
Gemeente De Bilt
viert Veteranendag

Op vrijdag 29 juni 2018 viert de gemeente De Bilt de Nederlandse 
Veteranendag. De gemeente nodigt alle oudgediende en nog dienende 

veteranen uit de gemeente De Bilt uit om Veteranendag te vieren.

Om 13.00 uur vindt de ontvangst plaats op het gemeentehuis in Bilthoven 
waar burgemeester Sjoerd Potters iedereen welkom heet. Om 13.45 uur 
vertrekken de veteranen naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
in Hilversum, waar hen een mooi programma wordt aangeboden. Hierbij 
zijn ook de groepen 7 en 8 van de Groen van Prinstererschool uit De Bilt 
aanwezig. Om 16.30 uur rijdt men terug naar Jagtlust in De Bilt waar groep 
8 het oorlogsmonument overdraagt aan groep 7. Mevrouw Iris van Maanen 
zal een gedicht voorlezen en de kinderen zullen bloemen leggen. Aanslui-
tend zal aan de veteranen de zogenaamde ‘blauwe hap’ worden geserveerd.

Voor wie
Alle bij het Veteraneninstituut geregistreerde veteranen, die woonachtig 
zijn in de gemeente De Bilt hebben een uitnodiging voor Veteranendag 
2018 ontvangen. Niet alleen oud-militairen, maar ook militairen in actieve 
dienst hebben recht op de veteranenstatus als zij hebben deelgenomen aan 
vredesoperaties in internationaal verband. Veteranen uit de gemeente De 
Bilt die geen uitnodiging hebben ontvangen, zijn uiteraard ook van harte 
welkom. 

Aanmelden
Deelname is mogelijk na aanmelding, in verband met de organisatie en ca-
tering: men kan zich aanmelden vóór 18 juni aanstaande bij Annemiek Bo-
vée (bestuurssecretariaat): e-mail a.bovee@debilt.nl of tel. 030 2289569.
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Nog meer weekenden stil op A27
door Henk van de Bunt

De voorbije weekeinden werkte aannemerscombinatie 3Angle van vrijdagavond tot 
maandagochtend met man en macht aan het aanbrengen van een nieuwe laag dubbellaags 

asfalt over delen van het traject A 27 tussen Utrecht en Hilversum. Een veelomvattende klus, 
waarbij alle tijd en menskracht optimaal benut moest worden.

In deze asfaltweekenden werd van 
het wegdek weer een gladde ‘deken’ 
gemaakt met behulp van een zoge-
noemde asfalttrein; alle handelingen 
sloten nauw op elkaar aan. Van fre-
zen en het reinigen van het bestaande 
wegdek tot de productie en verwer-
king van het dubbellaags asfalt. De 
deklaag werd met 4 asfaltmachines 
over de gehele breedte van de weg 
‘warm tegen warm’ aangebracht (zie 
foto), zonder naad. De signalering, 
markeringen en voegen voor de vi-
aducten moesten daarna nog worden 
aangebracht. In korte tijd moesten 
veel verschillende stappen worden 
gezet. Er werd dit laatste weekend 
met zo’n 250 personen aan de weg 
gewerkt. Daarnaast werden alle 

asfalt-spreidmachines ingezet en 
draaiden er meerdere asfaltcentrales 
op volle toeren. 3Angle bracht in 
totaal 10.000 ton asfalt aan: dat zijn 
300 vrachten. Voor de afvoer van het 
vrijkomende asfalt waren totaal 750 
vrachten nodig. Deze reden allemaal 
via het hoofdwegennet aan en niet 
via de buurt.

Klaar
Op borden langs de A27 op het 
gedeelte Utrecht afslag Biltho-
ven staan aanduidingen dat in het 
weekeinde van 15-18 juni opnieuw 
de A27 voor wat betreft dit traject-
gedeelte afgesloten zal zijn. Is de 
verbreding van de A27 dan nog niet 
klaar? Jorinke Vos namens RWS: ‘In 

het weekend van 15-18 juni gaan we 
verder met asfalteren van de A27 in 
noordelijke rijrichting. Dan wordt 
de rijksweg van aansluiting Hilver-
sum tot knooppunt Eemnes voorzien 
van de definitieve asfaltlaag. In het 
laatste weekend van juni (29 juni - 
2 juli) starten we met het asfalteren 
op de andere rijhelft. Het asfalteren 
is de laatste grote aanpassing die we 
voor de verbreding van de A27 (en 
A1) treffen. Dat wil niet zeggen dat 
we dan klaar zijn. We moeten voor 
oplevering nog diverse werkzaam-
heden verrichten. Denk aan bermen 
inzaaien en bomen aanplanten, de 
laatste geluidsschermen plaatsen, 
markeringen aanbrengen en natuur-
lijk het bouwterrein opruimen.

In 2017 gingen de deelnemers samen met burgemeester Sjoerd Potters 
met twee bussen richting het nationaal Militair Museum in Soesterberg. 
[foto Walter Eijndhoven] 

In het weekend werd met man en macht dag en nacht gewerkt op de oostelijke rijbaan afslag Bilthoven - 
Hollandsche Rading.

Op het gedeelte afslag Bilthoven - Hollandsche Rading werd 
zondagmiddag de belijning uitgezet. 
[foto Henk van de Bunt]
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Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Heel gemeente De Bilt

kleurt BLAUW
Record Automatische Deuren B.V.
Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen
www.recordbv.nl

Een aantrekkelijke reclamedrager met gebruikswaarde.

•  Waterfl essen met of zonder fruitfi lters
•  Met of zonder koelelement

Wij geven graag advies!

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

Leverbaar
vanaf

25 stuks

Bekers en bidons?
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/06 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/06 • 09.30u - Ds. J.J. ten Brinke 

10/06 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/06 • 10.30u - Aries van Meeteren

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/06 • 10.00u - de heer Theo van Duin

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
10/06 • 10.30u - Pastoor Jozef Skiba

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)
10/06 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

10/06 • 10.00u - Ds. W. Markus, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

10/06 • 19.00u - Ds. A.T. van Blijderveen

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/06 • 10.30u - Ds. E.W.J. van Leersum 

Viering en Dankzegging 
Heilig Avondmaal in 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/06 • Kerkgebouw gesloten; 
Samendienst in Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
10/06 • 10.00u - Communieviering

W. Sarot 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
10/06 • 10.00u - spreker 

dhr. Hans Somhorst 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

10/06 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg 

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

10/06 • 15.30u - Ds. G.H. Vlijm 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

10/06 • 10.00u - Ds. W. van Vlastuin
10/06 • 18.30u - Ds. J.G. Blom

Onderwegkerk Blauwkapel
10/06 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/06 • 11.00u - de heer Jan Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
10/06 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
10/06 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
10/06 • 09.30u - 

de heer Jan Grootendorst

St. Maartenskerk
10/06 • 10.00 u - 

Woord- en Communieviering
Pastor Jan Houben 

Ned. Ger. Kerk
10/06 • 10.00u - ds. J. Griffi oen

10/06 • 18.30u - drs. A. ten Napel
 

PKN - Herv. Kerk
10/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
10/06 • 18.30u - Ds. J.W. Hooijdonk

‘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

Gerdien Jansen

Van Haren Uitvaartzorg is dé uitvaart
onderneming voor De Bilt en omstreken.  
Met respect, stijl en liefde.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 
www.vanharenuitvaartzorg.nl

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

1972 - 2018

Mw. N. van Ginkel
46 jaar heeft juf Van Ginkel met ‘hart en ziel’ in Groenekan en 

Maartensdijk kinderen (levens)lessen meegegeven!
Nu gaat ze afscheid nemen!

Bent u haar leerling of collega geweest of kent u haar
op een andere wijze? We nodigen u van harte uit om onze juf

de hand te drukken op D.V. dinsdag 3 juli,
tussen 20.00 en 22.00 uur in de School met de Bijbel

Pr. Irenelaan 14 - 3738 VK Maartensdijk.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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Na afnemende krachten is uit onze familiekring weggenomen
onze geliefde broer, zwager en oom

Gerrit Mulder
Op de leeftijd van 86 jaar

 Wassenaar Jo Mulder
 Amersfoort Corrie Kamper-Mulder
  Jan Kamper
 Woudenberg: Cees Mulder
  Ada Mulder-Overdijkink
 Hulshorst Henk Mulder (in herinnering)
  Eipy Mulder-Doorneweerd (in herinnering)
 Elburg Geesje de Beer-Mulder
  Willem de Beer (in herinnering)
 Nunspeet Coby Mulder

Utrecht, 29 mei 2018

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op
de Hervormde Begraafplaats, aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Psalm 25 vers 2 (Berijmd)

Het behaagde de HEERE heden uit ons midden weg te nemen,
in de Hope des Eeuwigen Levens, mijn geliefde man,

onze lieve vader, schoonvader en opa

Gerrit Mulder
in de leeftijd van 86 jaar

 Maartensdijk: A. Mulder-Westhuis
  Kinderen, klein-
  en achterkleinkinderen

Utrecht, 29 mei 2018
Maertensplein 8
3738 GJ Maartensdijk

De begrafenis heeft, zaterdag 2 juni jl., plaatsgevonden
op de Hervormde Begraafplaats te Maartensdijk.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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Wij zijn diep getroffen door het overlijden van ons 
oud-gemeenteraadslid

Nico Jansen
Nico was namens de ChristenUnie vanaf 2001 tot 
en met november 2017 onafgebroken gemeente-
raadslid in De Bilt. 

Wij zijn Nico zeer dankbaar voor de lange periode 
waarin en de wijze waarop hij de vertegenwoor- 
diging van de ChristenUnie in maatschappij en 
gemeenteraad invulling heeft gegeven.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Tiny en 
de (klein)kinderen en wensen hen Gods kracht en 
vertroosting toe.

Namens de fractie en het bestuur van
 De ChristenUnie De Bilt, 
 Theo Aalbers
 Daniel van Utrecht

Laatste dienst in Immanuelkerk
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Bilt kon niet anders dan 

bezuinigingen doorvoeren in verband met de terugloop van het aantal leden. Ten aanzien 
van de kerkgebouwen (Dorpskerk, Immanuelkerk en Opstandingskerk) besloot de Algemene 

Kerkenraad de monumentale Immanuelkerk, het voormalig gereformeerde kerkgebouw aan de 
Soestdijkseweg Zuid, dat in 1923 in gebruik genomen werd af te stoten. Zondag 24 juni zal de 

laatste dienst daar worden gehouden. 

Dat de Immanuëlkerk een groot 
deel van het werkzame leven van 
oud-predikant Gert Landman heeft 
bepaald, staat buiten kijf. Na zijn 
Amsterdamse periode werd Gert in 
1989 in De Bilt beroepen, waarna 
hij maar liefst ruim 26 jaar zijn 
ambt vervulde in de intieme kerk 
aan de Soestdijkseweg Zuid. Zes-
entwintig jaar mooie herinneringen 
aan een markante predikantsplaats.

Verliefd
‘Ik was direct verliefd op de Im-
manuëlkerk toen ik er binnen stapte 
voor mijn eerste kennismaking’, 
herinnert Gert zich. ‘Een van de 
eerste dingen die ik deed was een 
stukje zingen om de akoestiek te 
testen, dat vind ik een essentiële 
eigenschap voor een kerkgebouw. 
Het klonk geweldig en ook qua 
bouwstijl sprak het pand mij heel 
erg aan; een prachtig voorbeeld van 
Amsterdamse School-architectuur. 
Toen ik in de vacature van PKN De 

Bilt las dat ze iemand zochten met 
kennis van liturgie en kerkmuziek, 
dacht ik direct: ‘Die willen mij’. En 
zo voelde het ook, toen ik er in no-
vember 1989 als predikant aan de 
slag ging. Ook met de mensen had 
ik direct een klik. Kortom: zowel 
de gemeente als het gebouw pasten 
helemaal bij mij.’

Verbouwing
Gert kreeg kort na zijn komst de rol 
van ‘bouwpastoor’, want het interi-
eur was aan vernieuwing toe. Hij 
leidde het verbouwproces dat voor-
al ruimte moest scheppen. ‘Toen ik 
hier begon als predikant was de in-
richting heel traditioneel: met drie 
rijen houten banken en daartussen 
twee heel nauwe gangpaden tot he-
lemaal vooraan. Je kon er eigenlijk 
nauwelijks meer dan stil zitten en 
naar een preek luisteren. Er was 
geen ruimte om bijvoorbeeld een 
bruidspaar goed te ontvangen voor 
de huwelijksinzegening of voor een 

goede opstelling bij een uitvaart-
dienst en ook voor de avondmaal-
viering was de bewegingsruimte 
veel te krap. Bij de verbouwing 
gingen de banken eruit en kwam er 
een nieuwe vloer met vloerverwar-
ming en losse stoelen. Zo kregen 
we een kerkzaal met een moderner 
liturgisch centrum en fl exibel in te 
delen zitplaatsen. Daarvan profi -
teerden we ook bij de Taizédiensten 
waarbij mensen op de vloer zitten. 
Ik heb die diensten jaren lang mo-
gen leiden en ik denk er met veel 
plezier aan terug. Taizé en de Im-
manuëlkerk hoorden bij elkaar.’

Muziek als rode draad
Kerkmuziek loopt als een rode 
draad door het leven van Gert Land-
man. Zijn herinneringen aan de 
Immanuëlkerk zijn dan ook door-
trokken van mooie muzikale hoog-
tepunten. ‘Met cantor Joke Firet en 
organist Sietze Kaldeway kon ik le-
zen en schrijven en samen hebben 
we op muzikaal gebied hele mooie 
dingen gedaan. Zoals de organisa-
tie van het jaarlijks kerstoratorium. 
We wilden in de Immanuëlkerk niet 
de formule van de Opstandingskerk 
kopiëren, waar de kerstnachtdienst 
werd begeleid door de Koninklijke 
Biltse Harmonie. Zo kwamen we 
op het plan voor een verstillende 
kerstnachtdienst met ook minder 
traditionele kerstliederen en mooi 
Engelstalig repertoire van onder 
andere John Rutter. Ik zal altijd met 

warmte terugdenken aan de prach-
tige samenwerking met de musici 
hier.
Nu de kerk voorgoed gaat sluiten, 
hoop ik dat de toekomstige gebrui-
kers recht doen aan de karakteris-
tieken van het gebouw door er ook 
muzikale evenementen te organi-
seren. Een voormalig kerkgebouw 
moet een waardige bestemming 

krijgen. Een restaurant vind ik nog 
niet zo gek. Als je er dan ook nog 
iets doet aan cultuur, zoals een 
concert of fi lmvoorstelling, of als 
het ook een offi ciële trouwlocatie 
wordt, blijven de bouwkundige 
kenmerken en de geschiedenis van 
dit markante gebouw toch nog een 
beetje tot hun recht komen.’
 (Rob Jastrzebski)

Gert Landman hoopt dat de Immanuelkerk een waardige bestemming 
krijgt.

Rommelmarkt Westbroek

Op 23 juni organiseert de Neder-
lands Gereformeerde Kerk uit 
Westbroek van 10.00 tot 15.00 uur 
een rommelmarkt op de Achter-
weteringseweg 56 in Westbroek. 
Spullen inleveren kan nog op 9 
juni van 14.00 tot 16.00 uur aldaar.

