
Het bevrijdingsvuur is het symbool 
voor leven in vrede en vrijheid. In 

de loop der jaren is de bevrijdings-
vuurceremonie uitgegroeid tot een 
nationaal evenement, waarbij veel 
sporters vanuit heel Nederland naar 
Wageningen komen om het vuur 
door middel van een estafette door 
het land te verspreiden. Na het ont-
steken, werd dit bevrijdingsvuur 

naar de gemeente De Bilt gebracht. 

Fratenitas
De hardloopgroep van C.S.V. Fra-
tenitas, RunFit nam deze mooie 
taak op zich. Alweer voor de vijfde 
keer liep men in estafette-vorm met 
begeleiders, vanuit Wageningen 

naar De Bilt. De afgelopen keren 
was het altijd erg gezellig samen en 
ook dit jaar werd er ook weer met 
een grote groep gelopen: ‘Het blijft 
een bijzondere gebeurtenis en er-
varing’, aldus Henk Nurmohamed 
van Fratenitas. 

Naast het hardlopen waren er fiet-
sers die onderweg meefietsen (om 
en om) en de lopers begeleidden. 

En natuurlijk de volgauto’s. Dus 
ook tijd om bij te komen onderweg. 

Ontbijt
Er werd de gehele nacht als groep 
doorgelopen en ’s ochtends kwam 
men weer aan in De Bilt, waar het 
bevrijdingsvuur aan de burgemeester 
werd overhandigd op het gemeente-
huis en de gehele operatie werd af-
gerond met een gezamenlijk ontbijt.
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Bevrijdingsvuur symbool voor vrijheid
door Henk van de Bunt

In 2015 was het 70 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden is bevrijd door de 
geallieerden. Al sinds 1948 wordt het bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei Wageningen 

ontstoken. Voorafgaand vindt er op het 5 Mei-plein daar een bevrijdingsvuurceremonie plaats. 

Even voor acht uur blies Guus van 
Wijk van de Koninklijke Biltse 
Harmonie het taptoesignaal. Na 
twee minuten voelbare stilte werd 
het Wilhelmus gezongen, waarna 
Rune Keesmaat en Boaz Huizing 
van de Groen van Prinstererschool 
de vlam bij het monument ontsta-
ken. 
De wethouders Van Hulst en Bak-

ker legden vervolgens namens het 
gemeentebestuur een krans. De he-
ren De Wolf en De Swart deden dat 
namens het voormalig verzet. 

Niet vanzelfsprekend
‘De verhalen van onze ouders en 
grootouders maken pijnlijk duide-
lijk waar het toe kan leiden als de 
rechtsstaat en de democratie wor-

den uitgeschakeld’, aldus Jolanda 
van Hulst. ‘Een oorlog gaat niet 
meer uit je lichaam en laat diepe lit-
tekens achter. De gruwelijkheden, 
de onmenselijkheid, het hakt er 
in. De rillingen van afschuw lopen 
over mijn rug bij de gedachte eraan. 
Daarom herdenken wij, wij herden-
ken om alle slachtoffers te eren. 
Vrijheid is nog steeds niet vanzelf-

sprekend. Herdenken en herinneren 
zijn dus heel belangrijk.’

Vrijheid
Jolanda van Hulst gaat ook in op de 
moeilijke positie van vluchtelingen 
rond 1940 die veelal niet de veilig-
heid kregen waarop ze gehoopt had-
den. ‘Ook nu hebben vluchtelingen 
het moeilijk. Ze kunnen zeker niet 
altijd op een warm onthaal rekenen. 
Op de drempel van Europa arrive-
ren dagelijks vluchtelingen op zoek 
naar een beter leven, maar vooral 

een veiliger leven, voor zichzelf 
maar veelal voor hun kinderen.’ 
Jolanda van Hulst wil graag aan de 
volgende generatie meegeven hoe 
belangrijk het is om in vrijheid te 
leven. Zij sluit haar toespraak af 
met een citaat van de voormalige 
Duitse Bondspresident Richard van 
Weiszäcker: ‘Wie de ogen sluit 
voor het verleden, is blind voor de 
toekomst.’ Na de toespraak leggen 
scouts bloemen en defileert een 
lange rij bezoekers langs het mo-
nument. 

Herdenken om niet te vergeten
door Guus Geebel

De Dodenherdenking op maandag 4 mei bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis  
Jagtlust in Bilthoven trok weer veel belangstellenden. Scouts vormden een erehaag en  

de Koninklijke Biltse Zangvereniging Zang Veredelt bracht liederen ten gehore. 
Locoburgemeester Jolanda van Hulst hield een toespraak. 

Rune Keesmaat en Boaz Huizing van de Groen van Prinstererschool 
ontstaken de vlam bij het monument.   

Veel mensen woonden de Dodenherdenking bij Jagtlust bij. 

Op 5 mei rond 7.00 uur was de gehele groep fris en fruitig weer te gast op 
het gemeentehuis voor het zogenaamde Bevrijdingsontbijt.

advertentie



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

14/5 • 09.30u - Ds. P.L. Wansink
17/5 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/5 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
17/5 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

17/5 • 18.30u - Ds. A. Baas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/5 • 10.30u - Drs. R. van Warven

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/5 • 10.00u - Dhr. J. Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
14/5 • 10.30u - 

Pastor A. van den Boogaard
17/5 • 10.30u - Werkgroep Liturgie

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

14/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
17/5 • 10.15u - Ds. G. Roorda

17/5 • 17.00u - Ds. E.T. v/d Kamp

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

14/5 • 10.00u - Ds. R.F. Mauritz
17/5 • 10.00u - Ds. D. Meijvogel

17/5 • 19.00u - Ds. T. Jacobs

Pr. Gem. Immanuelkerk
14/5 • 09.30u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

17/5 • 10.00u - Mevr. ds. E.S. ten Heuw

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/5 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
14/5 • 11.00u - Pastoor A. Huitink

