  Feestavond, Oosterlichtkerk

donderdag 25 april
 20.00 uur  Oranjebingo

zaterdag 27 april
 08.00 uur  Klokken luiden Dorpskerk
 07.00 uur  Kindervrijmarkt, Hessenweg
 11.00 uur  Oranjeconcours, overveld Jagtlust
 13.30 uur  Spellenfestival, gazon Jagtlust
 17.30 uur  Afterparty met DJ, overveld Jagtlust 

Meer info: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Groenekan
vrijdag 26 april
locatie Huize Voordaan, feesttent
 17.30 uur  Algemene Ledenvergadering
 18.00 uur  Ted’s aanschuiftafel
 19.30 uur  Groenekan Got Talent (Kids)
 21.00 uur  Smartlappenfestival met Melvin & ‘Carola Kraai’
 21.30 uur  Smartlappen van eigen bodem
 22.15 uur  Meer ‘Carola Kraai’
 23.00 uur  Disco time met Groenekanse line-up
 01.00 uur  Einde Koningsbal

zaterdag 27 april
locatie Vijverlaan
 09.00 uur  Ringsteken op pony (kids)
 09.45 uur  Ringsteken te paard met zadel
 10.30 uur  Ringsteken met aangespannen wagen

Locatie Groenekanseweg 121-129
(ingang tegenover restaurant ‘Naast de Buren’ nr. 168)
 12.00 uur  Polo - Picknick & wedstrijd

Locatie Oranjelaan
 12.45 uur  Optocht op de versierde fiets, step, skelter, ...

Locatie Huize Voordaan, Grothelaan/vijver
 14.00 uur  Obstacle Run 
 14.30 uur  Pannenkoeken, Peuter- & Kleuterpret 
 16.00 uur  Vrijmarkt, Borrel & Sluiting 

Meer info: www.oranjekan.nl

Hollandsche Rading
In en rond het Dorpshuis
vrijdag 26 april 
 18.00 uur  Kinderdisco
 20.00 uur  Danceparty in het Dorpshuis

zaterdag 27 april
 09.30 uur  Gehele dag eten en drinken in de feesttent 
 09.45 uur  Koffie met tompouce
 10.00 uur  Vlag hijsen
 10.15 uur  Start kermis op het dorpsplein
 11.00 uur  Vrijmarkt
 11.00 uur  Ponyrijden
 15.00 uur  Slingerbal wedstrijd
 16.00 uur  Loterijtrekking
 17.00 uur  Happy hour 

Meer info: www.facebook.com/ovhollandscherading/

Maartensdijk
zaterdag 27 april
Locatie Maertensplein
 08.00 uur  Ballonnen ophalen bij Dijckstate
  Kindervrijmarkt op het Maertensplein
 09.00 uur  Officiële opening en ballonnen oplaten
 09.15 uur  Demonstratie vrijwillige brandweer Maartensdijk, 

aansluitend spelletjes voor de kinderen 
en plaatsnemen in de grote brandweerauto

 10.00 uur  Demonstraties diverse verenigingen

Locatie Oranjeplein bij SVM
 11.30 uur  inschrijving oraje-Challenges
 12.00 uur  Kidsplaza Prinsjes-Challenge (2 - 6 jaar)
  Kidsplaza Konings-Challenge (groep 3 - 8)
 13.00 uur  Keizers-Challenge (12 jaar en ouder)
 14.00 uur  Optreden Glenn Palm met om
 14.30 uur  Prijsuitreiking
 17.00 uur  Einde programma

Meer info: facebook.com/KoningsdagMaartensdijk

Lage Vuursche
zaterdag 27 april
 10.00 uur  Opening Oranjemarkt en kleedjesmarkt voor kinderen
 11.00 uur  Vlag hijsen (hoek Dorpsstraat en Slotlaan) + Oranjeborrel
 12.30 uur  kinderspelen en horeca puzzelrit
    Gedurende de hele middag zullen afwisselend 

optredens verzorgd worden door de “Blackhorse 
Linedancers” uit Hilversum, optreden is in de 
Dorpsstraat bij restaurant “De Vuursche Boer”. In de 
Slotlaan zullen optredens verzorgd worden door het 
welbekende Shanty koor “De Eemzangers” uit Baarn.