Informatieavond Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! orga-
niseert op dinsdagavond 12 juni 
de laatste informatieavond voor 
de zomervakantie over zonne-
panelen. De bijeenkomst wordt 
geleid door een onafhankelijk 
deskundige en vindt plaats in De 
Bilt bij één van de vrijwilligers 
thuis. Zelf zonnestroom opwek-
ken wordt steeds aantrekkelijker: 
alle aspecten komen aan de orde 
tijdens deze avond. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via 
info@beng2030.nl. Men ontvangt 
bericht over tijd en plaats. Het is 
handig om uw energierekening 
mee te nemen. 

Filmhuis

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt vertoont op 13 juni de 
film Moonlight. Drie fases uit het 
leven van Chiron, een homosek-
suele zwarte jongen die opgroeit 
in één van de ruigste buurten van 
Miami. De film sleepte 3 Oscars 
in de wacht w.o. die voor beste 

film 2017. De voorstelling is in 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven om 20.00 uur. 

De vos op Beerschoten
 
KinderNatuurActiviteiten van Het 
Utrechts Landschap (HUL) orga-
niseert activiteiten voor kinderen 
in en over de natuur. Dit wordt 
gedaan onder leiding van vrijwil-
ligers van HUL en IVN De Bilt op 
Beerschoten. Woensdag 13 juni 
wordt er van alles verteld over de 
vos in en buiten paviljoen Beer-
schoten. Er is wat lekkers met 
limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. 
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: 
Paviljoen Beerschoten, De Holle 
Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per 
email kan tot en met zaterdag 
9 juni via kindernatuuractivitei-
ten@gmail.com.

Zomerse lunch 
voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg organiseert 
op dinsdag 19 juni om 12.00 uur 
een zomerse lunch voor mantel-

zorgers bij WVT, Talinglaan 10 
te Bilthoven. Een gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten in ontspannen 
sfeer. Steunpunt Mantelzorg biedt 
deze lunch gratis aan. Aanmel-
ding vooraf is noodzakelijk uiter-
lijk 14 juni: e-mail, mantelzorg@
mensdebilt.nl of tel. 030 7271556.

Expositie ‘Levensloop’

Rita Camhuijsen exposeert in 
PCB uitvaartwinkel, Uilenpad 
1 in Bilthoven. Tijdens de ope-
ningsdagen: dinsdag, woensdag 
en vrijdag (10.00 - 17.00 uur) 
kunt u de expositie bezichtigen. 
Rita laat hierin een verhaal zien, 
met interpretaties van mensen die 
zij heeft ontmoet.

Uitslag Wedvlucht  

De vogels van de leden van PV 
De Bilt kwamen dit weekeinde 
uit het ruin 200 km. verder weg 
gelegen Rekkem als volgt binnen: 
Peter van Bunnik 1, 3, 4, 5, 6 en 
8. P.C.A. Cooyman  2 en Ron 
Miltenburg 7, 9 en 10. 

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
plotselinge overlijden op 2 juni jl. van ons oud-raadslid, de heer

Nico Jansen
De heer Jansen was bijna 17 jaar gemeenteraadslid in onze
gemeente. Wij houden hem in onze herinnering als een warm
persoon met een grote betrokkenheid bij het wel en wee
van de gemeente De Bilt.

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn vrouw 
Tiny, zijn kleinzoons Lorenzo en Falco en verdere naaste familie.

De gemeenteraad van De Bilt,
de griffier, de voorzitter,
Thecla van der Torre Sjoerd Potters

Burgemeester en wethouders van De Bilt,
de secretaris, de burgemeester,
Erik Wietses Sjoerd Potters
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 juni
t/m woensdag 13 juni

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

Kip-tomaat-mozzarella
Ei-bieslook salade
Filet Americain

Gebraden entrecote
Gegrilde kiprollade
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor de BBQ!

    VOORDEEL HELE WEEK

Noten & pinda's

Riblappen

Lamsracks
naturel of gemarineerd

Kipsaté stokjes

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

100
GRAM 4.25

Hamburgers

Speklapjes
naturel of gemarineerd

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

CRANBERRYMIX

HUISMIX

500
GRAM 5.98

De allerlekkerste!

Extra donderdag voordeel:

5
VOOR 10.-

1
KILO 8.98

SHOARMA

5
VOOR 5.-

Kip schnitzels, runder schnitzels, 
gehakt schnitzels of varkens 
schnitzels 5 HALEN= 4 BETALEN

GARNAALSPIESJES
STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 5.50

BOEREN GRASKAAS 500
GRAM 5.50 

VLEESWAREN TRIO

DIVERSE DRY-AGED PRODUCTEN

Terug in het assortiment!

Voor de liefhebbers een feest!

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

Alleen donderdag alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten
per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Onze bekende 

FRUITWAARTJES 
3 smaken 
• Aardbeien
• Frambozen
• Bosvruchten

Nu € 9,95

•  Fettucini met gevulde kip € 1,49
100 gram

•  Vers gesneden
Hollandse spitskool € 0,79

zak 400 gram
•  Sap... sap... sap...

Perssinaasappels
Per kist (15 kilo) € 12,50

€ 1,99
zak 2 kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

DESEM
MAISBROOD

Nu € 2,49

Vers van de traiteur

•  Paella ‘rijk gevuld’ € 1,98
100 gram

•  Cannelloni
met ham en asperges € 1,98

100 gram

•  Witlof ham-kaas schotel € 0,99
100 gram

VOLOP ZOMERFRUIT
HEERLIJKE ABRIKOZEN,

WILDE PERZIKEN,
GALIA MELOENEN,

CHARANTAIS MELOENEN 
EN NOG VEEL MEER!

HOLLANDSE
AARDBEIEN
Vraag niet hoe het kan 
maar profiteer ervan!

bak 500 gram € 0,99

Vers gewassen
HOLLANDSE 
SPINAZIE
zak 300 gram € 0,69
GROTE
HOLLANDSE 
BLOEMKOOL
per stuk € 0,99

HEERLIJK ZOETE
KERSEN
Kom proeven!
500 gram € 2,99

PRACHT
FRAMBOZEN
2 dozen 
a 125 gram € 2,99

Alleen donderdag



Wethouder Hans Mieras niet 
beschikbaar 2de termijn 

door Guus Geebel

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 31 mei deed Hans Mieras 
de volgende mededeling: ‘Net als collega Rost van Tonningen vorige 
week deed, wil ik melden dat ik niet beschikbaar zal zijn voor een wet-
houderspost in de volgende periode. Er is de afgelopen maanden heel 
veel gesproken over de cultuur in de Biltse raad. Ik heb reuze mijn best 
gedaan vrij te blijven van de discussie over de raad, maar ik merk dat 
me dat steeds meer moeite kost en dat ik mij steeds vaker erger aan de 
toon waarop we elkaar in dit huis aanspreken. Die ergernis is gevaarlijk 
en die ga je met je meedragen. Ik ken mezelf genoeg dat als ik nog vier 
jaar doorga met die irritaties in mijn rugzak, onderdeel van het pro-
bleem ga worden en volgens mij moet het de ambitie van elke bestuur-
der zijn om onderdeel van de oplossing te willen zijn en niet onderdeel 
van het probleem. Dat maakt het logisch voor mij om een stap opzij te 
doen en ruimte te bieden voor iemand die met wat meer optimisme en 
onbevangenheid dit prachtige ambt ter hand kan nemen.’

Ruben van Hofwegen is na het afleggen van de ambtsbelofte benoemd 
tot plaatsvervangend griffier van de gemeente De Bilt. Hij volgt Fleur 
van der Schalk op die sinds 1 januari 2018 een andere functie bekleedt 
binnen de gemeente De Bilt

Bouwplan
De raad besloot de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te ge-
ven voor het afwijken van de ruimtelijke regels ten behoeve van het 
bouwplan voor het vergroten van de kapel aan de Nieuwe Weteringse-
weg 52 te Groenekan. Jette Muijsson (Beter De Bilt) pleit voor een 
soort stroomdiagram met procedurestappen die er te maken zijn, waar-
bij wordt aangegeven waar we in het proces staan en duidelijk wordt 
waar de communicatiemomenten met omwonenden zijn. Burgemeester 
Potters zegt dat er binnenkort een dergelijk voorstel komt. Een amende-
ment van Forza krijgt geen steun.

Voorjaarsrapportage 2018 
Vooruitlopend op de behandeling van de Kadernota 2019-2022 stemde 
de gemeenteraad in met het opnemen van € 108.000 voor de uitbreiding 
van de formatie voor de lokale veiligheid en € 25.000 voor het eerste-
lijnsloket Wmo. Menno Boer (SP) stemde tegen de rapportage. 
Er is waardering voor het stuk en enkelen willen het alleen voor ken-
nisgeving aannemen. Wethouder Anne Brommersma zegt de zorg die 
Martijn Koren (CDA) over het sociaal domein heeft te delen. ‘Er komt 
een analyse en er moeten door het nieuwe college keuzes gemaakt wor-
den. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen geeft de stand van zaken 
over het rattenprobleem. ‘Er is een besluit genomen over het varian-
tenplan waarin een aantal varianten met de budgetten is gepresenteerd 
en keuzes zijn gemaakt. Dat plan wordt gepresenteerd in de commis-
sievergadering van 14 juni waar de klankbordgroep op kan reageren en 
inspreken. Het rattenprobleem is al in 2015 onderzocht maar niets mee 
gedaan.’
 
Veiligheidsbeleid
Burgemeester Sjoerd Potters ziet op het veiligheidsdomein een toe-
name van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. ‘Vorig jaar heeft de 
raad het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 vastgesteld. Daarin zijn 
de prioriteiten gesteld en doelstellingen waar we aan moeten werken.’ 
De gemeente heeft nu drie boa’s in dienst en de burgemeester ziet geen 
noodzaak om nu extra boacapaciteit te gaan vragen. ‘De RID (Regiona-
le ICT-Dienst) is een uitvoeringsorganisatie waarin geïnvesteerd moet 
worden.’ Burgemeester Potters zal de raad het jaarverslag van de boa’s 
en een jaarplan IVP doen toekomen.

Vragenuur
Op vragen van Peter Schlamilch (Forza) over de invoering van een 
blauwe parkeerzone en invoering betaald parkeren in het Oude Dorp 
De Bilt antwoordt wethouder Rost van Tonningen dat het hier om een 
proef gaat waar nog niets over te 
zeggen valt.

Wethouder Hans Mieras (D66) is 
geen kandidaat wethouder voor 
een nieuw college.
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Lastige positie voor
Groenekans Landschap

door Henk van de Bunt

‘Uw berichtgeving betreffende het toepassen van een uitgebreide procedure voor verlening 
omgevingsvergunning Veldlaan 1 in Groenekan is zeer onzorgvuldig en dient opnieuw plaats 

te vinden. Belanghebbenden dienen op basis van juiste informatie in de gelegenheid te worden 
gesteld een zienswijze in te dienen. Uw berichtgeving geeft aan dat het oorspronkelijke
plan uit 2009 met appartementen zal worden gerealiseerd en dit is volstrekt onjuist’.

Met o.a. deze pittige openingszin 
onderbouwt het Groenekans Land-
schap (GL) haar op 1 juni ingedien-
de zienswijze op WABO-procedure 
Veldlaan 1 te Groenekan. Op de 
inhoud als op de procedure m.b.t. 
dit plan valt naar de mening van 
het Groenekans Landschap het no-
dige op te merken. Voorzitter Frans 
de Graaf: ‘De wijze waarop de ge-
meente ruimtelijke ordeningsproce-
dures aanstuurt plaatst ‘ons’ in een 
lastige positie. Participatie is geheel 
aan de maatschappij, die niet in 
staat is om belangen met elkaar op 
zorgvuldige wijze te wegen. 
De nieuwe Omgevingswet vraagt 
aan gemeenten dit proces te faci-
literen en vele gemeenten zoeken 
naar een juiste methode. In onze 
gemeente worden partijen, die 
voorheen meedachten in ontwik-
kelingen, nu in een positie geplaatst 
die vergelijkbaar is met een nor-
male burger. Het vervelende is dat 
deze materie voor normale burgers 
nauwelijks te volgen is. Men moet 
vanaf start initiatief tot realisatie 
alert zijn om geen formeel inspraak 
moment te missen; anders heb je de 
‘bus’ gemist’.

Betrokken
‘Bij het landgoed de Beijlevelden 
was het Groenekans Landschap op 
verzoek van de Gemeente vanaf 
het begin betrokken. Wat voor ons 

als vrijwilligersorganisatie niet is 
gelukt, is al deze stappen in het 
proces te delen met inwoners in 
Groenekan. Wij vertrouwden op 
de gemeentelijke rol. Bij de Veld-
laan-ontwikkeling signaleren wij 
nu ook een ontwikkeling die voor 
de Groenekanners teleurstellend is 
omdat de gemeente geen geheugen 
heeft van haar gevoerde beleid. Het 
Groenekans Landschap heeft zich 
destijds ingezet met alle inwoners 
van het dorp om woningverdichting 
te voorkomen. Dat doet zeer. He-
laas is het Groenekans Landschap 
niet de partij die alles ‘uit kan leg-
gen’. Voor de initiatiefnemers geen 
plezierig welkom als zij bij ons wil-
len wonen in zelfstandige nieuw-
bouwwoningen. Wij streven naar 
een appartementenvilla waarbij het 
woongebouw in het groen is ge-
plaatst met weinig auto’s in de tuin, 
om het karakter van het dorp voor 
de toekomst te behouden’.

Grondgebonden
GL vindt de gemeentelijke publica-
tie van 2 mei jl. niet correct, omdat 
‘u voornemens bent vergunning te 
verlenen voor 6 grondgebonden 
woningen in plaats van een appar-
tementengebouw. Alle inwoners 
waren destijds (2009) betrokken bij 
de discussie over het bouwen van 
meerdere woningen op één perceel; 
zij zullen de aankondiging vertalen 

als ‘Het plan met de appartemen-
ten’ en zullen zich vervolgens niet 
verdiepen in het plan. Groenekan-
ners worden door deze aankondi-
ging misleid gelet op de ter inzage 
liggende stukken’. Het GL betreurt 
de wijze waarop de gemeente in-
formatie verstrekt en de inspraak 
vorm geeft, waarbij verantwoor-
delijkheden opnieuw worden afge-
schoven naar initiatiefnemers. GL 
‘eist’ daarom dat de gemeente haar 
voornemen opnieuw publiceert met 
de juiste daarbij passende teksten. 
De Graaf: ‘Het is juridisch niet mo-
gelijk een juiste zienswijze in te 
dienen op basis van deze aankon-
diging’. De gemeente moet wor-
den verplicht een juiste publicatie 
te plaatsen zodat GL-donateurs en 
-achterban correct kennis kunnen 
nemen van het plan en een stand-
punt kunnen innemen.

Communicatie
Het GL kondigde op 26 april al aan 
bezwaren te hebben tegen het plan. 
Op hun brief werd geen enkele re-
actie ontvang. De Graaf tenslotte: 
‘Het Groenekans Landschap maakt 
bezwaar tegen de voorgestelde uit-
gebreide WABO- procedure voor 
Veldlaan 1. Een negatieve ziens-
wijze op basis van het door de ge-
meente gevoerde beleid de afgelo-
pen jaren en de afspraken met het 
Groenekans Landschap’.

Zichtbaar vanaf de Veldlaan in Groenekan Villa Het Uilenest.

De plannen hebben betrekking op de plaats waar nu Villa Het Uilenest is gesitueerd. (foto uit digitale archief 
van Rienk Miedema). 