17/5 • 09.00u - Pastor K. Smits

Volle Evangelie Gemeente
17/5 • 10.00u - Dhr. J. Bijl

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

17/5 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

Herv. gemeente Blauwkapel 
14/5 • 10.00u -

Proponent G.A. van Ginkel 
17/5 • 10.00u - Ds. M. Baan

17/5 • 18.30u - Ds. M. Goudriaan

Herst. Herv. Kerk
14/5 • 10.30u - Kand. H. Roelofsen
17/5 • 10.30u - Dhr. van Ittersum

17/5 • 18.00u - Ds. Donselaar

Onderwegkerk Blauwkapel
17/5 • 10.30u - Pastoor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/5 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
17/5 • 10.00u - Ds. D. van de Streek
17/5 • 18.30u - Ds. K. van Meijeren

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

14/5 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra
17/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
17/5 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
14/5 • 10.30u - Pastor W. Sarot

16/5 • 19.00u -
Woord- en Communieviering

17/5 • 10.30u -
Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/5 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
17/5 • 10.00u - Hr. A. van Hilten

17/5 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
14/5 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan
17/5 • 10.00u - Ds. H.A. van de Pol

17/5 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Soenda Festival 

Op zaterdag 16 mei vindt van 
12.00 tot 23.00 uur Soenda Fes-
tival plaats op het recreatieterrein 
Ruigenhoek (Noorderpark). De 
opbouw van dit muziekfestival 
start op 8 mei en t/m 19-05-
2015 zullen delen van het ter-
rein gedeeltelijk of volledig 
onbereikbaar zijn. Tijdens deze 
periode staan de omleidingen 
aangegeven op de gele borden. 
Voor vragen en/of klachten tij-
dens de opbouw en na afloop van 
het evenement kunt u telefonisch 
contact opnemen met de orga-
nisator Elevation Events via het 
nummer 030-243 37 17 of mailen 
naar info@elevation-events.com. 
Mochten er tijdens het festival 
vragen of klachten zijn dan kunt 
u telefonisch contact opnemen 
via het nummer 088 0119566. 
Voor meer informatie zie www.
soenda.nl. 

Kindermiddag
bij Biltse Dorpskerk

Woensdag 20 mei om 14.00 uur 
begint er een voorstelling voor 
kinderen in De Voorhof, gelegen 
naast de Biltse Dorpskerk. In 
het nieuwe optreden ‘Zeesterren’ 
schitteren de helden van Vrolijk 
Theater als nooit tevoren. De 
voorstelling duurt een uur en 
drie kwartier duren. Tijdens de 
pauze van de voorstelling krijgen 
de kinderen wat te drinken en te 
eten. Kinderen vanaf vier jaar 
zijn van harte welkom vanaf half 
twee en de toegang is gratis. 

Expositie BeeKk in Traverse

Eenmaal per jaar houdt Kunst-
kring BeeKk een expositie in de 
Traverse van gemeentehuis Jag-
tlust, Soestdijkseweg-Zuid 173 
in Bilthoven. De eerstvolgende 
expositie wordt op vrijdagmid-
dag 22 mei om 16.30 uur feeste-
lijk geopend in de Mathilde-zaal 
van het gemeenthuis.

Dit jaar bevat de expositie wer-
ken van 8 BeeKk leden; Marieke 
Temme, gedichten en schilderij-
en. Henk de Bruijn, schilderijen. 
Walter Roeland Linschoten, foto-
grafie. Haro Schäfer, Schilde-
rijen. Marga van der Burgt, glas 
in lood. Henk van den Berg, beel-
den. Rieke de Graaf, keramiek. 
Alkine van der Laan, tassen. De 
expositie duurt van donderdag 
21 mei tot dinsdag 30 juni 2015. 
Deze prachtige expositie is op 
werkdagen tijdens kantoor uren 
gratis te bezichtigen. 

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 
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Vriendschapsconcert 

Op 17 mei om 15.00 uur geven 
de ‘Slingerland Singers’ , o.l.v. 
Hannie Slingerland een concert 
met vocale muziek van Edvard 
Grieg en Julius Röntgen in De 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 in 
Bilthoven. Het programma heeft 
als titel ‘Vriendschap, Neder-
land-Noorwegen’ meegekregen; 
verwijzend naar de vierentwintig 
jaar durende intensieve vriend-
schap tussen de Noorse compo-
nist Edvard Grieg en de Duits-
Nederlandse componist Julius 
Röntgen. De laatste jaren van 
zijn leven woonde Röntgen in de 
villa Gaudeamus  in Bilthoven, 
niet ver van de Woudkapel waar 
het concert gegeven wordt. 

Weeksluiting Dijckstate

De Hervormde Gemeente te 
Westbroek e.o. organiseert op 
vrijdag 15 mei in Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maartens-
dijk een weeksluiting. Ds. G.H. 
Kruijmer uit Lage Vuursche zal 
de bijeenkomst leiden. Er wordt 
een Bijbelgedeelte gelezen, daar-
over wordt een korte meditatie 
gehouden en er wordt gezongen. 
Na afloop is er gelegenheid voor 
ontmoeting onder het genot van 
een kop koffie of thee. Aanvang 
19.30 uur, einde rond 21.00 uur.
 

Bingorondjes 

Op vrijdag 15 mei kunt u in 
het Servicecentrum Maartens-
dijk bingo spelen. In de pauze 
kunt u gezellig even bijpraten en 
een kopje koffie of thee drinken. 
Aanvang: 14.15 uur en de kosten 
zijn 3,50 euro voor 5 speelron-
des. Meer informatie: Service-
centrum Maartensdijk, tel: 0346 
214161 en/of maartensdijk@
mensdebilt.nl.