 16.00 uur  Koningsdag concert (Stulpkerk)
 17.00 uur  Einde Oranjemarkt en uitslag Horeca circuit (hoek 

Dorpsstraat en Slotlaan)

Meer info: www.welzijnbewonerslagevuursche.nl

Westbroek
donderdag 25 april
 19.00 uur  Touwtrekken 
 20.30 uur  Feestavond met LEAD

vrijdag 26 april 
 12.00 uur  Seniorenmiddag (vanaf 70 jaar)
 14.00 uur  Kindermiddag
 18.15 uur  Polderloop
 20.30 uur  Feestavond met Kraakthelder

zaterdag 27 april
 07.00 uur  Reveille
 10.00 uur  Optocht (opstellen 9.00 uur)
 12.00 uur  Aubade + taartbakwedstrijd
 13.00 uur  Fietspuzzeltocht
 15.15 uur  Bingo
 16.30 uur  Westbroekspel: Highland Games
 18.30 uur  Kinderdisco
 20.30 uur  Feestavond met Lead

 10.30 uur  Polderloop 
 13.30 uur  Kindermiddag 
 16.00 uur  Prutrace 
 18.30 uur  Kinderdisco 
 20.30 uur  Feestavond met De Vriendelijke DJ en Mr. Saxo-B

zondag 28 april
 14.00 uur  Tentdienst

Meer info: www.oranjeverenigingwestbroek.nl 

De Bilt / Bilthoven Maartensdijk

Programma

Koningsdag
2019



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 18 24 april 2019

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
Elect. ZONNESCHERM 
(van Kroon). kersen-
rood, 4mtr, uitval 250cm. 
nieuwprijs €1095,- nu 5 
jaar oud voor €250,-. Bel 
06-55112495

Nieuw inklapbare regis-
seursstoel kleur groen met 
armleuningen €15,-. Tel. 
06-36101523

12 kleurrijke Alpenlanden 
boeken €9,50. Tel. 030 
2292338

Fietsendrager Twinny Load, 
€15,-. Tel. 030-2205248

Luchtbed met ingebouw-
de elektr. pomp (nieuw) 
152x203x42cm €27.50. 
Tel.06-49757450

Prima akoestische gitaar om 
te leren en te spelen €15,-. 
Tel. 06-16641083

Mooie afsluitbare beautycase 
L38 x B22 x H20 cm. €7,50. 
Tel. 06-16641083

3 pak koffiebonen in XXL 
verpakking à 1,2 kg merk 
Bellarom Crema van 
Lidl. Vers tot 30-05-2020. 
Samen voor € 14,70. Tel. 
06-16641083

Mooie wollen Desso tafel-
loper 46 x 90 cm. €10,-. Tel. 
06-16641083

Steengrill 37x19 cm. Met 
twee spiritusbranders, nieuw 
€8,-. Tel. 06-16641083

Kabelhaspel met 30 m. elec-
triciteitsdraad voor de cara-
van € 15,-. en spiegels voor 
op de auto bij rijden met de 
caravan € 20,-. tel. 0346-
212436

Boekje kleding versieren. 
Het boekje is uitgeven door 
contecleer. €5,-. Tel. 0346-
243758

Boek het juiste nestkastje 
bouwen. Voor buiten in de 
tuin. Eenvoudig €5,-. Tel. 
0346- 243758

Mooi zonnejurkje 1x gedra-
gen: Rosé/Zalm. Maat 42. 
€10,-. Damesblazer v. 
Dreamstar 1x gedragen. 
Mt 44. i.z.g.s. €20,-. Tel. 
06-29506849

Mooie winterjas dames XL 
v. Human Nature. (ANWB) 
is gestoomd. Z.g.a.n. €40,-. 
Tel. 06-29506849