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail dan naar:

info@vierlank.nl
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

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

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Fietslessen
Fietsdocent Maria van Rooijen helpt mensen op weg 
om veilig aan het verkeer deel te nemen. De lessen 
zijn op afspraak en worden individueel gegeven, 
maar het is ook mogelijk om in een groepje les te 
krijgen. Er wordt goed gekeken naar het niveau van 
de deelnemers. De lessen kunnen worden gevolgd 
op uw eigen fiets of een leenfiets van MENS De Bilt. 
Informatie: servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl. 

Gezellig koersbal- en koffiemaatje gezocht
Meneer B. (80) woont op zichzelf in het
buitengebied. Zijn kinderen wonen niet bij hem in 
de buurt en door zijn leeftijd is het lastig om eruit te 
gaan. Meneer vindt het ook leuk om regelmatig een 
beetje in de tuin te rommelen. Wie komt met meneer 
koffiedrinken of zijn favoriete sport (koersbal)
beoefenen. Info: mensmetelkaar@mensdebilt.nl. 

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

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

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

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Primera Maartensdijk

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

20% korting op alles van Ten Cate

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

JouwWerk is per direct op zoek naar jou!

• Medewerkers zorg, loondienst en zzp
• Schoonmaakmedewerkers

voor diverse locaties
• Diverse horecafunctie

12 juni 09.00-12.00 uur open inloopochtend. 
Voor vrĳ blĳ vend inschrĳ ven en het beantwoorden 

van uw vragen. Koffi e en thee staat klaar!
Willem de Zwĳ gerlaan 7 in Maartensdĳ k.

Wĳ  zien u graag!

Kĳ k voor alle vacatures op: www.jouwwerk.nu
Meer informatie? Bel of mail gerust!

06-15378676  •  jouwwerk@gmail.com

NIEUW ECHTE FRANSE
TARTELETS
met aardbei of
passievrucht,
heerlijk fris

€2,50

ONS BEKROONDE 
SUIKERBROOD
van €2,50 nu

€ 1,95

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

VOOR DE LIEFSTE

VADER
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Lezing door Martien Brinkman
door Henk van de Bunt

In zijn nieuwste boek Dichtbij het onuitsprekelijke schudt de Biltse theoloog Martien Brinkman 
zijn professorale veren af. Op vrijdag 1 juni presenteerde Brinkman dit boek bij boekhandel 

Bouwman aan de Hessenweg in De Bilt. 

Vanaf 19.30 uur was er inloop met 
koffie, speelde saxofoonkwartet 
Xasaxa in en ontvingen de vijf 
prijswinnaars van de Vierklank-
lezersactie het boek, waarna zij 
zich anoniem onder het publiek 
konden begeven. Tewin van den 
Bergh (boekhandel Bouwman) 
en Martien Brinkman verzorgden 
hierna een korte introductie over 
poëzie en religie, waarna Brink-
man korte inleidingen verzorgde 
over Vasalis, Hoornik, Knibbe 
en Andreus. Hannie Dorr en Pie-
terJan Mellegers lazen gedichten 
en het saxofoonkwartet wisselde 
steeds de ‘spreekmomenten’ af. 
Tewin van den Berg leidde later 
een ‘gelegenheid tot gedachtewis-
seling’ en sloot de door plm. 70 
personen bezochte bijeenkomst 
tenslotte af. 

Over de dichters
Brinkman: ‘Vaak verwoordt Vasalis 
haar ontoereikendheid om dieper in 
de werkelijkheid door te dringen’. 
Ed Hoornik heeft zijn blijvende po-
pulariteit waarschijnlijk vooral te 
danken aan het gedicht ‘Op school 
stonden ze...’ Het laatste gedicht 
in het verzameld werk van Hester 
Knibbe kan wellicht als een samen-
vatting van Knibbe’s levensinstel-
ling worden gezien. Als ‘stenograaf 
van het licht’ geeft Hans Andreus 
er voortdurend blijk van in het licht 
iets groters te zien dan zijn eigen 
licht.’

Taaldwang
Martien Brinkman: ‘Nu de taald-
wang van een geloofsgemeenschap 
is weggevallen, zien we veel dich-
ters ieder voor zich in hun eigen 

woorden het werkelijkheidsgehalte 
van hun eigen bestaan aftasten. Zo 
af en toe wordt er aansluiting ge-
zocht bij het taalveld van de chris-
telijke overlevering, maar vaker 
wordt juist de vrijheid ten opzichte 
van dat veld maximaal benut. Dat 
komt de originaliteit van hun poëzie 
ten goede, maar maakt de duiding 
gecompliceerder. In de twintigste 
en eenentwintigste eeuw is religie 
buiten haar kerkelijke kaders ge-
treden en dat heeft ook gevolgen 
voor de religieuze taal. Als het re-
ligieuze geen aparte wereld meer 
belichaamt, geldt dat ook voor de 
religieuze taal; er is geen aparte re-
ligieuze taal meer’. 

Uitingen
Religie kan volgens Brinkman niet 
alleen in de poëzie maar ook in 

andere kunstvormen, zoals de film 
en de beeldende kunst een heel uit-
eenlopende en daardoor ook vaak 
een moeilijk te herkennen uitdruk-
kingsvorm krijgen: ‘De constante 
in al die kunstuitingen is dat in de 
ogen van kunstenaars veel zaken in 
onze wereld soms ineens een ande-
re dimensie kunnen krijgen. In het 
geval van dichters gaat het dan om 
iets dat ze niet meer in hun dage-

lijkse omgangstaal kunnen benoe-
men. Naar die uitingen ben ik in dit 
boek op zoek gegaan. Dat loonde 
zich, kan ik wel zeggen. Vaker dan 
ik verwacht had, stuitte ik op uitin-
gen die zich van traditionele religi-
euze uitingen onderscheiden, maar 
daar wel vaak heel dicht tegen aan-
liggen. De lezer komt het oordeel 
toe of ik dat al of niet overtuigend 
heb kunnen laten zien’.

Links Hannie Dorr, achter Martien Brinkman en rechts Xasaxa genieten 
van de voordracht van PieterJan Mellegers.

Raad worstelt met eigen reglement
door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde op 31 mei na een langdurig debat na hoofdelijke stemming
in met het ‘Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden

van de raad gemeente De Bilt 2018’. 

De fractie van Forza stemde als 
enige tegen. Vóór de verkiezingen 
stelde het seniorenconvent voor 
om de nieuwe raadsperiode met 
een schone lei te beginnen en het 
VNG-modelreglement aan de nieu-
we raad voor te leggen. Er werd 
een aantal praktische aanvullingen 
aangebracht en in de commissiever-
gaderingen van 12 april en 22 mei 
werd het nieuwe reglement behan-
deld. 

Amendementen
Bij de behandeling van het regle-
ment in de gemeenteraad werden 
zeven amendementen ingediend 
waarover hoofdelijk werd gestemd. 

Henk Zandvliet (GroenLinks) 
diende twee amendementen in. Het 
amendement over integriteitson-
derzoek van wethouderskandidaten 
kreeg  25 stemmen voor en 1 tegen. 
Voor het verkorten van de spreek-
tijd van 15 naar 12 minuten tij-
dens raadsvergaderingen waren 17 
raadsleden, 9 stemden tegen. Mar-
tijn Koren (CDA) diende een amen-
dement in dat inhoudt dat voor het 
indienen van moties vreemd ten-
minste vier raadsleden van tenmin-
ste twee fracties de motie moeten 
ondertekenen of steunen. 

Voor stemden 17 raadsleden en 
9 tegen. Eelco Dalmeijer (VVD) 
diende een amendement in over het 
vragenhalfuurtje dat met 10 tegen 
16 stemmen werd verworpen.  Zijn 
amendement op de spreektijdenre-
geling werd met 8 tegen 18 stem-
men verworpen. Het amendement 
van Peter Schlamilch (Forza) om 
de woorden  ‘politiek en urgent’ te 

schrappen als voorwaarde voor in 
te dienen moties vreemd, werd met 
6 tegen 20 stemmen verworpen. 
Zijn amendement om het vragenuur 
in de huidige vorm te laten bestaan 
werd met 2 tegen 24 stemmen ver-
worpen. 

Verzuchting
De vaststelling van het eigen regle-
ment van orde van de raad nam het 
grootste gedeelte van de raadsver-
gadering in beslag. Het deed Johan 
Slootweg (SGP) verzuchten: ‘Er is 
vanavond een nieuw historisch feit 
opgenomen in mijn loopbaan van 
24 jaar raadslid. Wij presteren het 
om anderhalf uur te discussiëren 
over een reglement van orde van 
de raad. We hebben afgesproken 
het VNG model over te nemen. We 
zien nu dat er na twee behandelin-
gen in de commissie zeven amen-
dementen op het reglement van 
orde liggen.’ Slootweg noemt het 
echt treurig. De gemeenteraad was langdurig met zichzelf bezig.

Spetterende start Zomerconcerten 
Zondag 10 juni start het nieuwe seizoen van de Zomerconcerten De Bilt. Deze concerten 

worden al voor het 17de jaar georganiseerd en zijn in deze regio bijna niet meer weg te denken.

De concertreeks van vier uitvoe-
ringen vindt plaats op zondag 
tussen 14.00 en 16.00 uur op het 
gazon van de beeldentuin achter 
paviljoen Beerschoten aan De 
Holle Bilt (6A). 

Beest
Het eerste zomerconcert zondag 
10 juni wordt geheel verzorgd 

door het Jeugdzangtheater, on-
derdeel van het KunstenHuis 
(Muziekschool) met de spektakel-
musical Belle en het Beest. Het 
Jeugdzangtheater staat onder lei-
ding van Annet van de Hesseweg 
(dirigent, choreografie, kostuum 
en decor). Jos Roof verzorgt de 
techniek en decor. Veertig kin-
deren dansen, zingen en spelen 

met veel enthousiasme deze ont-
roerende familiemusical. Stoelen 
zijn aanwezig en de toegang is 
gratis (vrijwillige bijdrage). Bij 
slecht weer kan het concert geen 
doorgang vinden. De beslissing 
hierover wordt om 11.00 uur ge-
nomen en bekend gemaakt via 
facebook onder Stichting Zomer-
concerten De Bilt. 

Muziekontwikkelingen in M’dijk
Het muziek-scholenproject bij 
de basisscholen in Maartensdijk 
loopt af; deze week sluit de ‘on-
derbouw’ af met een kabouterfeest 
op de Kievitschool en 22 juni 
(19.30 uur) sluit de bovenbouw af 
van zowel de Martin Luther King-
school als de Kievit met een geza-
menlijk optreden in De Vierstee. 
In het bijna afgelopen schooljaar 

waren bijna 200 kinderen actief 
betrokken bij muziek maken. Een 
nieuwe ontwikkeling is het Mu-
ziek Collectief Maartensdijk: een 
samenwerking tussen Muziek-
vereniging Kunst en Genoegen 
(Maartensdijk) en de Muziek-
school De Bilt. Op 9 juni zal er in 
De Vierstee van 12.00 tot 16.00 
uur de mogelijkheid zijn om ken-

nis te maken in workshops met het 
spelen van diverse instrumenten, 
waarna er de mogelijkheid is in te 
schrijven voor muzieklessen, door 
gekwalificeerde docenten, op di-
verse instrumenten. Op 9 juni a.s. 
zal ook een klein moment worden 
ingeruimd voor het tekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst met 
de Muziekschool. 

Bijzonder concert
Zondag gaf het Duo Contactus in Gaudeamus een concert onder de 
naam ‘Adeu, mon cuer’, met de liefde in al haar facetten als hoofd-
thema. Het programma bestond uit muziek uit de middeleeuwen en 
renaissance, van veelal anonieme componisten. Juha Myllylä speelde 
middeleeuwse blokfluiten en Miron Andres de vedel (de middeleeuwse 
voorloper van de viool). Bij enkele composities begeleidden zij zichzelf 
vocaal. Het publiek liet zich zichtbaar meevoeren in de serene sferen 
van de vaak ingetogen en soms ook dansante muziek. 

(Frans Poot)

De jonge musici spelen oude muziek met bijzondere overgave.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

200 500

40010,-

Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 juni 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Kies en Mix
fruit 3 stuks

Bijv. Galia melioen,
pitloze witte druiven
en giwi gold.

Zomerwijn

wit of rose
diverse soorten
3 � essen
Bijv. Waterval

Pioenrozen

2 bossen

Roomboter
appel� appen

vers uit eigen
oven - 4 stuks
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Bewonersparticipatie werkt
Het bewonersinitiatief Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) presenteerde 23 mei de 
voortgang van projecten als de boomkap van het Goois Natuur Reservaat en de overlast

door de verbreding van de A27. Door de actieve betrokkenheid van bewoners
worden grote en kleine successen geboekt. 

Ook zijn er nieuwe, enthousiaste en 
creatieve initiatieven: Kunstenares 
Eline Janssens presenteerde ideeën 
voor kunst onder het viaduct. Een 
groepje bewoners inventariseert 
waar openbaar groen is dat in aan-
merking komt voor biodiversiteit 
en een meer bij-vriendelijke be-
handeling. Er is een plan om van 
het hout van gekapte zieke kastan-
jebomen uit het dorp bankjes en 
snijplanken te maken. Wilt u meer 
informatie of meedoen? Kijk op de 
vernieuwde website www.holland-
scherading.com

Boskap 
Het Goois Natuur Reservaat (GNR) 
had in 2017 een plan klaar voor een 
heideverbinding waarin 80.000 
bomen gekapt zouden worden. Na 
bezwaren van inwoners van Hilver-
sum en Hollandsche Rading is een 
adviesgroep gestart en is gekeken 
naar alternatieve scenario’s om zo 
waardevolle bossen te behouden en 
om de CO2-uitstoot te reduceren. 
In plaats van de oorspronkelijke 
geplande 65 ha. is nu een voorstel 
ontwikkeld, waarbij slechts 22 ha. 
bos gekapt hoeft te worden. Dat 
unanieme werkgroep-advies zal in 

juni worden voorgelegd aan het be-
stuur van het GNR.

A27
De werkzaamheden aan de A27 zijn 
nog in volle gang, dus vooralsnog 
is nog lastig te boordelen of en hoe 
de situatie verbeterd is. Rijkswater-
staat baseert zich bij geluid op be-
rekeningen en modellen maar meet 
zelf niet. Mede op verzoek van 

SvHR heeft de gemeente De Bilt 
de Omgevingsdienst regio Utrecht 
(ODRU) gevraagd de stand van za-
ken te beoordelen. Dat advies ligt 
momenteel nog bij de gemeente. 
Als de werkzaamheden afgerond 
zijn, zal SvHR een enquête houden 
onder de omwonenden over hun 
beleving van het resultaat van de 
verbreding van de A27.

(Mariken Broekhoven)

De vergadering werd goed bezocht.

RallyTours rijdt voor
Biltse Hof en Koperwiek

door Henk van de Bunt

Op zondag 3 juni was er op De Koperwiek en de Biltse Hof een Oldtimerdag. Bewoners waren 
allemaal erg enthousiast om een rondrit te mogen maken in een oldtimer.

Deze dag was ontstaan door de 
vraag van een bewoner van de Ko-
perwiek om ooit nog eens mee te 
mogen rijden in een oude kever. 
Door het enthousiasme wilde het 
jaar erop meer bewoners ook mee. 
Toen ontstond er een samenwer-
king tussen De Bilthuysen en stich-
ting RallyTours, die oldtimerritten 
organiseert voor het goede doel. 
Stichting RallyTours, onder leiding 
van Christiaan van Nispen, zorgt er 
tevens voor dat alle CO2-uitstoot 
wordt gecompenseerd door het la-
ten planten van bomen. 