Exposities in de kerk

Tot en met medio juni wordt in 
de Opstandingskerk in Bilthoven 
en in de Immanuëlkerk in De 
Bilt werk van de Biltse schilder 
Ton van Hemert geëxposeerd. 
Het werk van Van Hemert is heel 

divers. Met het oog op Pinkste-
ren heeft Ton van Hemert voor 
beide kerken een pastel met het 
Pinkstermotief uitgezocht. De 
geëxposeerde werken zijn in de 
Opstandingskerk (Eerste Bran-
denburgerweg 34, Bilthoven) 
iedere vrijdag tussen 11.00 en 
13.00 uur te bezichtigen en op 
zondag tussen 11.30 en 13.00 
uur zowel in de Opstandingskerk 
als in de Immanuëlkerk (Soest-
dijkseweg Zuid 49, De Bilt)

Maria Magdalena-lezing 

Danielle van Dijk verzorgt op dins-
dag19 mei om 20.00 uur de lezing 
Maria Magdalena, vrouw naast 
Jezus. Maria Magdalena is voor 
veel mensen (met name vrouwen) 
een intrigerende Bijbelse fi guur. 
Zij stond aan het begin stond van 
het allereerste christendom, was 
de ‘apostel der apostelen’. Zij was 
de vrouw aan wie Christus het ver-
trouwen gaf zijn boodschap van de 

liefde in de wereld uit te kunnen 
dragen. Danielle vertelt over haar 
zoektocht naar het leven van Ma-
ria Magdalena aan de hand van de 
kunstgeschiedenis en de esoterie. 
Ze reisde naar Israël, Frankrijk en 
Spanje om uniek materiaal te verza-
melen. Danielle van Dijk is docent 
Nederlands aan de Stichtse Vrije 
School (VO) te Zeist en schreef een 
boek over dit onderwerp. Er is tij-
dens de lezing een tentoonstelling 
ingericht met kunstwerken over 
het leven van Maria Magdalena. 
Inschrijving kan via wendy@wdg-
communicatie.nl

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 16 mei is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Lokale Ondernemers Lunch 
LOL voor alle ondernemers 

Na een geslaagde ondernemerslunch bij Naast de Buren in maart is 
een nieuwe datum vastgesteld voor een nieuwe bijeenkomst. Vrijdag 
29 mei wordt de volgende Lokale Ondernemers Lunch gehouden van 
12.00 tot 14.00 uur. Ted van de Ham verzorgt weer een eenvoudige 
lunch met lopend buffet voor € 7,50. Ondernemers uit Groenekan maar 
ook uit de andere kernen van de gemeente kunnen wederom ongedwon-
gen en zonder verplichtingen elkaar ontmoeten, bijpraten, kennis en 
ideeën delen en eventueel zaken doen. 
Graag wel vooraf even aanmelden via Maarten@kikaccountants.nl 
zodat Ted weet hoeveel tafels er gedekt moeten worden.
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‘Vandaag herdenken legt dan ook 
op ieder van ons de plicht om ónze 
vrijheid, maar óók die van de ander, 
waar dan ook, te beschermen. Het 
eerste is een stuk gemakkelijker dan 
het tweede’, aldus Gerritsen. ‘Her-
denken verplicht ons verdraagzaam 
te zijn naar wie anders is dan wij. 
Herdenken vraagt dat we zorgvul-
dig omgaan met wat voor een ander 
van waarde is. Herdenken vergt dat 
we herbergen wie op de vlucht is of 
vervolgd wordt. We hebben in eigen 
land kunnen zien wat er gebeurt als 
we dat niet doen. Als we achteloos 
zijn over onze medemens, als we niet 
opkomen voor wat recht en billijk is. 
Wij zijn gewaarschuwde mensen’. 

Diepe sporen
Met velen was men maandagavond 4 
mei bij elkaar gekomen om in en bij 
de kerk in Westbroek de stilte te be-
leven bij het 70 jaar na de bevrijding 
herdenken van al die Nederlanders, 
die door dappere strijd, door moor-
dende vervolging en door moedig 
verzet, het leven werd afgenomen. 
Gerritsen: ‘Om wat ze deden: strijd 
leveren en verzet plegen. En om wie 
ze waren: joden, zigeuners, verstan-
delijk beperkte kinderen, politieke 
tegenstanders, massa’s mensen, die 
om deze en andere redenen als min-
derwaardig werden beschouwd’. 
Volgens de burgemeester trekt al 
70 jaar de herinnering aan de bezet-
ting diepe sporen: ‘Niet alleen door 
onze samenleving, waarin wat goed 
en fout is, scherp afgetekend is door 
wat ons land is overkomen. Ook en 
vooral trekt de bezetting diepe spo-
ren in de levens van mensen van al-
ledag. Slachtoffers van de terreur en 
de vervolging, die het er maar net 
levend van af brachten. Nabestaan-
den wier mannen, vrouwen, kinde-
ren, ouders of vrienden de oorlog 
niet overleefden. En zelfs latere, 
jongere generaties die leven onder 
de donkere sluier van wat er in hun 
families is gebeurd nog voordat zij-
zelf geboren waren’.

Zinloos en zinvol
De herdenking in Westbroek heeft 
een extra lading. Gerritsen benoem-

de het: ‘Hier draagt Bevrijdingsdag 
een pijnlijk litteken door het dode-
lijke drama, dat zich hier voordeed 
terwijl luttele kilometers verderop 
de vrijheid al gevierd werd. Er zijn 
daarom in ons land maar weinig 
plaatsen waar Bevrijdingsdag zo’n 
zware en verdrietige betekenis heeft 
als hier. In de stilte waarin we straks 
zullen samenkomen mogen we ook 
aan die voor Westbroek zo vrese-
lijke Bevrijdingsdag denken.
Maar herdenken gaat niet alleen 
over het verleden. Het gaat ook 
(misschien zelfs vooral) over de 
toekomst. Als wij de peilloze el-
lende van oorlog, onderdrukking, 
vervolging en onvrijheid herdenken 
en proberen ons een voorstelling te 
maken van de ontelbare aantallen 
van de slachtoffers, die daardoor ge-
maakt werden, zelfs als we namen 
kunnen geven aan die slachtoffers, 
omdat we ze hebben gekend of om-
dat ze bij ons hoorden, dan nóg gaat 
het op 4 mei om de toekomst. Maar 
niet zonder om te kijken. Want als 
we omkijken zien we dat de waarde 
van onze vrijheid boven elke maat 
is betaald met de levens van miljoe-
nen mensen. Door zinloze moord en 
door zinvolle strijd’.