Activiteiten
Zaterdag 27 april Agnes 
Kruiden dorpsweg 264A M'dijk. 
WORKSHOP: Maak een 
Libelle van wilgentenen vanaf 
13 uur Opgeven niet nodig

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

Op zoek naar een leuke 
BIJBAAN naast school of 
studie? Wij zijn op zoek naar 
extra hulp in ons magazijn. 
Heb jij nog tijd over en ben 
je geïnteresseerd? Stuur ons 
een e-mail of bel ons 030-
2761420. VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721T TJ, 
Bilthoven info@vcetechniek.
com

Gezin in de Bilt (kinderen 
14, 13, 11, 10 en 2) zoekt 
OPPAS voor ma- en do-mid-
dag (17-19) en voor ma/di/do 
ochtend (7.15-8.15 om onze 
dochter naar de crèche te 
brengen). Wie kan ons hel-
pen? Tel. 06-12628943

Betrouwbare ervaren 
KLUSSER gezocht. O.a. 
voor verwijderen laminaat, 
bevestigen luxaflex, ver-
plaatsen van meubels in app. 
Bilthoven: ikzoekklusser@
gmail.com

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

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

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: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft en 
in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven! 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

Gevonden Huissleutel op 17/4 locatie Dr.Welfferweg 13, van 
wie? cbrekelmans@hetnet.nl

Enquête in 
Hollandsche Rading

Nu de werkzaamheden aan de verbreding van de 
A27 nagenoeg zijn afgerond wordt middels een 
enquête de mening van de bewoners van Holland-
sche Rading gepeild. 

De bevindingen worden vervolgens gedeeld met 
de gemeente De Bilt, het Ministerie van Infrastruc-
tuur en de aannemerscombinatie 3Angle.

Om een zo groot mogelijke respons te krij-
gen wordt het enquêteformulier huis-aan-huis 
op de Spoorlaan bezorgd en gepubliceerd op  
www.hollandscherading.com. 

Op ’t bankje
Een vrolijk kijkend meisje van een jaar of 
tien komt heel relaxed bij me op het bank-
je zitten. Ze heeft blond haar met vlechtjes 
en heeft een leuk lila koffertje bij zich. ‘Ik 
heet Natascha’, zegt ze ongevraagd. ‘Hoe 
heet jij?’ Het is een manier van omgaan 
met ouderen die toen ik haar leeftijd had 
erg ongepast was, maar we leven nu denk 
ik maar. ‘Ik heet Maerten’, zeg ik daarom 
maar. Dat vindt ze kennelijk voldoende 
en ongevraagd gaat ze verder. ‘Ik wacht 
hier op mijn papa. Die komt me ophalen 
want in het weekend logeer ik bij hem in 
Almere. Hij heeft een vriendin Anouk die 
een dochter heeft en dat is mijn vriendin. 
Ze heet Fleur en we kunnen heel goed met 
elkaar opschieten. We zijn ook even oud 
en maken altijd veel lol.’ Het lijkt erop dat 
Natascha heel tevreden is met haar leven-
tje en ze is er heel open over. ‘Door de 
week woon ik bij mijn moeder Emma en 
haar vriend Cees. Ze hebben samen een 
zoontje Flip, dat is dus mijn halfbroertje.’ 
Ik probeer het allemaal op een rijtje te zet-
ten, maar met al die verschillende namen 
raak ik de draad kwijt. Het wordt allemaal 
nog ingewikkelder en ik geef maar op dat 
ik niet alles begrijp. ‘Mama, Cees en Flip 
gaan dit weekend naar de vader en moe-
der van Cees in Limburg en daarom heb ik 
met papa hier afgesproken. Anders haalt 
hij mij gewoon thuis op.’ Als ik probeer 
structuur in het geheel te brengen, komt 