Oude techniek
Dit jaar waren er 16 oldtimers en 
een oldtimer-bus nodig om alle 
bewoners van de diverse verzor-
gingshuizen van De Bilthuysen een 
mooie dag te bezorgen. De dank-
bare reacties van de bewoners wa-

ren niet van de lucht; ’Wat mooi dat 
ik ooit nog een keer in zo´n mooie 
auto mocht meerijden’, ‘Geweldig 
die oude techniek`,

`Wat zijn die auto´s nog mooi`. Ie-
dereen keek terug op een zeer ge-
slaagde middag. Er werden direct 
plannen gemaakt voor volgend jaar. 

Rondrit
Vanuit de Koperwiek kregen de 
bewoners een mooie rondrit aange-
boden. Op De Biltse Hof was een 
tussenstop met koffie/thee en gebak 
voor de deelnemers en live muziek 
van accordeonist Ebbe Rost van 
Toningen. Tijdens de tussenstop 
was er voor de bewoners van De 
Biltse Hof de mogelijkheid om een 
rondrit te maken. De rondrit van 
deze bewoners eindigde wederom 
op De Biltse Hof, waarna de be-
woners van De Koperwiek weer 
‘opgepikt en weer teruggebracht’ 
werden.

De Oldtimer-bus zorgde voor een deel van het vervoer.

Ebbe Rost van Tonningen verzorgde buiten en binnen
(bij de achterblijvers) de muziek.

Leerlingen HNL 
schrijven levensverhalen 

over ouderen
door Walter Eijndhoven

In het kader van het Project Levensverhalen op Het Nieuwe Lyceum 
in Bilthoven interviewden groepjes leerlingen van Havo/VWO 
bewoners van Huize Het Oosten. De uiteindelijk ontstane, ingelijste 
portretten, zijn vanaf woensdag 6 juni door belangstellenden te 
bezichtigen in Huize Het Oosten, aan de Rubenslaan 1 in Bilthoven. 

Het project Levensverhalen op Het Nieuwe Lyceum is een samen-
werkingsproject van de vakken Nederlands, Levensbeschouwing en 
Beeldende Vorming. ‘Tijdens een activiteitenweek op school, moeten 
leerlingen van de brugklas zich bezighouden met een schoolproject’, 
vertelt Djoeke, één van de leerlingen op HNL. ‘Eénmaal per jaar is dat 
het project Levensverhalen, waarbij wij ouderen in Huize Het Oosten 
interviewen over wat zij hebben meegemaakt in hun leven’, vult me-
deleerling Giulia aan. ‘Tijdens de les Beeldende Vorming werken wij 
alle informatie uit en wordt alles verwerkt in lijsten rond de portretten’. 

Eigen weg
De ouderen maken de brugklassers graag deelgenoot van hun leven. 
Wat hebben zij meegemaakt en hoe gingen zij hiermee om? Djoeke: 
‘Eén van de geïnterviewden vertelde veel over de Tweede Wereldoor-
log en over zijn doorzettingsvermogen in deze jaren’. ‘En weer een 
ander gaf ons de raad om vooral je eigen weg te gaan, zodat je je eigen 
toekomst kunt uitstippelen. Vroeger was dat niet zo en moest je vooral 
luisteren naar je ouders’, vertelt Giulia. Deze week hangen alle uitge-
werkte portretten van de geïnterviewden in Huize Het Oosten.
De feestelijke opening van de expositie vindt plaats op woensdag 6 
juni, om 15.00 uur in Huize Het Oosten, aan de Rubenslaan 1 in Bilt-
hoven (inloop vanaf 14.30 uur). De ingelijste projecten zijn voor be-
langstellenden te bezichtigen tot en met zondag 10 juni, tussen 9.00 en 
17.00 uur. 

Djoeke (l) en Giulia (r) vonden het leuk om aan het project te werken.

Zingen in
De Biltse Hof 

Op donderdag 31 mei heeft Zang Veredelt (o.l.v. Paul Krijnen) een 
concert gegeven in De Biltse Hof. Bij tropische temperaturen heeft 
het koor een zeer gevarieerd optreden verzorgd voor de bewoners. Er 
was een goede belangstelling en er werd meegedeind en weggedroomd 
bij de prachtige muziek. Pianiste Caroline Kuijpers speelde soli van 
Mozart en van Satie.  (Henriette Duyster)
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Van Alem Schoonmaak

Koningin Wilhelminaweg 481  •  3737 BG 

Groenekan  •  E info@vanalemschoonmaak.nl 

T  0346 - 21 30 01   •   I  www.vanalemschoonmaak.nl

VAN ALEM 
SCHOONMAAK
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Het

 

is

 

wel

 

belangrijk
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Nederlandse
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zodat
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neerkomt
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30%
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je
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je

 

wat?

 

Mail

 

naar

 

info@vanalemschoonmaak.nl

 

of

 

bel

 

naar

 

0346-213001
 

e

 

n

 

wij

 

nemen

 

direct

 

contact

 

met

 

je

 

op!

Ook  voor  vakantiewerk  kan  je  bij  ons  terecht!

Paars is in trek schijnt het. Je ziet het 
óveral: rode kool, bramen, paarse verf en 
zelfs in tv-spotjes zie je paarse eenden 
en paarse krokodillen etcetera, etcetera. 
Wij komen er dan ook 
niet meer onderuit en 
hebben paars in de 
aanbieding: 

Dorresteinweg 72b Soest, 
035 - 6012883 

www.vaarderhoogt.nl

ALLE LAVENDEL!!!
KASSA-
KORTING25%

Ook in roze en wit. Geldig t/m dinsdag 12 juni

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HEERLIJKE PROEVERIJ OP VRIJDAG!

Diverse soorten Pei: gehakt, kip, lams, rund; heerlijk 

warm te proeven op vrijdag!
3 stuks 10,00

SPEENVARKEN SPEKLAPJES

De allerlekkerste! Heerlijk op de barbecue of in de 

pan. Naturel of gemarineerd
100 gram 0,98

LEKKERE VOLLE DRUMSTICKS

Met een botje erin dus mag met de hand gegeten 

worden; vrije uitloop, u proeft het!!
100 gram 0,65

SUPER LEKKER SATÉ VLEES

Gemarineerd met o.a. ketjap, sambal, knoflook! Om 

zelf te rijgen; top voor op de barbecue
100 gram 1,25

DE PORC STEAK

Licht gemarineerd met een black pepper marinade, 

wordt niet droog...... ook van de BBQ!
100 gram 1,15

MALSE MINI LAMSBOUTJES

Gemarineerd of naturel. Kort & fel bakken; top voor op 

BBQ of toch maar in de pan??
100 gram 2,85
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 4 juni t/m zaterdag 9 juni. Zetfouten voorbehouden.

ZEBS ZWOELE ZOMER

Deze zomer brengen de chefs van Zebs weer de mooiste 

gerechten. De zon spat er van af. Geïnspireerd op de 

mediterrane keuken, geserveerd met een gulle glimlach.

ACTIE

Voor onze gasten geldt een zomerse Zebs aanbieding: 

Bestelt u tBestelt u twee gangen? Dan is het dessert van het huis. 

Deze aanbieding geldt per persoon.

Om thuis nog eens na te genieten, ontvangt u daarnaast 

per tafel ook nog een fijn flesje Zebs olijfolie. 

De Zebs zwoele zomer actie geldt  op vertoon van deze 

advertentie en loopt van juni t/m augustus 2018.

www.zebs.nl

Clubkampioen

Dinsdag 29 mei hield de Maartensdijkse Bridgeclub 
BCM haar slotdrive. Anneke de Jong en Nanne 
de Vries werden clubkampioen. Het paar Frans 
van Eck en Hans Hoogeveen (afwezig) kreeg de 
oorkonde voor het paar dat in nu beëindigde seizoen 
de hoogste score (69,94%) had behaald.

Dorpsmarkt

Vrijdag 1 juni stonden weer diverse kraampjes met 
lokale en duurzaam geproduceerde producten op 
de Dorpsstraat in De Bilt (met swingende muziek 
van Pierre et les Optimistes)

[foto Walter Eijndhoven]. 

Super Sale in 
Kwinkelier

De Super Sale in De Kwinkelier met een gevarieerd 
aanbod en speciaal geprijsde artikelen gaf op 1 en 2 
juni een voorproefje op het winkelplezier dat na het 
beëindigen van de bouwactiviteiten gaat ontstaan. 

[GG]
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Actie voor Voedselbank 
Voorzitter Jolanda van Hulst geeft gastles

door Henk van de Bunt

Supermarkt Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk hield samen met leerlingen van Aeres 
VMBO Maartensdijk vrijdag 1 juni een actie voor Voedselbank De Bilt. Voorafgaand aan 
de actiedag had Voedselbank De Bilt-voorzitter Jolanda van Hulst gastlessen op de school 

verzorgd. Op de actiedag zelf was zij paraat om ook haar steentje bij te dragen.

Aan de hand van een PowerPoint-
presentatie vertelde Jolanda over de 
Voedselbank: ‘Wie zijn we, wat doen 
we en waarvoor doen we het. Wat 
weten jullie van de Voedselbank?. Uit 
de reacties vanuit de leerlingen blijkt 
dat de leerlingen weten dat de Voed-
selbank mensen met geen of weinig 
geld voor eten helpt, hoe de Voedsel-
bank werkt en hoeveel vrijwilligers 
hiermee bezig dagelijks bezig zijn’. 
De huidige cijfers voor de gemeente 
De Bilt zijn plm. 85 gezinnen met 
totaal ca. 280 personen; de Voedsel-
bank runt dit met ca. 70 vrijwilligers. 

Wie
Of iemand in aanmerking komt voor 
de Voedselbank bepalen zgn. verwij-
zers als Sociaalteam De Bilt, Regi-
onale sociale dienst (RSD), Huma-
nitas, Vluchtelingenwerk, Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), Bureau 
schulddienstverleningen enz. Wan-
neer je leefgeld (na aftrek van de 
vaste lasten) als alleenstaande minder 
dan 215 euro maand (plm. 50 euro 
per week ) en als echtpaar zonder 
kinderen minder dan 300 euro per 
maand (70 euro per week) is kom je 
in aanmerking. Alleenstaande ouders 
met 2 kinderen minder dan 385 euro 
en een gezin met 3 kinderen minder 
dan 555 euro. Mensen komen meest-
al door een stapeling van problemen 
in een situatie dat ze bij De Voedsel-
bank aankloppen. De Voedselbank is 
een vangnet om juist deze mensen te 
ondersteunen om weer op te krabbe-

len en weer op eigen benen te kunnen 
staan. 

Eten
Tijdens de presentatie kwam ook 
de vraag naar voren: ‘Hoe komt de 
Voedselbank aan al dat eten?’ Jolan-
da van Hulst: ‘Wij halen bijna dage-
lijks met onze koelbus bij de lokale 
supermarkten producten op, die niet 
verkocht zijn; al deze producten wor-
den in ons magazijn gecheckt en in-
gevroren of gekoeld bewaard. Verder 
halen wij op donderdag producten 
op de het regionale verdeelcentrum 
van voedselbanken Nederland. Dit 
zijn bijvoorbeeld potten groenten, 
waar een verkeerd etiket op zit, of 
chips die niet zo veel verkoopt als 

verwacht, of een partij pindakaas met 
een etiket voor het buitenland. Maar 
ook veel vlees of aardappels. Ook al 
deze producten moeten in ons ma-
gazijn een plekje vinden en er moet 
bijgehouden worden wat de uiterste 
uitgifte datum is. De verse produc-
ten worden omgepakt als dat nodig 
is en op vrijdagmiddag uitgegeven. 
Voor houdbare producten houden wij 
supermarktacties’. Met deze laatste 
opmerking werd de verbinding naar 
de actie op vrijdag gelegd. 

Gast
Voor zover nodig motiveerde de 
voorzitter de jongeren nog: ‘De er-
varing leert, dat de meeste klanten 
graag één of meer producten kopen 

en die aan de Voedselbank doneren. 
Natuurlijk zijn er altijd mensen die 
dat niet willen of kunnen, dat is na-
tuurlijk geen probleem. Belangrijk 

is indat wij altijd een positieve actie 
voeren en nooit opdringerig zijn. Wij 
zijn blij dat wij bij de supermarkt mo-
gen staan; wij zijn te gast. 

Leerlingen van Ares VMBO Maartensdijk zijn druk met de inzameling en 
weten uiteindelijk 32 kratten vol houdbare producten op te halen.

Leerlingen vragen aandacht voor de houdbare artikelen t.b.v. de 
Voedselbank.

Fietsroutes Biltsheerlijk 
door Henk van de Bunt

Zaterdag 2 juni opende wethouder Madeleine Bakker vier nieuwe fietsroutes in de 
gemeente De Bilt. Deze routes voeren de fietser door de mooiste Biltse landschappen, langs 
diverse boerderijen, imkerijen, tuinderijen en molens. Voor degene die trek heeft in lokaal 

geproduceerde lekkernijen, kon langs de route zijn fietstas tot de nok toe vullen. 

Stichting Biltsheerlijk is opgericht 
door Willy Douma uit Groenekan, 
Maaike Noorlander uit Bilthoven 
en Joanne Ronhaar uit De Bilt. Ge-
zamenlijk vormen zij het bestuur 
van Stichting Biltsheerlijk. De 
kernwaarden zijn inspiratie, inno-
vatie, interactie, initiatie, informa-
tie delen en inkomsten werven om 
doelen te verwezenlijken, helpen 
de juiste keuzes te maken. Er zijn 
veel organisaties in (en buiten) ge-
meente De Bilt die de initiatieven 
een warm hart toe dragen. Zij doen 
dit door samen te werken, (financi-
eel) te steunen en met raad en daad 
bij te staan. 

Milieuvriendelijk
In De Bilt zijn veel producenten op 
een milieuvriendelijke manier met 
voedsel bezig. Zij hebben samen 
met Biltsheerlijk fantastische fiets-
routes ontworpen. Die gaan langs 
(biologische) zuivel, vers geoogste 
groenten, kruiden, prachtig vlees en 
zoete honing. De vier routes door-
kruisen een variatie aan landschap-
pen met open weiden, watergebie-
den of beschutte bossen. Ze zijn 

geschikt voor jong & oud, in lengte 
variërend van 8 tot 18 km, met di-
verse stop- en rustpunten. 

Voedselhelden
Willy Douma, voorzitter van Bilts-
heerlijk is trots op de nieuwe fiets-
routes in gemeente De Bilt. ‘Deze 
laten je niet alleen zien hoe mooi 
de gemeente is, maar brengen je 
ook langs lokale voedselhelden’, 
vertelt zij. ‘Rustig freewheelend op 
je fiets, door het gevarieerde land-
schap, kom je langs producenten 
die biologisch boeren hoog in het 
vaandel hebben staan. De fietsrou-
tes zijn beschikbaar voor jong en 
oud en variëren van acht tot acht-
tien kilometer, met verschillende 
stop- en rustpunten.’ 