Generaties
Naomi Lam vertelde in haar bij-
drage: ‘De dood heeft me nooit echt 
bezig gehouden. Ik ben zelf zeven-
tien jaar en springlevend. Het klinkt 

als een vreemde paradox, maar de 
dood werd voor mij pas echt levend 
toen de vader van een vriendin over-
leed, nu vier maanden geleden. De 
dood kwam ineens dichtbij. Door 
deze herdenking laten we allemaal 
de dood dichtbij komen. Niet alleen 
de dood van geliefden of bekenden, 
maar ook die van onbekenden. We 
denken nu aan mensen die lang gele-
den zijn gestorven in de tweede we-
reldoorlog, maar ook aan de mensen 
die later slachtoffer geworden zijn 
in een moment van dienst voor hun 
vaderland. De slachtoffers zijn ook 
buren, vrienden, zonen, dochters, 
vaders, moeders, ooms en tantes van 
mensen als u en ik. Al deze nabe-
staanden blijven ontredderd achter. 
Zij blijven de rest van hun leven 
achter met een gat dat ze niet kunnen 
opvullen. Door vandaag bij elkaar 
te zijn, willen we al deze slachtof-
fers en nabestaanden herdenken. We 
willen hen herdenken met iedereen, 
of ze nu zo oud zijn als mijn opa 
en oma of zo jong en schattig als 
het jongetje op wie ik wel eens pas. 
Door de herdenking van vandaag is 
de oorlog voor mij een stukje dich-
terbij gekomen. Ik denk dat dit be-
langrijk is. We moeten de oorlog in 
ons land nooit vergeten en onze ogen 
niet sluiten voor de verschrikkelijke 
dingen die nu nog, om ons heen ge-
beuren. Toch mogen we daarnaast 
dankbaar blijven, voor de vrede, hier 
en nu. Generaties lang’.

Grote belangstelling 
voor herdenking in Westbroek

door Henk van de Bunt

‘Wie zijn ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.’ Dat hebben we veel gehoord 
dezer dagen. Het is het thema van de herdenking’. Met deze woorden opende burgemeester Arjen 
Gerritsen de dodenherdenking in een bomvolle Hervormde kerk aan de Kerkdijk in Westbroek.

Met achter zich het gospelkoor Sparks of Joy, opent burgemeester Gerritsen de herdenkingsbijeenkomst in de 
Westbroekse Hervormde kerk.

Muzikale bijdrage van (jeugd-)leden van Muziekvereniging Vriendenkring.

Feest op bevrijdingsdag
Zeventig jaar vrijheid werd merkbaar gevierd in Westbroek en de Bilt. 
Op het gazon voor gemeentehuis Jagtlust vond een Taptoe plaats. In 
Westbroek werd veel georganiseerd voor de bewoners. Er was een fiet-
stocht, een sportief middagprogramma en aan het eind van de festivitei-
ten vond nog een barbecue plaats. Meer dan 250 mensen hadden zich 
aangemeld.

Het was dikke pret tijdens de Zeskamp in Westbroek. Diverse teams 
probeerden elkaar af te troeven op sportief gebied. (foto: Walter 
Eijndhoven)

Het uit Wageningen opgehaalde bevrijdingsvuur wordt ontstoken.
 

Ruime publieke belangstelling voor de taptoe.

	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

advertentie
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Speklapjes

Riblappen

Biefstuk spiezen

500
gram 6.25

500
gram 8.98

1
kilo 11.00

1
kilo 8.00

Kipschnitzels

ZOTTE 
BRABANDER

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

6.98500
gram

4.98250
gram

6.98500
gram

1.25100
gram

STOMPETOREN 
OUD

HUISMIX

Kip-walnoot salade
Filet americain
Selleriesalade 3 x 100

gram 4.98

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

Rosbief
Boerenachterham
Fricandeau 3 x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
vrijdag 15 mei
t/m woensdag 20 mei

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

GARNAAL 
SPIEZEN

ZWEISTRA 
CADEAUBONNEN

Lekker voor de bbq!

Runderschnitzels
Varkensschnitzels
Gehaktschnitzels

5 halen / 
   4 betalen!6 halen / 

   5 betalen!

Leuk om te geven… 
nog leuker om te krijgen!

   5 betalen!

CADEAUBONNEN
ZWEISTRA 
CADEAUBONNEN
Leuk om te geven… 
nog leuker om te krijgen!
Leuk om te geven… 
nog leuker om te krijgen!
Leuk om te geven… 

ZWEISTRA 
CADEAUBONNEN
Leuk om te geven… 
nog leuker om te krijgen!
Leuk om te geven… 
nog leuker om te krijgen!
Leuk om te geven… 

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Ravioli MET GEHAKT IN TOMATENSAUS

OF SPINAZIE RICOTTA

_________________________100 GRAM 1,49
Aspergeschotel
_________________________100 GRAM 1,25
Moussaka _________100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Meloenmix
VOLLE BAK - 2E BAKJE GRATIS

De gezonde snack

Blauwe bessen
2 DOZEN

Mooie

Bospeen
PER BOS

ALLEEN MAANDAG 18, DINSDAG 19
EN WOENSDAG 20 MEI

1,49 3,000,79

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop
Hollandse Aardbeien

en Asperges
Asperges gratis geschild!
Zeer scherpe dagprijzen!

VERS GESNEDEN

Bietjes __________500 GRAM 0,99
HOLLANDSE

Komkommer + Kropsla
___________________________0,99

Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99
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OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Het monumentale huis uit 1900 
moest wijken voor de spoortunnel 
bij station Bilthoven, maar bleef na 
protest van bewoners toch behou-
den. Men vond een nieuw onderko-
men op het terrein van het Spoor-
wegmuseum, dat het markante 
gebouw graag wilde bewaren. Men 
koos ervoor het huis te demonteren 
en karakteristieke elementen als de 
houten wenteltrap, de veranda en de 
dakpannen te bewaren. 

Zodoende kon het huis weer in 
oude stijl worden herbouwd op het 
terrein van het Spoorwegmuseum, 
naast de draaischijf. 