Natascha weer met iets nieuws. ’Anouk 
is in verwachting dus krijg ik er nog een 
halfzusje bij. Dat weten we omdat er een 
scan gemaakt is.’ Nu ik de familiever-
houdingen een beetje ken ben ik toch wel 
nieuwsgierig hoe dat allemaal gaat. Maar 
ik hoef niet veel te vragen want Natascha 
is heel mededeelzaam. ‘Gelukkig gaan 
we allemaal goed met elkaar om en papa 
en mama zijn gewoon vrienden. We gaan 
ook met zijn allen op vakantie kampe-
ren in Frankrijk.’ Ik ben inmiddels heel 
nieuwsgierig geworden en vraag hoe dat 
allemaal gaat. ‘Hoezo hoe dat gaat’, zegt 
ze wereldwijs. ‘We gaan samen met twee 
auto’s naar dezelfde camping en hebben 
heel veel plezier. Papa is gelukkig met 
Anouk en mama met Cees, wat wil je nog 
meer.’ Tegen de logica van Natascha kan 
ik niet op en ik vind het ook eigenlijk wel 
goed zo. ‘Wat gaan jij en Fleur dit week-
end allemaal doen’, vraag ik. Enthousiast 
vertelt Natascha dat Fleur op hockey zit 
en dit weekend een toernooi heeft. Zij 
gaat haar aanmoedigen. Volgende week 
komt Fleur bij Emma en Cees en komt ze 
kijken naar het kickboxen van Natatscha. 
Ik merk dat de relatieproblemen van ou-
ders niet altijd leiden tot grote problemen. 
In ieder geval bij Natascha en 
Fleur niet. Eigenlijk vinden 
ze de situatie waarin zij zitten 
wel leuk. ‘Bij ons is het altijd gezel-

lig en onze papa’s en mama’s zijn allebei 
gelukkig’, zegt ze wijs. Ik moet er toch 
een beetje aan wennen, maar ben van een 
andere generatie. Ik herinner me gezins-
situaties waarbij kinderen als het ware 
moesten kiezen tussen vader en moeder 
en dat het altijd problemen gaf. Met de 
verschillende familierelaties die op deze 
manier ontstaan hebben kinderen van 
deze tijd kennelijk geen moeite en dat 
lijkt me goed. Vechten biedt uiteindelijk 
toch geen oplossing. Natascha kijkt intus-
sen wat ongeduldig op haar horloge. ‘Hij 
is laat’, zegt ze maar ze fleurt op als ze op-
eens een auto bij het bankje ziet stoppen. 
Na een innige omhelzing stapt ze in de 
auto en weg zijn ze.

Maerten



 De Vierklank 19 24 april 2019

SVM verspeelt twee punten 
Op het zonovergoten van Eck-sportpark speelde SVM afgelopen zaterdag een uitstekende 

wedstrijd tegen koploper Hercules. Hercules pakte wel direct na het eerste fluitsignaal 
het initiatief en drong het geelblauwe keurcorps van SVM trainer Kevin Ligtermoet 

terug op eigen helft, maar echt gevaarlijk werden de Herculanen niet.

Kevin Timman speelde wat korter 
voor de verdediging en Roy Wij-
man was de motor op het midden-
veld. SVM counterde steeds ge-
vaarlijker en Roy Wijman kopte uit 
de prima voorzet van Mike de Kok 
heel goed in maar de Hercules doel-
man voorkwam de 1-0 achterstand. 
Hercules combineerde beter, maar 
SVM kwam langzaam maar zeker 
steeds beter in de wedstrijd en werd 
ook gevaarlijker. Uit een goed in-
gestudeerde vrije trap schoot Kevin 
Timman op de lat. Het was meer de 
vraag wanneer SVM op voorsprong 
kon komen, dan of dat zou gebeu-
ren. Voor de rust werd niet meer 
gescoord.

Na rust
SVM kwam ook in de 2e helft goed 
uit de startblokken; Hercules bleef 

beter combineren. SVM groeide 
in de wedstrijd en besefte dat er 
meer inzat. Jammer dat regisseur 
Kevin Timman na een grove over-
treding vervangen moest worden 
door de verdienstelijk ingevallen 
Coen Swart. Een heel spannende 
2e helft volgde. En dan rond de 70 
minuut lukt het: Roy Wijman zette 
goed voor en Danny de Bie zag dat 
door zijn inzet de bal in het Hercu-
les doel verdween. Eigen doelpunt 
of niet SVM had de 1-0 voorsprong 
binnen. SVM wilde meer en uit 
een werkelijk schitterende aanval 
schoot Mike Boshuis de bal op de 
lat. SVM hield goed stand en had 
op de 2-0 moeten komen. 