De Bonte Parels
Op deze zaterdag hield boerderij 
De Bonte Parels hun Boerenzater-
dag, een open dag die elke eerste 
zaterdag van de maand plaatsvindt. 
Zij vierden bovendien een feestje, 
want onlangs kregen zij officieel 
het certificaat Biologische pro-
ducent van melk en vlees. Verder 

waren alle deelnemende bedrijven 
geopend ook voor rondleidingen. 
Boer Rutger Hennipman leidde de 
wethouder rond op de boerderij en 
door de landerijen. Koos Smits van 
Stichting De Oude Tweewieler uit 
Maartensdijk, had een paar mooie 
oude fietsen meegenomen uit zijn 
collectie en vertelde daar enthousi-
ast over

Willy Douma (Biltsheerlijk en staand op het strobalenpodium) bedankt 
iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de fietsroutes 
en van deze startdag.

De vier routes zijn uitgedeeld en er kan worden gestart.

Uitnodiging aan alle 
ondernemers in Westbroek

Op 7 juni a.s om 20.00 uur organiseert de
Commissie Verkeersveiligheid een informatieavond

voor ondernemers in het Dorpshuis.

De Commissie Verkeersveiligheid heeft aan de Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente De Bilt onder meer de aanbeveling gedaan 
camera’s te plaatsen voor de handhaving van de gesloten verklaring 
in beide richtingen tijdens de ochtend- en avondspits. Deze maatregel 
begint nu concreet te worden. De planning is dat er eind van het jaar 
een werkend systeem staat. Graag spreken we jullie over de gevolgen 
hiervan voor jullie als ondernemers. Hoe gaat de ontheffingsverlening 
voor klanten en andere bezoekers aan jullie bedrijf in z’n werk? Wat 
zijn de technische mogelijkheden van de camera’s? Dat soort vragen.

We nodigen jullie van harte uit ter sprake te brengen wat je bezig houdt 
rond het invoeren van deze maatregel, morgen om 20.00 uur in het 
Dorpshuis aan de Pr. Christinastraat. Laat ons weten als u graag naar 
deze informatiebijeenkomst wilt komen, maar morgenavond niet in de 
gelegenheid bent. Stuur dan een berichtje naar info@dorpsberaad.nl.
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Het geheime wapen van Nederland
door Kees Diepeveen

‘Het geheime wapen van Nederland’; dat is de titel van een korte film, die door 11 leden 
van de filmclub van Aeres (voorheen Groenhorst) wordt gemaakt over de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De eerste repetitie was op 21 mei onder leiding van Timon Blok uit Groenekan

(van Theater in het Groen). Op 25 juni wordt de film op locatie opgenomen. 

In ons directe landschap bevin-
den zich vele forten en bunkers. 
Waarom die er zijn en het verhaal 
erachter zullen de leerlingen in een 
zelfgemaakte korte film aan hun 
medeleerlingen laten zien. 

Het script voor de film is door de 
leerlingen en leden van de filmclub 
zelf bedacht en speelt zich af in de 
jaren voor de 2e wereldoorlog. 

Regisseren
Het was best spannend voor de 
leerlingen die zich hadden aan-
gemeld om een rol te spelen in de 
film over de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Om de jonge spelers en 
speelsters te regisseren is Timon 
Blok ingehuurd. Hij is theaterdo-
cent, toneelschrijver, regisseur en 
geeft ook acteerlessen. Dat laatste 
was waarop het accent lag op het 

eerste oefenmoment op 21 mei. Na 
het doornemen van de tekst en de 
verdeling van de rollen ging Timon 
Blok met het team stevig aan de 
slag en liet vooral zien wat je met 
de scenes kunt gaan doen.

Korte film
De vraag, waarom de film wordt 
gemaakt, wordt beantwoord door 
Monique Neppelenbroek van Ae-

res. ‘De Historisch verenigingen in 
De Bilt hebben alle scholen uitge-
nodigd om een korte film te maken 
over een stuk plaatselijke of regi-
onale historie met de bedoeling de 
jeugd meer te betrekken bij de ge-
schiedenis. Als enige school in De 
Bilt heeft Aeres dat opgepakt’ aldus 
Monique, die dit samen doet met 
collega Arti Lammert.

Burgemeester
‘Wat enorm leuk is in dit project is, 
is dat burgemeester Sjoerd Potter 
een rol gaat spelen in de film. Daar 
zijn we best trots op en we hebben 
een mooie rol voor hem bedacht’ 
aldus Monique. Zij vervolgt:’ We 

krijgen ook heel veel hulp. Zo heeft 
Sanne van de Zee een professionele 
cameravrouw haar medewerking 
toegezegd en we krijgen hulp bij 
regie, montage en medewerking op 
de filmlocatie’

Figuranten
Om de film echt te doen slagen zijn 
er nog figuranten nodig. Iedereen 
die dat leuk vindt kan zich hier-
voor aanmelden. Ook is er behoefte 
aan militaire voertuigen en kleding 
alsook spullen uit die periode van 
de 2e wereldoorlog. Hierover kan 
contact worden opgenomen met 
m.neppelenbroek@aeres.nl of tel. 
0800 0205500. 

Regisseur Timon Blok is druk aan het repeteren met zijn jonge acteurs en actrices die meespelen in de film: Het 
geheime wapen van Nederland.

Kindervakantieweek zoekt
groeps- en activiteitenleiding

door Henk van de Bunt

Van 16 t/m 20 juli organiseert WVT voor de 49e keer de kindervakantieweek barstensvol 
activiteiten voor zo’n 400 basisschoolkinderen georganiseerd. In april was de week al 

grotendeels volgeboekt.

WVT kan wat het programma 
betreft beschikken over zo’n zes-
tig vrijwilligers vrijwel allemaal 
scholieren. Een enkele scholier 
gebruikt de vakantieweek voor 
een stageopdracht of een taak voor 
school of opleiding. Gert-Jan Pop-
pink (sociaal werker) ‘Sommige 
jongeren doen meerdere jaren mee 
en het zou me niet verbazen als er 
al jongeren zijn van wie de ouders 
of zelfs grootouders al vrijwil-
liger waren bij de vakantieweek.’ 
In het gebouw zelf zijn verder nog 

vrijwilligers aanwezig die bijvoor-
beeld brood smeren, limonade in-
schenken, andere ondersteunende 
werkzaamheden verrichten of bij 
bepaalde activiteiten meehelpen. 
Al die vrijwilligers bij elkaar vor-
men een heel gemêleerd gezel-
schap. 

‘Dat maakt de vakantieweek heel 
dynamisch’, vindt Poppink. Sub-
sidie van de gemeente krijgt WVT 
niet voor de vakantieweek. ‘Het is 
een kostendekkend plaatje. Kinde-

ren van onze leden betalen vijfen-
vijftig euro, de rest negentig euro. 

Vrijwilligers
Poppink: ‘Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste mensen die van 16 
t/m 20 juli de hele week beschik-
baar zijn en het leuk vinden om 
een groep kinderen een leuke start 
van de zomervakantie te bezor-
gen. Iedereen die qua leeftijd min-
stens op het voortgezet onderwijs 
zit, kan groepsleiding zijn. Voor 
een aantal activiteiten in het al-
gemeen en het ‘koeken versieren’ 
met de jongste groepen in het bij-
zonder zijn wij voor de maandag 
t/m woensdag op zoek naar acti-
viteitenbegeleiders. In alle geval-
len bieden wij een leuke week en 
dankbare kinderen. Heb jij het in 
je om de kinderen een leuke activi-
teit te bieden? De activiteiten zijn 
‘kant-en-klaar’, dus alles is aan-
wezig om er een leuke activiteit 
van te maken. WVT zorgt voor de 
lunch en natuurlijk krijgt iedereen 
de nodige informatie zodat we er 
met z’n alleen een geweldige week 
van maken. Neem contact op met 
Gert-Jan Poppink via gj.poppink@
vvsowvt.nl of 030 2284973
(ma t/m do)’. Er is vaak grote belangstelling voor knutselwerk.

Gouden Schoolkantine 
Schaal voor Aeres Mavo 

De Aeres MAVO (Bilthoven) heeft een gouden Schoolkantine Schaal 
2018 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten zij zien dat de 
schoolkantine gezond is ingericht. De school heeft hard gewerkt om de 
kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder 
aanbod staan centraal in hun schoolkantine. Het oog van leerlingen valt 
meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd 
water beschikbaar in de vorm van een watertappunt. De leerlingen zijn 
blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen. 

Nova F1 kampioen

De spelers van Nova F1 werden zaterdag kampioen. Na een goed 
veldseizoen wonnen ze afgelopen zaterdag de kampioenswedstrijd. 
Later werden zij gehuldigd door andere leden en ouders van de club.

In finale Benelux 
debatcompetitie

Op 23 juni staan Het Nieuwe Lyceum (HNL) en Werkplaats Kinderge-
meenschap (WP) in de finale van de Benelux Debatcompetitie. In het 
afgelopen jaar hebben zij zich, na acht voorrondes, hiervoor geplaatst. 
De 30 beste scholen uit Nederland en België, zullen dan strijden om 
de titel ‘Benelux debatkampioen 2017-2018’. ‘Deze jongeren hebben 
een jaar lang keihard gewerkt aan hun debatvaardigheden. Op meer-
dere toernooien hebben zij laten zien in de finale thuis te horen’, geeft 
voorzitter Elise van Zeeland aan. ‘Nu wacht een bloedstollende finale 
in Den Haag waar ze kunnen laten zien dat zij deze lijn tijdens de fi-
nale door kunnen zetten’. De Benelux debatcompetitie is sinds 2016 
het grootste debattoernooi in de Benelux. In 8 verschillende voorrondes 
kunnen scholen een ticket verdienen voor de finale. Alleen de beste 10 
scholen per onderdeel worden geselecteerd om op de finale te mogen 
spreken en een kans te maken om met de titel naar huis te gaan. Dit 
jaar zal de Benelux Debatcompetitie worden beslist op een bijzondere 
locatie: Universiteit Leiden Locatie Wijnhaven, Turfmarkt 99 in (het 
hart van debathoofdstad) Den Haag.
Voor meer informatie: www.beneluxcompetitie.nl        (Daan Spackler)
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Screening en advies
door een Podotherapeut & Fysiotherapeut

per 1 mei 2018

Samenwerking door gezamenlijke screening en advies door:
Michiel Gips, Podotherapeut en
Ron van der Meijden, Fysiotherapeut

Iedere twee weken op een woensdag vanaf 17.30 uur
op de Melkweg te Maartensdijk. Kosten bedragen € 50,-

Indicaties :
• Stand en houdingsklachten
• Sportblessures rug/bekken/benen
• Ganganalyses
• Rug/bekken/been problematiek
• Second Opinions

AANMELDEN VIA INFO@FYSIOMAARTENSDIJK.NL OF 0346-211913 

BEKENDMAKING
week 23 ¾ 6 juni 2018

Voerverbod om rattenoverlast tegen te gaan
De bruine rat eet vaak van het voedsel dat mensen achterlaten. Bestrijden heeft 
geen zin als er voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven. Het college heeft 
daarom op dinsdag 29 mei 2018 een voerverbod ingesteld op basis van artikel 
2:60 van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2009.  

Wat houdt het voerverbod in?
Per 6 juni 2018 is het verboden om dieren te 
voeren in het gebied in Bilthoven-West, 
weergegeven op hiernaast staande kaartje. 
Aan de noordzijde wordt het gebied be-
grensd door de spoorlijn en de Talinglaan (de 

vijver valt binnen het gebied). Aan de oost-
zijde de Oude Brandenburgerweg, Grote 
Beer en Plutolaan. Aan de zuidzijde Zonne-
plein en Halleylaan. De begrenzing aan de 
westzijde wordt gevormd door de P.C. Staal-
weg en Tweelingen. 

Het voerverbod geldt dus niet voor de hele 
gemeente. 

Toch voeren? Dan een boete
In Bilthoven-West worden borden geplaatst. 
Toch voeren? Dan riskeer je een boete van  
€ 70,00.

 

Afsluiting Bridgeseizoen
Woensdag 30 mei besloot BridgeComb.’86 in De Bilt het seizoen o.a. met het 
uitreiken van de jaarprijzen. Het clubkampioenschap is gewonnen door Riet 
van Heyningen en Wim Westland. De slembokaal ging naar Mieke Neefs en 
Nico Verhaar en de Westlandtrofee was voor Ad Franzen en Martin van Tol. 

v.l.n.r. Mieke Neefs en Nico Verhaar, Riet van Heyningen en 
Wim Westland en Martin van Tol en Ad Franzen 

Nieuw huis wordt energieneutraal:
‘Het kan gemakkelijk’

In oktober 2016 werd de kaavel van 
de voormalige proefboerderij het ge-
zin gegund. Het oude verwaarloosde 
huis werd gesloopt en daarna kwam 
de keuze voor een nieuw huis. Luuk: 
“de basiswoning komt gewoon uit 
de catalogus van de aannemer. Van 
daaruit hebben we voorzieningen ge-
troffen om het huis energieneutraal te 
maken.”

Groen hart
Luuk is duidelijk in zijn keuze voor 
duurzaamheid. Hij heeft sinds 1994 
een hoveniersbedrijf in gemeente De 
Bilt dat milieuvriendelijk werkt en hij 
is IVN Natuurgids. Toen deze kans 
langskwam om een nieuw huis te 
laten bouwen, wist hij gelijk: “Ik wil 
geen energierekening meer!” Al snel 

kwam hij in contact met energieam-
bassadeurs van BENG! “Ik was naar 
de zonnepanelenavond geweest en 
hoorde veel goeds over deze vrijwil-
ligers! Het is fijn dat zij belangeloos 
en deskundig adviseren.” Zo kreeg 
hij o.a. het advies om bij de keuze 
van de lucht-water warmtepomp ook 
te letten op het geluid.

Hij toont de imposant dikke isola-
tieplaten die in de spouwmuur zijn 
verwerkt. Een goed geïsoleerd huis 
is noodzaak bij verwarming door een 
warmtepomp. Zo worden dakplaten 
toegepast met een extra hoge isola-
tiewaarde. Ook op andere manieren 
houdt hij rekening met duurzaam-
heid. In de schuur is alles zoveel mo-
gelijk van tweede hands materiaal en 

zijn ook de balken uit de gesloopte 
woning hergebruikt. Regenwater 
wordt straks opgevangen in de tuin. 
Ook nieuwe snufjes worden toege-
past: op het platte dak komen ‘light 
tubes’ in plaats van een slecht isole-
rende lichtkoepel. Het gezin hoopt in 
het najaar de woning te betrekken.

Meer informatie over de Biltse
energiecoöperatie BENG! op
www.beng2030.nl. 

Luuk Mondé: “Gasaansluiting niet meer nodig.”             Foto: Jenny Senhorst

“Het is te realiseren en het is niet belachelijk kostbaar.”Luuk Mondé is duidelijk over zijn wens om het 
nieuwe huis voor zijn gezin energieneutraal te maken. Aan de rand van Maartensdijk worden

de contouren al zichtbaar: goed geïsoleerde spouwmuren en een schuin dak op het zuiden
dat ideaal is voor de zonnepanelen en -boiler. Laat die aardgasaansluiting maar zitten!

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Let op! Maak op tijd een afspraak want 
ook wij gaan op vakantie

Christa: 20 juli t/m 13 augustus
Miranda: 30 juli t/m 20 augustus
Kimberley: 30 juli t/m 13 augustus
Naomi: 30 juli t/m 20 augustus
Sacha: 23 juli t/m 13 augustus
 
Onze salon is deze zomer 2 weken gesloten
van 31 juli t/m 13 augustus.
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Het Bruggetje kan dóór
door Henk van de Bunt

Goed nieuws voor Peuterspeelzaal Het Bruggetje uit Maartensdijk. Dankzij een petitie 
van ouders en een dringende oproep werd de helpende hand uitgestoken door een 

kinderopvangorganisatie uit Utrecht genaamd Vriendjes.
De activiteiten kunnen voortgezet worden. 