De Schouw
Vroeger stonden dit soort huis-
jes overal in Nederland langs het 
spoor. Het was normaal dat de sta-
tionschef op zijn werkplek woonde, 
zodat hij 24 uur per dag beschik-
baar was voor toezicht. ‘Het sta-
tion en de woning waren een twee-
eenheid, waaromheen Bilthoven is 
ontstaan’, aldus Fred Meijer. Fred 
Meijer en Marcel van Tongeren en 
Historische Kring D’ Oude School 
waren de initiatiefnemers van de 
actie behoud Stationschefwoning. 
Op de site www.stationbilthoven.
nl is  naast historisch fotomateriaal 
ook veel achtergrondinformatie te 

vinden over de geschiedenis van 
het station. Meijer weet er alles van 
en vertelt enthousiast over de eerste 
bewoner: ‘Heinrich Strikkers werd 
op 1 januari 1898 aangesteld werd 
als stationschef 4e kl. te De Bilt. 
Hij ging in 1898 met zijn ouders 
en zijn vrouw in een van twee ar-
beiderswoningen wonen, die zich 
bevonden schuin achter Hotel van 
Vulpen/De Schouw (tot voor kort 
het bouwkantoor van tunnelbouwer 
Heijmans op het Emmaplein). Een 
jaar later werd hij stationschef 3e 
kl. en weer later (sept. 1900) kwam 
Strikkers als eerste te wonen in de 
toen gebouwde stationschefwoning 
Soestdijkseweg Noord 303 De Bilt 
(ook wel De Bilt Station genoemd)’. 
Op 1 mei 1932 werd Strikkers eer-
vol ontslagen wegens het bereiken 
pensioengerechtigde leeftijd.

Overbodig
Het Spoorwegmuseum was zeer 
blij met de komst van zo’n huisje 
op haar terrein. De werkzaamhe-
den aan de woning duren nog tot 
half mei. De woning is dan weer 
in geheel oude staat hersteld. Het 
huis krijgt zijn originele kleuren 
weer terug en daarnaast wordt de 
oude trap geheel gerestaureerd en 
in oude stijl teruggebracht De sta-
tionschefwoning in Bilthoven heeft 
tot de jaren zestig dienst gedaan als 

woning voor de stationschef voor 
het toenmalige De Bilt Station. Het 
Spoorwegmuseum gaat het pand 
nu gebruiken voor zakelijke bij-
eenkomsten. De nieuwe naam van 
het stationschefhuisje wordt het 
‘Strikkershuis’; genoemd dus naar 
de eerste bewoner van het stations-
huisje. 

Treinreis
Op zaterdag 30 mei a.s. om 11.00 
uur opent Het Spoorwegmuseum 
het herbouwde stationschefhuisje. 
Iedereen kan daar bij zijn. Die dag 
tussen 14.00 en 16.00 uur wordt in
Bilthoven het vernieuwde stations-
gebied geopend. Voor die gelegen-
heid rijdt er een museumtrein van 
Utrechts CS via Bilthoven naar Het 
Spoorwegmuseum. Iedereen kan 
gratis van deze trein gebruik ma-
ken. Die dag zal er gereden wor-
den met een trein uit de serie Mat 

54. Dit elektrische treinstel werd 
vanaf 1956 t/m 1962 gebouwd 
door Werkspoor Utrecht. Vanwege 
de kenmerkende vorm van de neus 
werden ze (hoewel niet officieel) 
vaak aangeduid als ‘Hondekop’. 
Fred Meijer: ‘In het jaar 1993 kre-
gen deze treinstellen de oude gras-
groene kleur en gele biezen terug 
om in september afscheidsritten te 
rijden. Later werd het model nog 
bij enkele bijzondere ritten inge-
zet’. Van deze serie zijn twee vol-
ledige treinstellen als officieel mu-
seummaterieel bewaard gebleven. 
In het Spoorwegmuseum lopen 
we langs  Tweewagenstel 386. Het 
treinstel werd vanaf juni 2009 inge-
zet als Heimwee Express tussen het 
Spoorwegmuseum en Hilversum. 
Deze treindienst wordt elk laatste 
weekend van de maand uitgevoerd 
met rijvaardig materieel van het 
museum.

Stationschefwoning Bilthoven 
straalt in Spoorwegmuseum

door Henk van de Bunt

Het schilderwerk is bijna klaar en dan is de beroemde Stationschefwoning uit Bilthoven 
 als een feniks uit zijn as herrezen en straalt deze weer vanaf haar nieuwe  

locatie in het Spoorwegmuseum in Utrecht als nooit tevoren. 

Tweewagenstel 386 wordt volgens Fred Meijer op 30 mei ingezet als 
Museumtrein tussen Bilthoven naar het Spoorwegmuseum voor een gratis 
ritje.

Fred Meijer bij de stationschefwoning in het museum.

Tijdens een rondgang ter plaatse 
wordt de urgentie om wat aan de 
erbarmelijke staat van onderhoud te 
doen overduidelijk. De balustrades 
van balkons en van de galerij zijn le-
vensgevaarlijk en in het vermolmde 
houtwerk zorgen kieren voor tocht 
en schimmels. De titel van de mo-
tie Onverklaarbaar Bewoond van 
SP’er Menno Boer geeft dan ook de 
situatie uitstekend weer. De Bewo-
nersgroep Planetenbaan probeert al 
jaren de hoognodige verbeteringen 
voor elkaar te krijgen. In overleg 
met wethouder Jolanda van Hulst 
en enkele raadsleden is de beheer-
der Slokker Vastgoed begin maart 
per brief uitgenodigd te reageren op 
klachten van de bewoners. Slokker 
Vastgoed kreeg daarvoor zes weken 
de tijd, maar gaf ook na een tweede 
brief die begin april werd verzon-
den geen reactie.

Ongewenst
‘Het lijkt erop dat de gemeente 
ons niet verder kan helpen bij het 
oplossen van de problemen en niet 
in staat is een huisjesmelker op 
de knieën te krijgen’, aldus Chrit 
Obels namens de bewoners. ‘In de 
gemeente De Bilt zouden we geen 

huisjesmelkers moeten hebben. 
Sterker nog, huisjesmelkers zijn in 
heel Nederland ongewenst, maar de 
gemeente heeft blijkbaar geen ge-
reedschap om de handelwijze van 
Slokker Vastgoed aan te pakken.’ 
Menno Boer vertelt dat de politiek 
er in de gemeente Utrecht voor ge-
zorgd heeft dat huisjesmelkers door 
Bouw- en Woningtoezicht en de 
brandweer op de huid worden geze-
ten. ‘Het is dus wel mogelijk om ze 
te dwingen iets te doen, alleen moet 
de gemeente het ook echt willen.’ 