Offensief
Hercules begon de laatste 10 mi-
nuten aan een wanhoopoffensief, 

maar de SVM verdediging gaf geen 
krimp en had geluk dat Hercules 
de kansen ook niet benutte. En dan 
in de 95e minuut geeft SVM te 
veel ruimte weg en valt de gelijk-
maker toch nog (1-1). SVM zette 
daarna nog even alles op alles maar 
scoorde niet meer, waardoor het de 
Maartensdijkers – spelend met een 
sterk collectief – uiteindelijk niet 
lukte de spanning in de competitie 
terug te brengen. Hercules (59 pun-
ten uit 23 van de 26 wedstrijden) 
heeft het kampioenschap bijna bin-
nen. SVM (52 punten uit 22 van de 
26 wedstrijden) heeft gelukkig al 
een periodetitel op zak en kan ge-
zien de teamspirit en het sterke col-
lectief op weg na de nacompetitie 
voor promotie naar de 3e klasse. 
SVM speelt weer op 4 mei de in-
haalwedstrijd uit bij VVJ.

Perry van den Bunt werkt de bal ook tot genoegen van medespeler Danny 
de Bie doeltreffend weg.                 (foto Nanne de Vries)

Stichtsche wint 
internationaal Rugbytoernooi

De Stichtsche Rugby Club was eerste paasdag present op het internationale jeugd rugby 
toernooi in Hilversum. Het U10 team van Stichtsche stond te midden van 1800 jeugdige 
rugbyers uit Europa en zelfs Zuid Afrika om hun kunsten met de ovale bal te laten zien. 

De jongens en meiden van het team 
lieten zich die dag van hun beste 
kant zien. De poulewedstrijden wa-
ren pittige partijen waarbij Castri-
cum een maat te groot was en ook 
het team van Rotterdam regelmatig 
de verdediging van Stichtsche door 
kwam.

De derde en beslissende wedstrijd 
tegen ’t Gooi uit Naarden was be-
palend, wel of geen finalewedstrijd. 
Dat was het moment waarop de 
Wolven hun ware identiteit lieten 
zien. Met snelle aanvallen, goede 
tackels en scherpe passes naar 
teamgenoten wisten ze de winst 
naar zich toe te trekken. Rugby 
wedstrijden eindigen altijd met 
3 finales waarin de beste teams 
voor de winst in elke groep spelen. 
Stichtsche mocht de Bowl finale 
spelen tegen een Nederlands team, 

de buitenlandse teams in de klasse 
U10 uit Engeland en België wa-
ren derde en vierde geworden. De 
laatste wedstrijd van de dag werd 
een overweldigend succes voor 

de Stichtsche Wolven. Met 5 suc-
cesvolle aanvallen en daarmee 5 
Tries tegen 1 voor Eemland was het 
Squeeze voor Stichtsche. 
              (Toine van der Poel)

Het U10 team wint de Bowl finale en neemt de trofee in ontvangst . FC De Bilt laat heel 
veel kansen liggen

Na de overwinning van FC De Bilt op naaste concurrent 
Delta Sports, stond op zaterdag 20 april de uitwedstrijd 
tegen Benschop op het programma. Meestal een lastige 

tegenstander; in de confrontaties van de voorbije jaren was 
FC De Bilt wel altijd de winnaar.

Het leek afgelopen zaterdag onder zomerse omstandigheden ook die 
kant op te gaan, want al in de eerste minuut flitste Appie Ayoubi door 
de Benschopse verdediging en hij leek de bal in het doel te tikken, maar 
de keeper kreeg er nog een voetje tegen; in de rebound schoot Steven 
van den Berg goed in, maar daar was net een verdediger op de doellijn. 
Dat het met de rust nog maar 0-1 was door een mooi doelpunt van Jelle 
Vliek was voor vriend en vijand dan ook een verrassing.