Sluiting dreigde voor Het Brugge-
tje, al 40 jaar een begrip in Maar-
tensdijk. De wet ‘harmonisatie 
kinderopvang’ noopte de Peuter-
speelzaal om meer personeel in 
dienst te nemen, omdat de vrijwil-
ligers, die op de groep stonden geen 
officiële bevoegdheid hadden. 

Meer personeelskosten kon de klei-
ne organisatie niet dragen. Maar 
stoppen was geen optie. 

Bloemen
Ouders startten in november 2017 
een petitie, deden een oproep aan 
de gemeente en richten zich tot het 
publiek voor hulp. Dat werd op-
gepikt door enkele medewerkers 
van kinderopvang Vriendjes en die 
brachten het onder de aandacht van 
de directie. Directeuren Jacob van 
Goor en Judith Mariën (zelf ook 
klein begonnen met 1 vestiging in 
Utrecht maar inmiddels eigenaar 

van 8 locaties) namen contact op. 
Donderdag 24 mei werd de door-
start gevierd met een bos bloemen 
voor bestuurder Annemiek Witte en 
een informatieavond voor alle ou-
ders van Het Bruggetje.  

Nieuwe plannen
Vriendjes wordt per 16 augustus 
officieel de nieuwe eigenaar van 
Het Bruggetje, dat Vriendjes x Het 
Bruggetje gaat heten. Annemiek 

Witte blijft alle dagen van de week 
de peuterspeelzaalgroep draaien, 
maar er komt ook tenminste één 
nieuwe medewerker waardoor kin-
deren die op de wachtlijst staan 
direct een plekje kunnen krijgen. 
Hier werd tijdens de informatie-
avond verheugd op gereageerd. 
Diverse ouders hadden al enkele 
maanden geduld moeten hebben 
omdat Het Bruggetje vanaf 1 janu-
ari 2018 maximaal 8 kinderen per 
ochtend kon aannemen in plaats 
van de oude capaciteit van 16 kin-
deren. 

Beleving
Inhoudelijk zal het aanbod van de 
groep niet veel veranderen. Witte, 
die als leerkracht speciaal onder-
wijs veel ervaring opdeed en zeer 
bevlogen is in haar werk, heeft als 
missie om kinderen in hun ont-
wikkeling te stimuleren zonder 
hen daarmee te overvragen. Geen 
pre-school dus, wel spelend leren 
en ontwikkelen. De term ‘Peu-
terspeelzaal’ verdwijnt. Voortaan 
geeft Witte leiding aan de Peuter-
belevingsschool, wat meer recht 
doet aan de bijzondere activiteiten 
van de groep, de spannende bele-
venissen en alle verhalen daarover 
waar kinderen mee thuis komen. 

Flexibele opvang
Vriendjes x Het Bruggetje biedt 
vanaf augustus méér. De gemeente 
De Bilt verhuurt hen een naastge-
legen lokaal en daarmee kan een 

nieuw, volwaardige kinderdagver-
blijfgroep worden geopend. Kin-
deren van 0 tot 4 jaar mogen hier 
voortaan komen spelen. Vriend-
jes maakt zich al jaren sterk voor 
kinderopvang op maat. Met flexi-
bele contracten kunnen ouders de 
opvang nauw aan laten sluiten op 
hun werkrooster, waardoor zij niet 
meer betalen dan nodig is. Ook is 
het mogelijk om de opvangtijden 
precies gelijk te trekken met de 
schooltijden van een ouder kind. 

Blije ouders
Annemiek Witte deelde haar op-
luchting donderdag met ongeveer 
20 ouders die de informatieavond 
bezochten. Daaronder ook het be-
stuur, twee betrokken vrijwillig-
sters en de oudercommissie, die 
Witte met raad en daad hebben bij-
gestaan en zelfs mee de barricaden 
op gingen. Ouders Marieke Em-
melot en Angelique Reuselaars na-
men vaak het voortouw en sleepten 
Witte door moeilijke tijden. Tot op 
ambtelijk niveau zochten zij naar 
oplossingen. De Biltse wethouder 
Madeleine Bakker werd ingescha-
keld om mee te zoeken. Ook toen 
Vriendjes al in beeld was, bleef 
Bakker op de achtergrond de ont-
wikkelingen volgen. Zij heeft er 
onder andere voor gezorgd dat het 
extra lokaal, nodig om uit te brei-
den, snel kon worden gehuurd. Op 
www.vriendjes.nl kunnen ouders 
meer informatie vinden over het 
aanbod van het nieuwe Bruggetje!

V.l.n.r. ondertekenen Jacob van Goor, Jurjen Witte, Judith Mariën en Annemieke Witte.

Basisschool De Nijepoort herdenkt 
B-17 noodlanding WOII

Maandag 27 mei brachten de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool de Nijepoort in 
Groenekan bloemen naar het monument ter nagedachtenis aan de noodlanding van een 

Amerikaanse B-17 bommenwerper in de weilanden rond het dor
 tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Het was precies 74 jaar geleden dat 
de B-17 neerstortte in Groenekan en 
drie levens eiste. De Nijepoort heeft 
het B-17 monument geadopteerd en 
heeft de crash een plaats gegeven in 
haar WOII onderwijs. Ter nagedach-
tenis aan de noodlanding van een de 
Amerikaanse B-17 bommenwerper 
is 70 jaar na dato in 2014 een mo-
nument onthuld aan de Versteeglaan 
in Groenekan. De Stichting B-17 
monument Groenekan heeft het 
monument gerealiseerd om de her-
innering aan de soldaten die op 28 
mei 1944 in de weilanden ten zuiden 
van Groenekan een noodlanding 
maakten levend te houden. Er wer-
den gisteren gedichten voorgele-
zen, gevolgd door een minuut stilte 
en daarna legden de leerlingen een 
bloem bij het monument.

De noodlanding
Precies 74 jaar geleden maakte een 
brandende Amerikaans bommen-
werper, een B-17 (‘vliegend fort’), 
in het weiland achter de boerderij 
van boer Dirk de Kruijff een nood-
landing. Het was deze Pinksterdag 
dat de geallieerde luchtmacht een 
enorme missie genaamd Mission 
376 inzette boven West-Europa. 
Zo’n 1300 bommenwerpers en ruim 
700 escorterende jagers waren die 
dag actief.

De bemanning
Twee van de tien bemanningsle-
den van de B-17 waren al eerder 
op deze missie omgekomen ten 
gevolge van beschietingen door 
luchtafweergeschut, meerdere be-
manningsleden raakten daarbij 
licht en één zwaar gewond. De 
Kruijff en Copijn, van de belen-
dende kwekerij, waren als eersten 
bij het gecrashte toestel, al snel 
gevolgd door Duitse militairen van 
fort Blauwkapel. De bemannings-
leden werden in eerste instantie 
overgebracht naar de boerderij van 
De Kruijff. 

Daar overleed even later de zwaar-
gewonde boordschutter Thomas 
Roskowick. De zeven overlevende 
bemanningsleden gingen in krijgs-
gevangenschap en overleefden de 
oorlog. 

De drie omgekomenen zijn na de 
oorlog bijgezet op de Amerikaanse 
oorlogsbegraafplaats te Margraten. 
Alleen Thomas Roskowick ligt 
daar nu nog steeds, de twee andere 
bemanningsleden zijn door hun fa-
milie gerepatrieerd naar de VS.

(Bronia Moos)

Nijepoort-leerlingen bij het monument.

Slootje vissen in het 
Noorderpark 

Zondag 10 juni organiseert IVN De Bilt in het kader van de 
landelijke IVN slootjesdagen een slootjes-schep ochtend. Kinderen 
kunnen met hun (groot-)ouders op ontdekking en onderzoeken wat 
er allemaal leeft in een doodgewone sloot aan de rand van de stad 
Utrecht. 

Vanaf 11.00 uur kan men onder begeleiding van onze natuurgidsen en 
met hulp van schepnetjes en zoekkaarten op zoek naar schaatsenrijders, 
bloedzuigers, waterjuffers en andere waterbewoners.
 
Er kunnen maximaal 50 ouders en kinderen deelnemen; aanmelden kan 
via website: www.ivndebilt.nl. Men verzamelt op de parkeerplaats aan 
de St. Anthoniedijk (zijstraat van de Gageldijk). Gidsen zijn Christ-Jan 
Nederlof (tel. 06 5743770), Roel Maas-Bakker (tel. 030 2721611), Rob 
Timmer (tel. 06 10896796) en Enrico van Barneveld.

Een van de slootjes bewoner: Een watersalamander!
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Elke 

Woensdag

in Maartensdijk

09.00 - 18.00 uur

op het

Maertensplein

Woensdag 13 juni

Start Nieuwe Haring
Vangst 2018 

Per stuk € 2,25
5 stuks € 10,-     6e Gratis!

U kunt ook bestellen: 06-12115651

✂ Geldig tegen inlevering van deze bon op 13-06-2018

Het Veteranen Search Team is een vrijwilligers initiatief van enkele defensie 

veteranen, die samen met veteranen uit diverse andere hulpdiensten (zoals 

politie en ambulance personeel) spontaan hun hulp en expertise hebben 

aangeboden bij diverse recente vermissingen en aanverwante zoektochten. 

Het initiatief is in de afgelopen maanden van gewaardeerde toegevoegde 

waarde gebleken voor diverse overheidsdiensten bij een vermissing. Inmid-

dels is het team al diverse malen gevraagd om mee te helpen en werd het 

nodig om de doorgaans met eigen of openbaar vervoer reizende vrijwilli-

gers te ondersteunen met een eigen bus bij dergelijke acties.

 

Na een oproep via sociale media werd duidelijk dat het team dringend be-

hoefte had aan donaties voor een betrouwbaar transportmiddel, waarmee 

het materiaal en hulpmiddelen voor de groeiende groep leden van dit team 

snel en efficiënt naar eventuele locaties vervoerd kan worden.

 

“Toen ik werd gewezen op dit team had ik daar direct affiniteit mee, met 

name vanuit de gedachte dat er door allerlei veteranen wordt meegehol-

pen zonder enig voorbehoud. Het Veteranen Search Team heeft recent een 

presentatie aan mij gegeven waar ik erg van onder de indruk was, mede 

gezien hun achtergrond en de delicate situaties waar zij mee te maken 

krijgen. Vrijwilligerswerk en initiatieven om iets positiefs bij te dragen aan 

de samenleving kun je alleen maar toejuichen en zeker op dit gebied. Wij 

ondersteunen en sponsoren als bedrijf wel vaker initiatieven op bijvoorbeeld 

(gehandicapten) sportgebied, dus aan deze actie werkten we graag mee” 

aldus Wijnstekers.

Record maakt gebruik van een groot aantal vergelijkbare transportbussen 

voor haar installatie en onderhoudsmonteurs en werkt daarnaast veel samen 

met overheidsinstanties (0ok op het gebied van veiligheid en hulpdiensten), 

ziekenhuizen en andere openbare gelegenheden, dus er lag een natuurlijke 

link om dit initiatief te ondersteunen.

Het Veteranen Search Team werkt puur en alleen op uitnodiging van 

politie en werkt geheel belangeloos aan dergelijke opdrachten mee. Voor 

diverse veteranen biedt dit initiatief daarnaast een prachtig anker om zich 

na traumatische ervaringen weer zinvol en maatschappelijk in te kunnen 

zetten en zelfs te helpen om weer succesvol op de arbeidsmarkt te kunnen 

instromen.

RECORD AUTOMATISCHE DEUREN 

SPONSORT

VETERANEN SEARCH TEAM

DINSDAG 29 MEI OVERHANDIGDE HANS WIJNSTEKERS, DIRECTEUR VAN  

RECORD AUTOMATISCHE DEUREN BV (ONDER MEER IN MAARTENSDIJK  

GEVESTIGD) DE SLEUTELS VAN EEN VOLLEDIG DOOR HET BEDRIJF  

GESPONSORDE TRANSPORTBUS AAN DE VOORZITTER VAN DE STICHTING  

VETERANEN SEARCH TEAM. Kijk voor meer informatie op www.veteranensearchteam.nl

www.recordbv.nl

Sportgala van de jeugdkampioenen
door Walter Eijndhoven

Woensdagmiddag 20 juni organiseren de Biltse Sportfederatie (BSF) en de gemeente
De Bilt gezamenlijk weer het jaarlijkse Sportgala van de Jeugdkampioenen. Dit sportieve 

evenement vindt plaats op de velden van NOVA en Beach Volleybalclub Irene aan de 
Tweelingen 142 in Bilthoven, van 16.00-19.00 uur.

Ieder jaar worden alle clubkampioenen door de Bilt-
se Sportfederatie, in samenwerking met de gemeen-
te, in het zonnetje gezet. 'Kampioen kun je worden 
in zowel teamverband als individueel', vertelt Ma-
rius van den Bosch, voorzitter van BSF. 'Onze aan-
dacht ging voorheen veelal uit naar de hockeyteams, 
omdat dit nu eenmaal een grote sport is in gemeente 
De Bilt, maar ook andere sporters willen wij graag 
de aandacht geven, die zij verdienen', vervolgt hij 
zijn verhaal. 

Individueel
Vooral individuele sporters hebben het altijd moei-
lijk, alles valt in het niet bij de vele teams in het 
hockey. De BSF wil hierin graag verandering bren-
gen. 'Bij deze roepen wij de clubs dan ook op hun 
clubkampioenen aan ons door te geven, zodat wij al 
deze sporters ook de aandacht kunnen geven die zij 
verdienen'.

Buurtsportcoach
Voordat wordt overgegaan tot de uitreiking van me-
dailles, kunnen deelnemers kennismaken met di-
verse andere sporten op de velden van NOVA. Van 
den Bosch: 'Onze buurtsportcoaches organiseren 
deze middag voor iedereen die geïnteresseerd is in 
sport. Deelnemers kunnen kennismaken met diverse 
sporten, zoals hockey, korfbal en beachvolleybal'. 
Daarna vindt de uitreiking plaats door B&W. 

Sportgala
Uiterlijk zondag 10 juni kunnen clubs laten weten 
hoeveel jeugdkampioenen van hun vereniging deel-
nemen aan het Sportgala, onder vermelding van 
"naam vereniging", "aantal teams en deelnemers" en 
"naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mail-
adres". Het formulier is ook te vinden op de website 
van BSF, onder de button "Sportgala" of scannen en 
mailen naar: secretaris@bsfnet.nl

In 2017 werden kampioenen voor het eerst op deze wijze gehuldigd.

Bridge in de Zomer
Bij bridgeclub BCC’86 kan 9 zomeravonden worden gebridged in Wijkcen-
trum De Schakel aan de Soestdijkseweg-Zuid 49b te De Bilt vanaf woensdag 
6 juni. De kosten bedragen voor niet leden 2,50 euro per persoon per avond. 
Vooraf aanmelden als paar hoeft niet. Aanvang 19.30 uur. Bridgeclub Hol-
landsche Rading organiseert in dertien donderdagavonden een Zomerbridge-
reeks vanaf donderdag 7 juni tot en met donderdag 30 augustus in het Dorps-
huis, Dennenlaan 57 te Hollandsche Rading. Bij voorkeur als paar van tevoren 
aanmelden via mail bij bchollandscherading@gmail.com voor 17.00 uur op 
de dag zelf en in het uiterste geval uiterlijk 19.00 uur aan de zaal. Aanvang 
bridgen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-
leden en één euro voor leden van het organiserende club. Voor thuisbridgers, 
die het bridge in clubverband eens willen ervaren zijn beide zomerreeksen 
goede oefenmogelijkheden. [HvdB] 
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Enthousiaste voetbalmeiden gezocht 
door Kees Diepeveen

Het meidenteam van SVM in Maartensdijk presteert al sinds jaren erg goed. Deze meiden die 
in de M17 jeugdklasse van de KNVB spelen zijn vorig jaar kampioen geworden en spelen nu in 

de 2e klasse. Door het aanstaande vertrek van een aantal meiden zoekt het team versterking.