Inspectie
Inmiddels heeft de bewonersgroep 
de huurcommissie ingeschakeld. 
‘Die kan wellicht zorgen dat de 
huurprijs wordt aangepast, maar 
het gaat er ons meer om dat de wo-
ningen opgeknapt worden. Vijf jaar 
geleden heeft Bouw- en Woning-
toezicht een lijst opgesteld van ge-
breken die werden geconstateerd. 
Er werd toen gezegd dat een oplos-
sing een zaak was van huurder en 
verhuurder. Binnenkort komt de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
opnieuw een inspectie bij de wo-
ningen uitvoeren. Als nu weer net 
als vijf jaar geleden een heleboel 

problemen geconstateerd worden, 
maar er dit keer wel wat mee wordt 
gedaan, dan zijn we geholpen. Tot 
nu toe zijn alleen problemen ge-
signaleerd maar geen maatregelen 
genomen.’ 

Oplossing
Sinds 1985 dringen bewoners aan 
op verbeteringen. ‘Alleen het dak 
is gerepareerd, maar dat gebeurde 
nadat iedereen te maken kreeg 
met lekkages’, vertelt Chrit Obels. 
‘Normaal gesproken bel je naar de 
verhuurder en vertel je mijn dak 
lekt, ik heb schimmel, ik heb het 
altijd koud, mijn kinderen hoesten 
steeds, ik heb vochtproblemen en 
allerlei andere vervelende dingen, 
laten we het samen gaan oplossen. 
Dan gaat een verhuurder dat voor 
je doen. Hier dus niet. Bij de SSW 
kan de gemeente gemakkelijker 
ingrijpen. Daar gebeuren dit soort 
extreme dingen ook niet. We hopen 
dat de wethouder iets voor ons kan 
betekenen. De gemeente heeft toch 
ook een verantwoordelijkheid voor 
het welzijn van de bewoners.’   
Lindsay Gerritsen woont er nu vier 
jaar. ‘Met mijn balkondeur ben ik 
al drie jaar bezig. Daar hoef je maar 

een vinger tegenaan te houden en er 
zit een heel gat in.’
Gemeenteraadslid Menno Boer 

heeft opnieuw schriftelijk vragen 
gesteld over deze zaak. Binnenkort 
verwacht hij daarop een antwoord. 

Huisjesmelker heeft overal lak aan
door Guus Geebel

Op 29 januari nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin het college  
wordt opgeroepen zo snel mogelijk in overleg te gaan met bewoners en verhuurder  

van Planetenbaan 4-50 in Bilthoven om de woningen te verbeteren. Over de voortgang  
hiervan zou de raad binnen drie maanden geïnformeerd worden. 

De bewoners Chrit Obels en Lindsay Gerritsen met gemeenteraadslid 
Menno Boer. 

De vrijheid die zwaar is bevochten
en velen met hun leven bekochten
is geen recht maar een plicht
het was een prachtig gezicht
dat velen de herdenking bezochten

Guus Geebel Limerick



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

6

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

Hemelvaarts-

ontbijt

€ 2,-Voor iedereen die 

tussen 07.00 en 

08.00 arriveert

TJILP-TJILP?!!
HEMELVAARTSDAG KWART VOOR ZEVEN

OPSTAAAAAN!!
U ziet het, zelfs Coq, onze huishaan, raakt danig in de war als 

Hemelvaartsdag nadert. Oók hij moet dan extra vroeg uit de veren, 
omdat het vanaf zeven uur ‘s-morgens al een drukte van 

jewelste is.  Allemaal vroege vogels die komen voor het traditionele:

HEMELVAART DAUWTRAPPEN
BIJ ‘T VAARDERHOOGT

Iedereen die tijdens Hemelvaartsdag op 

donderdag 14 mei tussen 07.00 en 08.00 uur arriveert 

krijgt op ALLE aankopen een superkassakorting van

Zélfs op producten die al 

afgeprijsd zijn. Da’s dubbelop!20%

Als u arriveert krijgt u een 
bewijs dat u op tijd aanwezig 
was en kunt u op uw gemak 
winkelen, of éérst een lekker 

ontbijtje nuttigen bij onze 
binnenherberg De Kastelein. 
Afrekenen kan tot 12.00 uur.

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele  inktpatronen
        

HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   
 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Nu al leverbaar vanaf € 215,-

Ga niet voor standaard, met 
onze lattenbodem systemen 
slaapt u op maat!

Appel of
abrikozencaketaartje van € 5,60

nu € 4,95
Turks breekbroodnu € 1,95

U maakt nog steeds kans opde Boretti buitenkeuken!
Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Openingsactie

bij aankOOp van een

nieuwe bril
50% kOrting
Op de glazen

Aanbieding geldig t/m 31 mei 2015

Maertensplein 22

3738 GK  Maartensdijk

 

Telefoon 0346 24 36 31

Email info@maertensdijkoptiek.nl
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Onder leiding van Douwe Thijsma 
lopen de belangstellenden geduren-
de een uur rond met aandacht voor 
de grafmonumenten. Thijsma heeft 
de rondleiding het thema ‘Door de 
tijd, grafmonumenten in de 20e en 
21e eeuw” meegegeven.