Tweede helft
Ook in de tweede helft werden de kansen aaneen geregen; de Biltse 
keeper Jos de Gram heeft bijna niets te doen gehad en dan ineens uit het 
niets een wonderschoon doelpunt van Benschop (1-1). Twee gele kaar-
ten voor Mano Bakkenes zorgden ook nog voor een ondertal aan Biltse 
kant; niet dat dat veel uit maakte, want ook met tien man waren er kan-
sen genoeg.  En als dan ook nog de keeper van Benschop in de laatste 
minuten twee schitterende reddingen verrichtte, dan weet je het wel: 
Het bleef dus 1-1. De stand is nu FC De Bilt 23 gespeeld en 50 pinten 
en FC Delta Sports speelde eveneens 23 keer en vergaarde 47 punten. 
De komende weken geen competitievoetbal voor FC De Bilt 1; de laat-
ste serie (van drie) wedstrijden begint op 11 mei a.s.: FC De Bilt is dan 
gastheer voor SV Lopik. 

Geslaagde paaswandeling 
Schitterend weer, het Van Boetzelaerpark ligt blakend in de ochtendzon. Een groep van 

meer dan dertig geïnteresseerden is op deze paasochtend gekomen om een 
wandeling te maken door het park.

De groep werd opgesplitst; twee 
groepen werden begeleid door er-
varen IVN-gidsen. Er werd verteld 
over de oorsprong van dit park, 
maar vooral over de bijzondere 
bomen die hier te vinden zijn. Veel 
soorten in diverse variëteiten; ge-
keken werd er naar bladvorm, de 
bast en de groei van de boom. Aan 
het eind als iedereen tevreden naar 
huis gaat voor de paaslunch of 
andere activiteit zijn er gezamen-
lijke opmerkingen zoals: ‘Wat zijn 
er toch veel verschillende bomen 
hier’ en ‘Ik wist niet dat het hier 
zo mooi was’. Kortom een heel ge-
slaagde excursie.
   (Henk Yperlaan) Ruim belangstelling voor de paaswandeling in het park.

Osteopathie bij Atlas
Atlas Fysiotherapie Maartensdijk is een samenwerkingsverband aange-
gaan met Osteopathie van de Klomp. Bianka van de Klomp zal vanaf 
1 mei op maandag en donderdag aanwezig zijn in de praktijk aan de 
Tolakkerweg.

Bianka behandelt verschillende lichamelijke klachten. Zij is onder an-
dere gespecialiseerd in de behandeling van zwangere vrouwen, baby’s 
en kinderen. Praktijkeigenaar Joost de Rooij van Atlas Fysio is blij met 
de samenwerking. Steeds meer klachten vragen om een multidiscipli-
naire benadering, waarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars 
expertise. Naast osteopathie kunt u bij Atlas Fysio ook terecht voor fy-
siotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oefentherapie cesar 
en fysio-fitness. Meer informatie over de praktijk en welke klachten be-
handeld kunnen worden, kunt u vinden op de website www.atlasfysio.
nl of www.osteopathievdklomp.nl 

Joost (Atlas) verwelkomt Bianka met haar osteopathiepraktijk in 
Maartensdijk.
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Verandering bij 
Hervormde Gemeente 

Groenekan
De Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan (PKN) houdt eind 
april 2019 op te bestaan. Al langere tijd wordt de kerkenraad gevormd 
door uit hervormde gemeenten in de omtrek gedelegeerde kerkenraads-
leden, omdat Blauwkapel-Groenekan zelf geen ambtsdragers meer kan 
opbrengen. 

Die situatie kan niet blijven. Hierover is met de classis overlegd en 
dit heeft geleid tot het besluit de kerkelijke gemeente op te heffen en 
per 1 mei een doorstart te laten maken als Hervormde huisgemeente 
Blauwkapel-Groenekan zodat het plaatselijk kerkelijk leven voortgang 
kan hebben. Een huisgemeente belegt erediensten, er is pastoraat, een 
Bijbelkring, kinderwerk. Een commissie, gevormd door mensen uit de 
eigen gemeente, aangevuld met een kerkenraadslid uit de moederge-
meente (dat is De Ark in Bilthoven) stuurt de huisgemeente aan.