Valentina Ferreira Franco, Esley 
Willemse en Dymphy Kemp ma-
ken deel uit van het meidenteam en 
beleven veel plezier aan hun sport. 
Een sport waar je al je energie in 
kwijt kunt en door de meiden als 
een lichamelijke uitdaging wordt 
gezien. En dat is niet vreemd, om-
dat de meiden in de leeftijdsklasse 
van ongeveer 14 tot 19 jaar twee 
maal in de week trainen en op za-
terdag hun (competitie-)wedstrij-
den spelen. 

‘Bovendien’, voegt Dymphy Kemp 
daar aan toe: ‘Onze groep is echt 
gezellig en we gaan heel leuk met 
elkaar om. Gedurende het seizoen 
worden er ook allerlei leuke dingen 

georganiseerd zoals een voetbal-
kamp’. 

Supporters
Esley Willemse: ‘We hebben al ja-
ren lang een goede trainer waar we 
veel van leren en die ons allemaal 
beter maakt. Dit jaar eindigen we 
op de 3e of 4e plaats in onze klasse. 
We willen de lijn graag doortrekken 
maar daarvoor moeten we wel vol-
doende speelsters hebben’. 

Valentina Ferreira Franco: ’Compe-
titie spelen is ontzettend leuk. We 
spelen in het district rond de stad 
Utrecht waar we ook tegen de mei-
den van FC De Bilt spelen’. De mei-
den hebben altijd veel supporters. 

Vooral ouders en familie maar ook 
andere mensen van SVM komen 
naar de thuiswedstrijden kijken. 

Oproep
Valentina, Esley en Dymphy roe-
pen meisjes op om de sportieve 
uitdaging aan te gaan en eens na 
te denken over het meespelen in 
het meidenvoetbalteam. Iedereen 
wordt met open armen ontvangen. 
De trainingsavonden zijn: maan-
dag van 19.00 tot 20.00 uur en de 
donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. 
Meiden die het eerst eens willen 
proberen mogen twee maanden 
gratis meetrainen. Op de site: www.
svmmaartensdijk.nl is informatie te 
vinden over het meidenvoetbal. 

Esley Willemse, Dymphy Kemp en Valentina Ferreira Franco voetballen 
al jaren met enorm veel plezier. Nieuwe voetbalmeiden worden door hen 
met open armen ontvangen.

Recreanten DOS en TZ
spelen vriendschappelijk

Woensdag 16 en donderdag 24 mei speelden recreanten-teams van DOS en TZ
onderlinge wedstrijden tegen elkaar. Op woensdag 16 mei was dit bij TZ in Maartensdijk 
tijdens een vierkamp waar ook het recreanten-team van Mia en Synergo aan meededen. 

Helaas voor het debuterende team 
van DOS dat pas sinds september 
actief is, wisten ze geen enkele wed-
strijd te winnen. In het recreanten-
team van DOS heeft het merendeel 

van de leden geen korfbalverleden; 
in tegenstelling tot TZ waar diverse 
leden al jaren actief zijn binnen hun 
vereniging, waardoor zij makkelij-
ker tot scoren kwamen. 

Donderdag 24 mei was het de beurt 
aan en bij DOS om de wedstrijd 
te verzorgen in Westbroek. Vooraf 
aan de wedstrijd werd TZ nog even 
namens de recreanten van DOS in 
het zonnetje gezet met een bloe-
metje voor Gijsbert en Henny de 
Rooij (50 jaar lid van TZ) en mooie 
woorden door Jaap Kalisvaart (51 
jaar lid van DOS). 

Hierna kon de wedstrijd beginnen: 
twee keer 30 minuten speelden de 
teams fel en onder aanmoediging 
van de vele supporters van de twee 
ploegen tegen elkaar. Helaas mocht 
het wederom voor DOS niet baten 
en won TZ op Westbroekse bodem 
met 1-5. Het doel was echter be-
reikt. Voor DOS was het namelijk 
een goede oefening en voor beide 
teams waren het twee ontzettend 
gezellige avonden.

(Wilco de Rooij)V.l.n.r. Gijsbert de Rooij, Henny de Rooij-Kreuger en Jaap Kalisvaart. 

SVM naar volgende ronde

Door een ‘voldoende’-overwinning (1 - 0) decimeerde SVM zaterdag 
de kansen op promotie van het bezoekende DVSA (Amerongen) tot 
nul en gaan de Maartensdijkers zich opmaken voor overlevingsronde 
twee, te spelen op zaterdag 9 juni thuis om 14.30 uur tegen kandidaat 
slachtoffer nummer twee DVSU (Utrecht). De Utrechtenaren (tweede 
periodekampioen uit de 4de klasse G) versloegen jl. zaterdag op 
hun beurt FC Lienden (derde periodekampioen klasse 4 H) met 2-0.  
[foto Nanne de Vries]

FC De Bilt JO12-4 
kampioen

Na een bloedstollend spannend competitie-einde, waarin 
drie ploegen met evenveel punten bovenaan eindigden, ging 

FC De Bilt JO12-4 er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor. 

Met een uitgebalanceerde mix van snelheid, techniek en fysieke kracht 
werd een doelsaldo bij elkaar gespeeld waar de concurrentie tot op de 
laatste dag de tanden op stuk beet. Toen de gemiddelde eindscore van 
5-1 (winst) ook na de laatste wedstrijd op het bord stond, bleek dit ruim 
voldoende voor de titel en konden de glazen gevuld worden.  

(Dorus ten Boom)
 

Het kampioensteam van FC De Bilt. (foto Marieke Zwartjes)

Bruno wint met grote voorsprong NK
Na zijn zege tijdens de vorige ronde van het NK Rotax Max bewees karter Bruno Mulders 
uit Bilthoven zondag in Eindhoven dat hij niets aan snelheid heeft ingeboet. De tienjarige 

rijder werd eerste in de MicroMax-klasse en heeft zo een flinke opmars gemaakt in het 
kampioenschap. 

Vlak voordat Bruno op circuit De 
Landsard zijn finale moest rijden, 
was het opgehouden met regenen, 
maar was de baan nog nat. 

Na zijn tweede plaats in de kwa-
lificatie en zijn derde plaats in de 
prefinale, liet hij in de belangrijk-
ste race van het weekeinde zien wat 
hij waard was. Met een voorsprong 
van maar ruim zes seconden op de 
nummer twee kwam hij als winnaar 
over de finish. 

Bruno Mulders zegeviert in 
topvorm bij NK.
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Uitnodiging informatieavond 
commissie verkeersveiligheid 
dorpsraad Westbroek pag 11.

Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672

PUPPY`S Beauceron - 
Mechelse Herder. Geb. 20-03-
18, gevaccineerd gechipt en 
ontwormd. Zijn goed gesoci-
aliseerd en goed met kinde-
ren. Mogen weg. €300,- Tel: 
0622369773/0655582437

LEOLUX fauteuil dolcinea 2 
st. in zeer goede staat. Kleur: 
Paars. €50,- per stuk. Tel. 
06-10042332

Po-stoel €40,-.
Tel. 06-48850620
(omgeving Bilthoven)

Trainingsapparaat voor ver-
sterking van arm- en beenspie-
ren. €25,-. Tel. 06-16641083

Logeerbed inklapbaar, wei-
nig gebruikt, van €89,-. voor 
€29,-. Tel. 06-16641083

Elektrisch Gourmet-
/Raclettestel, 6 pers. nieuw 
€15,-. Tel. 06-16641083

Afvalbak H.55 cm x B.39 cm 
x D.28 cm met klapdeksel 
nieuw €6,-. Tel. 06-16641083

Prima Rollator €25,-. Tel. 
06-16641083

Witte verstelbare zit- ligstoel 
met kussen en voetensteun 
€25,-. Tel. 06-16641083

Hollands winterlandschap; 
3-grachtenhuis Amsterdam; 
Balinese danseres. Per stuk 
€16 Tel. 030-2288994

Philips senso touch 3d 
scheerapparaat met tondeuse, 
flexibele kop en is oplaad-
baar. i.z.g.st. €25,-. Tel. 
06-29506849

Auto krik merk carpoint max 
gewicht 3 ton. €12,50 Tel. 
06-29506849

Fietspomp i.g.st. €5,-. Tel. 
06-29506849

Roze 47 cups om een wand-
kleed en kussen te knopen 
€30,-. Tel. 0346-243758

Een persoons dekbed. Zit 
nog in de verpakking. €25,-. 
Tel. 0346-243758

Telpatroon om te borduren 
van molens. Met kleuren 
lijstje €5,-. Tel. 0346-243758

Stoom strijkijzer €15,-. Bijna 
nieuw. Tel. 0346-211718

El. Naaimachine merk: ptatt. 
Inclusief doos met spoeltjes 
in zeer goede staat. €35,-. Tel. 
0346-211718

Kampeertafel (basecamp) 
te gebruiken als aanrecht en 
kookeiland + ruimte voor 
opslag. i.z.g.st. €49,-. Inc 
overgebleven kampeer spul-
len (gratis) Tel. 0346-211718

Laptoptas zwart, Trust. Zo 
goed al nieuw €30,-. Tel. 
06-25047855

Auto's/motoren
AUTO als nieuw opge-
poetst. Klaar in 1 dag. Bel 
06-25173342.

Fietsen/ brommers
TKA.  Hoogmodel 
HERENFIETS Gazelle, met 
versnelling en handremmen. 
€89,-. Tel. 06-16641083

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding 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 vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Wie heeft er militaire kle-
ding te leen om te dragen in 
de superfilm “Het Geheime 
Wapen van Holland” waarin 
ook de burgermeester een 
glansrol speelt. De film 
wordt gemaakt door de leer-
lingen van het Aeres VMBO 
in Maartensdijk. 
Reactie graag naar 
m.neppelenbroek@aeres.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel
vrijblijvende 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, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB)
Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346-745355

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het 
hebt ontvangen en het zal geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Pedicure janet komt bij u thuis
Voor al uw voetproblemen! Woont u in Maartensdijk, 
Groenekan of Hollandsche rading dan maak ik graag een 
afspraak met u. Janet de Lange 06-29060003 Lid provoet, 
aantekening reuma en diabetische voet.

Woningruil in Heemstrakwartier De Bilt 
aangeboden benedenwoning Burgemeester van Heemstrakwartier 
in De Bilt. Gezocht bovenwoning in de Burgemeester van 
Heemstrakwartier in De Bilt. Tel. 06-53330999

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles cello in 
ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners 
en volwassenen. Tevens Cursus : 4 weken opstap cursus 
met leen cello, €20 zomer korting. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes / melodie instrument. 
Bel: 06 19067441: Frank Linschoten cello docent.
celloles-franklinschoten.nl. kunstenhuis.nl

Gratis proefles cello: Vierstee Maartensdijk.
Zaterdag 9 juni: Van 13.00-14.00 uur tijdens Opendag 
Muziek Collectief Maartensdijk. Cello: mooie warme zan-
gerige klank, een liedjes/melodie instrument. Voor Kinderen 
vanaf 5 jaar,tieners en volwassenen. Frank Linschoten cello 
docent. 06 19067441. 14.00 uur: instrumenten demonstraties 
door docenten op verschillende instrumenten. Programma 
opendag 12.00-16.00: zie: muziek-collectief-maartensdijk.nl
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Welke ALLEENSTAANDE 
DAME lief 60-70 wil op 
vakantie met man 76 jaar met 
auto. Bel mij 0346-563997

Oud papier Groenekan
Op zaterdag 9 juni haalt het Rode Kruis afdeling 
Maartensdijk weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U 
wordt verzocht het papier (gebundeld of in dozen) 
of de papierkliko vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Oud papier Maartensdijk
Korfbalvereniging 'Tweemaal Zes' haalt zaterdag 
9 juni oud papier op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te zetten.

Nepverkopers
Oplichters verkopen in De Bilt huis-aan-huis nep-
kaarten voor het goede doel. De kaarten zijn zo-
genaamd voor NSGK (Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind), maar die organisatie ver-
koopt nooit aan de deur. Daarvoor waarschuwt de 
toezichthouder van de goede-doelensector CBF. 
Wie kaarten krijgt aangeboden kan het best de po-
litie inschakelen, adviseert het CBF. Volgens het 
CBF komt het al sinds jaar en dag voor dat mensen 
op deze manier de naam van goede-doeleninstan-
ties misbruiken. Het is raadzaam om verkopers 
aan de deur altijd te vragen naar hun vergunning. 
Die is verplicht voor het inzamelen van geld voor 
goede doelen.

Open middag

Op vrijdag 8 juni organiseert Kinder-
dagverblijf Small Society (Aeolus-
weg 8a, De Bilt) een open middag 
van 16.00 uur tot 18.00 uur. Het 
thema is ‘verkeer’ en er worden 
allerlei activiteiten georganiseerd op 
de groepen en in de tuin. 

Openstelling  
Hervormde Kerk Westbroek

De Hervormde Kerk van Westbroek 
opent op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 
de deuren van de kerk van 13.00 tot 
16.00 uur. Belangstellenden en pas-
santen zijn van harte welkom om 
het monumentale pand te bekijken, 
de rust in het eeuwenoude gebouw 
te ervaren of voor een stiltemoment. 
Indien gewenst kunnen bezoekers 
nader worden geïnformeerd over 
het kerkgebouw door de aanwezige 
kerkgidsen.

Massale bloei

In juni bloeien in de natte delen 
van de Moeras- en Stinzenplan-
tentuin in Westbroek vier soorten 
inheemse orchideeën. Naast de brede 
wespenorchis en de moeraswes-
penorchis ook de gevlekte orchis.  
Ronduit spectaculair is momenteel 
de massale bloei van honderden rie-

torchideeën met tot wel 60 cm hoge 
bloeistengels. Met wat geluk zijn er 
nu ook ringslangen te zien, zwem-
mend in het water of zonnend op de 
kant. De toegang is vrij op zaterdag 
9 en 30 juni van 10.00 tot 17.00 uur 
op Kerkdijk 132 Westbroek (tuinin-
gang). Daarna is de tuin nog open-
gesteld elke laatste zaterdag van de 
maand t/m september.

Finnisage Galerie Mi

Ter afsluiting van het seizoen houdt 
Galerie Mi een Lazy Sunday op 
zondag 10 juni van 14.00 tot 17.30 
uur. De Biltse schilders Natascha 
van Zwieten en Sebastiaan Duveen 
zijn aanwezig om hun werk toe te 
lichten. 

Ook Jacqueline van der Veer (brons) 
zal aanwezig zijn. Het jazz/blues 
combo 'Count Who' verzorgt een 
muzikale omlijsting om 14.15 uur en 
15.15 uur. Galerie Mi, Beethoven-
laan 13, Bilthoven. 

Vergadering Beheerscommissie

Op maandag 11 juni vindt om 20.00 
uur in het dorpshuis de Openbare 
vergadering van de beheercommissie 
Dorpshuis De Groene Daan plaats. 
Informatie E.G. Verschuur-Bunte, 
tel. 0346 211435.