Uniek
De begraafplaats Brandenburg 
geeft volgens Tijsma een uniek 
beeld van een begraafplaats en haar 
grafmonumenten de afgelopen 100 
jaar. ‘Anno 1900’ (in het jaar 1900) 
staat er op de beide oorspronkelijke 
hekpalen, die toegang geven tot het 
oudste deel van de begraafplaats. 
Brandenburg is een symmetrisch 
aangelegde begraafplaats, verge-
lijkbaar met tuinontwerpen uit de-
zelfde periode. De ontwerper is niet 
bekend. Het oudste deel bestaat 
uit cirkels met op de belangrijkste 
knooppunten en langs een indruk-
wekkende beukenlaan zijn er o.a. 
de grafmonumenten van de nota-
belen van het dorp. In de verschil-
lende uitbreidingen van de begraaf-
plaats wordt doorgeborduurd op 
deze geometrische vormen. 
De rondleiding duurt een uur en 
start om 14.00 uur. Er wordt uit-
gegaan van een groepsgrootte van 
ongeveer 20 personen. Bij een 
grotere belangstelling komt er een 
tweede ronde die om 15.00 uur be-
gint. Voor leden van de Historische 
Kring is de rondleiding gratis. An-
deren betalen € 2,50. Mocht het zo 
zijn dat er op het moment van de 

rondleiding een begrafenis plaats-
vindt, dan wordt de route zodanig 
aangepast dat de plechtigheid niet 

wordt verstoord. Alleen bij buiten-
gewoon slecht weer gaat de rond-
leiding niet door.

Rondleiding op begraafplaats
door Henk van de Bunt

De Evenementencommissie van de Historische Kring D’ Oude School De Bilt  
organiseert op zaterdag 16 mei een rondleiding langs grafmonumenten op  

de begraafplaats aan de 1e Brandenburgerweg 38.

Jantje lacht en jantje huilt. Een bijzonder grafmonument over wat de 
emoties rond sterven kunnen zijn (foto Douwe Tijsma).

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Deze maand € 19,95
i.p.v. € 24,95

Van 3 t/m 7 juni a.s. vindt het tien-
de ‘European Orchestra Festival’ 
voor amateurorkesten plaats in het 
Italiaanse Cremona. Het Jeugdor-
kest van het Domstad Jeugdorkest 
(DJO) zal daaraan deelnemen. Om 
te zorgen dat alle 62 orkestleden, 
instrumenten en begeleiders mee 
kunnen, proberen zij op allerlei 
manieren geld bij elkaar te krijgen. 
Zo treden verschillende jeugdle-
den solo of met een ensemble op 
bij bedrijfsfeesten, huisconcerten, 
rotary’s etc. Op Koningsdag is op 
straat gemusiceerd en de mogelijk-

heid bestaat om een orkestlid te 
‘adopteren’.

Examen
Het concert in Huize Gaudeamus 
is waarschijnlijk een van de laatste 
activiteiten om geld te kunnen ver-
dienen voor de reis naar Cremona, 
want veel orkestleden gaan nu hun 
eindexamenperiode in. 

Verschillende ensembles en solis-
ten uit het orkest, waaronder jonge 
mensen uit Bilthoven en Maartens-
dijk, zullen hun muzikale talent ten 

gehore brengen in de mooie mu-
ziekkamer van Huize Gaudeamus.

Bijdrage
De entree is in principe gratis, maar 
een passende bijdrage in de open-
staande vioolkist wordt zeer ge-
waardeerd. 

Voor meer informatie over het or-
kest: www.domstadjeugdorkest.nl. 
Wilt u zeker zijn van een zitplaats, 
reserveert u dan een stoel bij Huize 
Gaudeamus, bij voorkeur per email: 
huizegaudeamus@gmail.com.

Concert voor orkestreis Cremona
Zondag 17 mei vindt er om 11.00 uur een koffieconcert plaats in Huize Gaudeamus, Gerard 

Doulaan 21 te Bilthoven door muzikanten van het Domstad Jeugd Orkest.

Er is veel vernieuwd en dat mag u 
zelf ontdekken. Op zaterdag staat 
er een promotieteam van Gazelle 
klaar om u op weg te helpen. Met 
een elektrische fiets rijdt u met ge-
mak iedere dag 10 kilometer naar 
het werk en terug. Of fietst u flui-
tend de heuvel op tijdens uw zo-
mervakantie. In feite trapt u elke 
afstand moeiteloos weg. 

Slim
Rene is enthousiast over de nieuwe 
innovatieve elektrische fietsen van 
Gazelle: ‘Ze geven precies het ex-
tra zetje dat je nodig hebt. De elek-
trische fietsen van Gazelle zijn op 
heel veel punten vernieuwd. Ieder 
model en elektrisch systeem heeft 
zijn zo eigen voordelen. Zo kan 
je schakelen terwijl je trapt met 

de Shift Sensor. Slimme sensoren 
bepalen snelheid, trapkracht en 
pedaalomwentelingen om een op-
timale elektrische ondersteuning te 
bieden. 
Het is de moeite waard om zelf 
te ontdekken wat ze zo bijzonder 
maakt.’ Profile René is gevestigd 
in zijn pas verbouwde pand aan de 
Hessenweg 131.

Gratis proefrijden op elektrische fiets
Zaterdag 16 mei organiseert Profile René in De Bilt een Gazelle Opstapdag. Vanaf 11.00 uur 

kunt u opstappen en ervaren hoe het is om op de nieuwe generatie elektrische fietsen van 
Gazelle rond te rijden.

Zomerbridge 
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert wederom dertien donder-
dagavonden een Zomerbridge-reeks vanaf donderdag 4 juni tot en met 
donderdag 27 augustus in het dorpshuis. Voorzitter Rob van der Blonk: 
‘In dit mooie onderkomen zijn er ruimere mogelijkheden voor alle brid-
geliefhebbers in de regio ook in de zomerperiode, wanneer er bij hun 
club mogelijk een zomerstop is, hun geliefde sport te blijven beoefenen. 
Ook thuisbridgers, die mogelijk eens aan het bridge in clubverband wil-
len snuffelen zijn van harte welkom’. 
Bij voorkeur van tevoren aanmelden via mailadres bchollandschera-
ding@gmail.com en anders tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal. Aan-
vang bridgen om 19.45 uur. Kosten per avond bedragen 2 euro per per-
soon voor niet-leden en één euro voor leden. 

Lezing Ad van Liempt 
Ad van Liempt is opgegroeid in Utrecht en heeft in zijn jeugd veel 
heen- en weer gefietst over de Maliebaan. Pas veel later is hij erachter 
gekomen dat de Maliebaan tijdens de Tweede Wereldoorlog de span-
nendste straat van Nederland was. Er heeft zich ontzettend veel op die 
ene kilometer afgespeeld: het NSB-hoofdkwartier was er gevestigd, 
gevolgd door diverse andere nazi-instituten. 