In de dienst van zondagmiddag 5 mei (de eerste dienst als Hervormde 
huisgemeente Blauwkapel- Groenekan) wordt afscheid genomen van 
de gedelegeerde ambtsdragers, 
waarvan sommigen zich 15 jaar 
(sinds 2004) voor de gemeente 
hebben ingezet.

advertentie

advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Omwonenenden Ruigenhoeksedijk 
zijn verkeersoverlast meer dan zat

door Walter Eijndhoven

Donderdag 18 april overhandigde een groep verontruste burgers in Groenekan een lijst met 200 
handtekeningen aan wethouder Dolf Smolenaers en gebiedsmakelaar Lianne Oosterlee, 

in de Groene Daan in Groenekan. Aanleiding van deze actie is een betere 
verkeersveiligheid op de dijk. 

‘Nadat mijn achtjarige dochter twee 
weken geleden, voor mijn deur, 
werd aangereden, was voor mij de 
maat vol’, vertelt Sophie van den 
Elsen uit Groenekan. ‘Gelukkig 
kwam zij er slechts met kleerscheu-
ren vanaf, maar wij willen nu echt 
een veiliger weg’, vervolgt Van den 
Elsen haar verhaal.

Sluiproute
De Ruigenhoeksedijk ligt in een 
recreatiegebied en wordt veel ge-
bruikt door wandelaars, fietsers, 
skaters, ruiters, wielrenners, mo-
torrijders, bestemmingsverkeer en 
vele anderen. Van den Elsen: ‘He-
laas wordt de dijk ook als sluiprou-
te gebruikt en wordt er vaak te hard 
gereden door automobilisten. En 
ook al houden sommigen van hen 
zich aan de toegestane snelheid van 
60 km/u, dan nog leidt dit vaak tot 
gevaarlijke situaties op deze smalle 

weg zonder voet- en fietspaden. De 
laatste twee jaar zijn meerdere ge-
zinnen met jonge kinderen op de 
Ruigenhoeksedijk komen wonen. 
De kinderen fietsen over de dijk 
naar school, naar vriendjes of naar 
zwembad De Kikker. Het is levens-
gevaarlijk voor hen’. 

Bijna-ongelukken
Van den Elsen geeft meerdere voor-
beelden van bijna-ongelukken: twee 
weken geleden werd de dochter van 
Van den Elsen aangereden door een 
veel te hardrijdende automobilist, 
die na het ongeval doorreed. Een 
tijdje terug werd een vader met zijn 
zoontje (9) de berm ingereden door 
een veel te hardrijdende automobi-
list. Bij een ander (bijna)ongeluk 
viel een ruiter van zijn steigerende 
paard, nadat een automobilist toete-
rend voorbij kwam. Ook deze reed 
door. 

‘’Dit zijn ongevallen die ‘goed’ zijn 
afgelopen’, legt Van den Elsen uit. 
‘De angst overheerst echter, bij ons 
als bewoners, dat het een keer echt 
goed fout gaat. De verkeerssitu-
atie op de dijk wekt veel agressie 
op. Meerdere ruzies vonden reeds 
plaats, zelfs met gebruik van fysiek 
geweld’.

Realistisch plan
Tussen gemeente De Bilt en de be-
woners van de Ruigenhoeksedijk 
vonden in het verleden meerdere 
gesprekken plaats. Deze gesprek-
ken leidden tot snelheidsmetingen 
en de dijk werd ‘afgesloten’ tegen 
sluipverkeer, tijdens spitsuren. He-
laas houdt niemand zich hieraan en 
wordt niet gehandhaafd door de ge-
meente. Uit contacten met De Bilt 
bleek dat zij het verkeersprobleem 
op de Ruigenhoeksedijk erkennen. 
Van den Elsen: ‘Na het laatste on-

De Ruigenhoeksedijk ligt in een recreatiegebied. 