TZ sluit het seizoen af
Afgelopen zaterdag sloot TZ het seizoen 2017/2018 af. In de laatste 
speelronde stond de uitwedstrijd tegen Rohda op het programma. 
Beide ploegen kenden een prima tweede seizoenshelft en verloren 
alleen van Kampioen DeetosSnel. Daarmee werd er gespeeld om 
plek drie.

Die eer viel uiteindelijk te beurt aan de ploeg uit Amsterdam. In een 
zeer matige wedstrijd won de thuisploeg met 17 – 13. TZ liet het in één 
vak aanvallend flink afweten en maakte het Rodha daarmee gemakke-
lijk. De thuisploeg pakte in de eerste helft een voorsprong van 9 – 6. In 
de tweede helft leek het bij 14 – 13 nog even spannend te worden. Maar 
daarna brak de matige doelpuntenproductie TZ op. Alleen ROHDA 
wist nog tot scoren te komen en zo met 17 – 13 te winnen. 

TZ eindigde hiermee uiteinde-
lijk op een verdienstelijke vier-
de plaats. Deze wedstrijd deed 
geen recht aan de prima tweede 
seizoenshelft van de Maartens-
dijkers. Volgende jaar mag de 
vernieuwde ploeg opnieuw aan-
treden in de veldhoofdklasse. De 
ploeg staat dan niet meer onder 
leiding van Iwan Hazendonk 
maar oude bekende Arjen van 
Ginkel neemt het roer weer over. 
Ook de plaatsen van Joep Gerrit-
sen en Bart Drost zullen moeten 
opgevuld worden. Dit zal gebeu-
ren vanuit de eigen gelederen. 
Bij de dames komt oude bekende 
Anouk van Brenk de selectie ver-
sterken. Met haar schotkracht is 
zij een welkome aanvulling.
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DOS ondanks winst toch met lege handen
Het was een beetje een tegenstrijdig beeld na afloop: het winnende team dat chagrijnig het veld 
afkomt en de verliezer blij en opgelucht met de nederlaag. Zaterdag was dit toch het beeld bij 

de wedstrijd. DOS won met twee doelpunten verschil maar had voor
lijfsbehoud met vijf goals verschil moeten winnen.

Aan beide teams was te zien dat 
er spanning stond op dit degra-
datieduel. Het werd ook een echt 
degradatieduel met matig korfbal, 
weinig doelpunten en veel strijd en 
spanning. Bij OVVO zat de nieuwe 
hoofdcoach van komend seizoen al 
op de bank en hij had zijn team als 
opdracht meegegeven lange aanval-
len te spelen om het tempo uit de 
wedstrijd te halen. In het begin van 
de wedstrijd leek dit succesvol maar 
het Westbroekse team houdt van 
een sneller en directer spel en nam 
al snel in de wedstrijd de regie over.

Blessure
Er waren deze wedstrijd twee be-
palende momenten. Het eerste mo-
ment was halverwege de eerste helft 
bij een 4 - 6 voorsprong voor DOS. 

Anouk van Brenk, tot dat moment 
goed op dreef met al twee doelpun-
ten, liep een ernstige blessure op. 
Bij de rust was het voordeel nog 
twee punten voor DOS. Na rust had 
de ploeg een 7-12 voorsprong en 
het gewenste verschil al gemaakt, 
alleen waren er nog meer dan twin-
tig minuten te spelen. DOS had 
OVVO waar het wilde, maar ver-
gat het laatste beslissende zetje uit 
te delen. Bij 9-12 kwam het tweede 
bepalende moment in de wedstrijd. 
Jeroen Groot was net ingebracht in 
de aanval en brak direct door. Zijn 
tegenstander wist niets anders te 
doen dan zijn knie naar buiten te 
draaien om hem af te stoppen. De 
scheidsrechter zag het, floot ook, 
maar gaf tot ontsteltenis van DOS 
en opluchting bij OVVO geen straf-

worp maar slechts een vrije bal. 
Zo werd het geen 9-13, maar wel 
10-12 in de volgende aanval van 
OVVO. DOS zat er op dat moment 
even doorheen en liet OVVO zelfs 
gelijk komen. Met 12-14 klonk 
het eindsignaal. Dit resultaat was 
net onvoldoende om degradatie te 
voorkomen. 

Potentie
DOS kan evenwel terugkijken op 
een fraai seizoen in de Hoofdklas-
se en met 9 punten met opgehe-
ven hoofd afscheid nemen van de 
Hoofdklasse. Terugkeren naar dit 
niveau is zeker een optie. Met een 
gemiddelde leeftijd van 23 jaar zit 
er nog voldoende groeipotentie in 
het team voor de komende seizoe-
nen.

Het tweede bepalende moment in de wedstrijd.

Irene MA Kampioen van Nederland
Marloes Kragtwijk, Fleur den Hertog, Daantje Gutker de Geus, Maaike Scharrenburg, 

Marit Pasterkamp, Iris Vos, Nadine Everaert en Luka Le Large hebben zaterdag volleybal 
geschiedenis geschreven. Voor het eerst in het 60-jarige bestaan van Volleybal vereniging Irene 

mag een Bilts volleybalteam zich de beste van Nederland noemen. 

Omdat Irene MA1 kampioen van de regio west was 
geworden mocht het met de kampioenen van de an-
dere drie regio’s gaan strijden om de nationale ti-
tel. In het Topsportcentrum van Eindhoven waren 
Sudosa Assen, de Krekkers Almelo en Next Volley 
Dordrecht de tegenstanders. Nadat Irene vorig jaar 
tweede was geworden hadden de Irene meiden dit 
jaar maar één doel, namelijk kampioen van Neder-
land worden. Na een wat zenuwachtig begin tegen 
Next Volley waarin het lang gelijk op ging was Ire-
ne niet meer te stuiten. Als een hemelsblauwe ma-
chine denderde Irene over haar tegenstanders heen. 
De finale tegen Sudosa was een soort demonstratie 

waarin de Irene meiden alles lieten zien wat ze de 
afgelopen twee jaar geleerd hebben. 

Genieten
‘Wat heb ik genoten van mijn team’  zei Irene coach 
Erna Everaert. ‘Ik heb ze nog nooit zo goed zien 
spelen. Ik wist dat ze onder druk goed kunnen vol-
leyballen, maar dat ze dit niveau hebben had ik niet 
gedacht. We hebben met dit team twee fantastische 
jaren gehad, daar komt nu een eind aan. Maar dit is 
een afsluiting waar we nog lang van na gaan genie-
ten’.

(Michel Everaert)

Nova kijkt terug op mooi seizoen
Door het verlies van Nova 2 afgelopen woensdag, was het voor het tweede team niet meer  

mogelijk om kampioen te worden. wel eindigden ze bij de beste acht van alle reserve 3e klasse 
poules, waardoor promotie alsnog is afgedwongen. 

Nova 1 speelde dit keer tegen een 
oude bekende, Sparta uit Nijkerk. 
De wedstrijden tegen Sparta zijn 
altijd fel, maar zeker sportief. Deze 
wedstrijd was daar geen uitzonde-
ring op. Het was Nova die het initi-

atief nam en de hele eerste helft aan 
de goede kant van de score zat. In de 
tweede helft kwam Sparta nog even 
in de wedstrijd en wist zelfs tot 16-
16 gelijk te komen. Daarna was het 
Nova die nog even liet zien wat het 

waard was en zo eindigde de wed-
strijd met een stand van 21-29. Dit 
was de laatste wedstrijd van Aranka 
Akkermans. Zij heeft besloten om 
volgend jaar aan te sluiten bij de se-
lectie van MIA uit Amersfoort. 

Nova 1 sluit seizoen af met een mooie 21-29 overwinning. 

JO11-2 SVM 
ongeslagen kampioen

Na 10 wedstrijden bovenaan gestaan te hebben volgde vorige week za-
terdag de allesbeslissende wedstrijd tegen de nummer 2 Saestum. SVM 
bewees de terechte kampioen te zijn want de ploeg uit Zeist maakte 
geen enkele kans op de overwinning: SVM nam met een 2-10 overwin-
ning de drie punten én het kampioenschap mee naar Maartensdijk. 

Achter v.l.n.r.: trainer Peter Paul, Stijn, Femke, Niek, Max, trainer 
Johan, Milan, midden: Bas, Thijmen, Daan, Thijs, voor Carmen, Finn.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Avondvierdaagse Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

De avondvierdaagse in Maartensdijk werd dit jaar door slechte weersvoorspellingen op dinsdag 
met onweer en regen een avond-driedaagse. Maar met veel plezier liepen zo’n 480 wandelaars 
deze drie avonden de 5 of de 10 kilometer in en rond Maartensdijk. Op donderdag werden ze 

ingehaald met muziek en familie stond de lopers op te wachten met bloemen of lekkers.

Vijf mensen organiseren elke jaar 
weer deze mogelijkheid om samen 
grenzen te verleggen en lekker be-
zig te zijn in de eigen omgeving. 
In september komen ze bij elkaar 
en regelen ze alle administratieve 
en organisatorische zaken. Veer-
tien vrijwilligers helpen tijdens de 
daadwerkelijke avondvierdaagse 
met de bemensing van controlepos-

ten of treden op als oversteekhulp. 
Daarvoor dienen zij jaarlijks een 
instructie door de politie met goed 
gevolg af te leggen om gecertifi-
ceerd aan de slag te kunnen gaan.

Scholen
Het grootste aantal deelnemers 
komt via de basisscholen van Maar-
tensdijk en omgeving. Samen met 

gecharterde ouders lopen zij de 
verschillende routes. Daarnaast zijn 
er individuele lopers, waarvan er 
sommige al vele jaren meelopen. 
Ook bewoners van het Thomashuis 
Maartensdijk lopen al jaren mee. 
Dit jaar hadden zij last van de hitte 
en was het tempo wat laag en waren 
voor de 5 kilometerlopers meerdere 
rustmomenten gewenst.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Heerlijke TAPAS op het maandmenu!

Woe.
06-06
Do.

07-06
Vr.

08-06
Za.

09-06
Zo.

10-06

Kalfssteak v.d. grill
met truffeljus

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet
met kreeftensaus

of
Groentenloempia`s

met mihoen en soyasaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
13-06
Do.

14-06
Vr.

15-06
Za.

16-06
Zo.

17-06

Indische kipsaté
met frietjes en sla

of
Tonijn v.d. grill

met wasabi-mayonaise
of

Kikkererwten-salade
met Grana Padano kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

De tunnel loopt vol; ditmaal geen regen, maar sportievelingen.
(foto Anneke Westeneng)

Ook bewoners van het Thomashuis Maartensdijk lopen al jaren de avondvierdaagse.

Tijdens de laatste avond werd de onderwijzer te midden van de kinderen 
in het zonnetje gezet tijdens de tussenstop met een bos bloemen en kreeg 
een rozet met ‘20’ opgespeld  waarna de groep de laatste kilometers 
volmaakten. (foto Anneke Westeneng).

Werkplek voor natuur- en 
fotoliefhebbers

door Henk van de Bunt

Utrechts Landschap heeft in een aantal gebieden informatiecentra met een winkeltje. Al deze 
informatiecentra draaien op de inzet van een groep vrijwilligers, die het werk zelf organiseren. 

Eén van de infocentra is gevestigd in Paviljoen Beerschoten in De Bilt. 

Binnen de Zeister fotogroep De 
Essentie is een aantal enthousiaste 
natuurfotografen, waarvan een aan-
tal (ook) actief is als vrijwilliger bij 
het Utrechts Landschap. Voorzitter 
Dick Jeukens vertelt: ‘Onder an-
dere Jirka Marsal uit De Bilt tipte 
de fotogroep om in het informatie-
centrum van het Landgoed Beer-
schoten - de enige locatie van het 
Utrechts Landschap waar expose-
ren mogelijk is - een tentoonstelling 
van foto’s van de natuurgebieden 
en landgoederen van het Utrechts 
landschap in te richten. Mede dank 
zij de uitstekende en bereidwillige 
medewerking van het vrijwilligers-
team van de Stichtse Lustwarande, 
die de locatie Beerschoten onder-
houdt en beheert is het gelukt een 
mooie collectie, die een goed beeld 
geeft van de prachtige natuurge-
bieden en landgoederen die het 
Utrechts Landschap onder haar 
hoede heeft, samen te stellen’.

Vrijwilligers
Trees Althues vult namens het 
Utrechts Landschap aan: ‘Op 
Landgoed Beerschoten is in Pavil-
joen Beerschoten een infocentrum 
van Utrechts Landschap gevestigd. 
Hier geven vrijwilligers informatie 
over de activiteiten en de wandel-
mogelijkheden op de landgoederen 

Beerschoten en Houdringe en in het 
Panbos. Zij verkopen artikelen uit 
de winkel zoals natuurvriendelijke 
producten, cadeauartikelen en wan-
delboekjes. Voor inwoners van De 
Bilt en omgeving, die enthousiast 
zijn over de natuur en natuurbe-
scherming, vormt het werk in het 
Paviljoen een leuke en interessante 
vrijetijdsbesteding. Op deze locatie 
is een vacature voor een vrijwilliger 
infocentrum. Utrechts Landschap 
zoekt mensen die hun enthousi-
asme over de natuur willen delen 
met de bezoekers, die bereid zijn de 
benodigde kennis te verwerven en 
het leuk vinden de artikelen uit de 
winkel te verkopen. Belangstellen-

den kunnen contact opnemen met 
vrijwilligerscoördinator Irene van 
den Broek via telefoonnummer: 
030 221 99 95 (op maandag, dins-
dag of donderdag) of via e-mail: 
i.vandenbroek@utrechtslandschap.
nl.’ 

Foto-expositie
De foto-expositie is tot 1 oktober 
te bezichtigen. De Openingstijden 
zijn woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 13.30 tot 16.30 uur en op zon- 
en feestdagen van 11.00 tot 16.30 
uur. In de zomervakantie gelden 
andere openingstijden Het adres is 
De Holle Bilt 6, De Bilt. Tel. 030 
2205340.

Landgoed Beerschoten met het paviljoen. (foto Dick Jeukens)

Toch stonden ook vrijwilligers van 
de organisatie ze nog op te wach-
ten toen ze als laatste lopers weer in 
Maartensdijk aankwamen. 

Jubileum
Deze Avondvierdaagse was voor 
meester Prosman van de School 
met de Bijbel uit Maartensdijk er 
één met een bijzonder tintje. De 
leerkracht liep dit jaar voor de 20e 
keer mee. De eerste jaren deed hij 
dit met enkele van zijn kinderen, 
vrienden en vriendinnetjes. 

Later deed hij dit met de leerlingen 
van zijn basisschoolgroep. Zijn ple-
zier en aanstekelijk enthousiasme 
zijn de reden dat de laatste jaren de 
groepen 3 tot en met 8 ook meelo-
pen tijdens de avondvierdaagse.

Digitaal
Dit jaar was voor het eerst de mo-
gelijkheid om digitaal in te schrij-
ven via een site van de SGWB. Een 
beperkt aantal deelnemers heeft dit 
gedaan. De organisatie hoopt dat 
hier in 2019 meer gebruik van ge-
maakt gaat worden. Volgend jaar 
(2019) wordt de avondvierdaagse 
in Maartensdijk gehouden van 20 
t/m 23 mei. Verdere informatie zal 
gecommuniceerd worden via de 
website www.avdmaartensdijk.nl
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