Lente bij Repair Café Westbroek
Op 13 april stonden in de grote zaal van het Dorpshuis in Westbroek, 

anwege de Lentespecial van het Repair Café, de tafels vol met zelfgekweekte plantjes, 
zaailingen, stekjes en  zakjes met zelf-geoogste zaden.

Er waren groente- en fruitplanten, 
allerlei soorten een-jarigen, vet-
plantjes en vaste planten. Genoeg 
keuze om te ruilen, weg te geven of 
mee te nemen. En genoeg enthou-
siaste plantenliefhebbers om leuke 
en/of nuttige planteninformatie 
mee uit te wisselen. Buiten sleep 
Koos, ondanks het frisse lenteweer, 
talloze hegge- en snoeischaren 
vlijmscherp.

Marcel, Martijn, Hans en Annie 
waren binnen actief. Er kwamen 
onder andere stofzuigers, elektri-
sche heggenscharen, een cirkel-
zaag, diverse lampen, eierkoker, 
laptop, kleding, en (van iemand met 
een vooruitziende blik) twee dozen 
kerstverlichting voorbij. De handig 
reparateurs konden de meeste spul-
len - in samenwerking met de eige-
naar- weer repareren.

Tijdens het Repair Café in Westbroek wisselen groen, zaai en stekjes van 
eigenaar.

Paaseitjes zoeken bij dierenweide 

Zaterdagmorgen 20 april werd onder een stralende zon, een oude Maartensdijkse traditie in ere hersteld; 
paaseitjes zoeken bij de Dierenweide. Een groot aantal kinderen genoot van het zoeken van de eitjes. Paashaas 
Kapper Hans hielp waar nodig alle kinderen bij het zoeken. Na afloop werd door velen ook nog de geopende 
dierenweide met alle jonge dieren bezocht. Na afloop was ‘Dit moeten we volgend jaar gewoon weer doen, net 
als vroeger’ dan ook een veel gehoorde uitspraak. Meer info over de dierenweide en een filmpje over afgelopen 
zaterdag is te vinden op de Facebookpagina van Dierenweide Maartensdijk.   (Gert-Jan Weierink)

geval twee weken geleden, willen 
de bewoners nu dat de gemeente 
maatregelen treft, om ernstige on-
gelukken te voorkomen. Daarom 
hebben wij ook een plan gemaakt. 
Als omwonenden denken wij graag 
mee aan een realistisch plan en be-
grijpen wij dat niet alle maatregelen 
geschikt zijn. Voor een veiliger ver-
keerssituatie willen wij handhaving 
op zowel snelheid als sluipverkeer, 
de snelheid terugbrengen naar 30 
km/u en willen wij de auto ‘te gast’ 
maken op deze weg.

Wethouder Dolf Smolenaers en 
gebiedsmakelaar Lianne Oosterlee 
zijn blij met deze burgerparticipa-
tie en staan welwillend tegenover 
constructieve oplossingen van om-
wonenden. 
‘Gemeente De Bilt wil dit graag 
aanpakken en is erg blij met mee-
denken van burgers’, vertelt Oos-
terlee. ‘De Bilt is nu aan zet om 
een afspraak te plannen binnen 2 à 
3 weken, voor een vervolggesprek 
om gezamenlijk de verdere aanpak 
te bepalen’. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vr. 26 april: Aanschuiven in de feesttent!

Woe.
24-04
Do.

25-04
Vr.

26-04
Za.

27-04
Zo.

28-04
Woe.
01-05
Do.

02-05
Vr.

03-05
Za.

04-05
Zo.

05-05

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Biefstuk met 
champignonsaus

Gebakken 
victoriabaarsfilet 
met pernodsaus

Flammkuchen met 
preicrème en geitenkaas

Runderrib-eye v.d. grill 
met knoflooksaus

Bouillabaisse 
(Zuid-Franse visschotel)

Vegetarische burger 
met salade van 
snoeptomaatjes
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