Over de weerbarstige geschiedenis van deze mooie laan schreef Ad 
van Liempt het boek Aan de Maliebaan. Tijdens de lezing zal Ad van 
Liempt vertellen over dit boeiende deel van de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog in Utrecht. Ad van Liempt werkte bij het NOS 
Journaal en had leidinggevende functies bij Studio Sport, NOS-Laat 
en NOVA. In 2000 was hij medeoprichter en eerste eindredacteur van 
het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Sinds 2006 is hij bijzonder 
lector onderzoeksjournalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

De lezing van Ad van Liempt is op woensdag 20 mei om 20.00 uur 
bij Bouwman Boeken aan de Hessenweg 168 in De Bilt. Graag vooraf 
aanmelden via info@bouwmanboeken.nl of tel. 030 2200112.

Zendeling 35 jaar op Haïti
Kinderdorp Bon Repos licht als een pareltje van hoop midden in een 
van de armste landen van Haïti. Haïti is een van de armste landen ter 
wereld, met een historie van staatsgrepen, aardbevingen en overstro-
mingen. Johan Smoorenburg (70) is inmiddels al vele jaren actief als 
zendeling in het straatarme Haïti en heeft dit kinderdorp vanaf de grond 
opgebouwd en gemaakt tot wat het nu is: een veilige haven en hoop-
volle toekomst voor de 150 kinderen, die er wonen en de 500 kinderen 
die er naar school toegaan. 
Johan is woensdag 13 mei in De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilt-
hoven. Vanaf 19.30 uur wordt men verwelkomd met een kopje thee of 
koffie. De toegang is vrij!
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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.

099

Geldig van vrijdag 15  t/m zaterdag 16 mei 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

089

099 Snoeptomaatjes
pick en mix
diverse soorten
mix zelf
per beker
van

€1,79

Jumbo
Huzarensalade
bak 500 gram
van

€1,19

Jumbo
stokbrood
om zelf af te bakken 
per 2 stuks
220 gram
van

€1,38
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De biologische tuin van Hennie 
Groenewegen beslaat een flink 
stuk, zo’n duizend vierkante meter, 
verdeeld in diverse tuinkamers op 
kleur en een groentetuin met niet-
alledaagse groenten. Groenewegen: 
‘Vijftien jaar geleden ben ik deze 
ecologische tuin begonnen. In die 
begintijd hadden wij een tuingroep 
met acht man, allemaal liefhebbers 
uit de buurt. Puur uit interesse zijn 
wij toen met tuinieren begonnen. 
Alles in de Engels/Franse Besseau-
stijl’. In de loop der jaren is er niet 
veel overgebleven van dat eer-
ste groepje tuinliefhebbers en zet 
Groenewegen haar werk voort met 
vrijwilligers. Zo vlak voor de start 
van het tuinseizoen heeft Groene-
wegen het druk, met haar mensen. 

Bomen en struiken moeten wor-
den gesnoeid en een insectenhotel 
wordt opgehangen. Groenewegen: 
‘Wij zijn ook bezig met een bijen-
korf in onze tuin. Maar voor het 
zover is, zoek ik eerst contact met 
een imker, zodat hij mij alles over 
bijenvolkeren kan vertellen’.

Chabo-kippen
Over de breedte van de tuin worden 
de diverse vakken afgescheiden 
door wilgetenen. Een enorm karwei 
om aan te leggen. Groenewegen: 
‘Ik heb mijn tuin verdeeld in vak-
ken, speciaal voor aparte- en oude-
re groenten. De bezoeker kan hier 
van alles vinden. Zo verbouw ik 
hier bijvoorbeeld mosterdsla, gele 
bieten, pastinaak, paarse wortels, 

gekleurde bietjes en tuinmelde’. 
Na vijftien jaar is de tuin volledig 
in evenwicht, dit betekent dat geen 
gif wordt gebruikt, alles is puur na-
tuur. De chabo-kippen, een kleine 
kippensoort, scharrelen rustig in de 
tuin rond, pikken hier en daar een 
graantje weg en hun aanwezigheid 
zorgt voor een serene rust in de tuin. 
Contacten met andere tuinen heeft 
Groenewegen weinig. Groenewe-
gen: ‘Door alle drukte in mijn eigen 
tuin, heb ik helaas niet veel tijd om 
naar andere tuinen te gaan. Mijn 
enige contact is met een theetuin 
in Brabant, maar daar blijft het dan 
ook bij’.

Opening tuinseizoen 
Op zaterdag 16 mei staat de ope-
ning van het tuinseizoen weer voor 
de deur. Op het terras achter het 
huis wordt koffie, thee en limonade 
geserveerd en kunt u terecht voor 
allerlei hebbedingetjes. Ook Het 
Wolhuis uit Maartensdijk is aanwe-
zig. Daarnaast kunt u terecht voor 
eigengemaakte biologische jams, 
chutneys en zijn er weer heel veel 
plantenstekjes verkrijgbaar.
Groenewegen: ‘Eigenlijk wil ik 
nog iets kwijt. Het zomerseizoen 
staat weer voor de deur en ik zoek 
nog vrijwilligers, dus wie zich ge-
roepen voelt...?’. 
De Theetuin kunt u bezoeken op 
zaterdag 16 mei van 10.00 tot 16.00 
uur, elke woensdag in juni, de eer-
ste drie woensdagen in augustus 
én maandag 16 juni en zaterdag 28 
juni.

Theetuin Bilthoven start tuinseizoen
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 16 mei start het tuinseizoen weer voor de Theetuin aan de Spoorlaan 11 in Bilthoven,
een ecologische tuin met de mooiste bloemborders op kleur, groenten en kruiden.

De theetuin biedt bezoekers verder de mogelijkheid om bijzondere stekjes te kopen
of een stuk home-made gebak met koffie of thee.

Op zaterdag 16 mei staat de opening van het tuinseizoen weer voor de deur.

Al in de Dorpsvisie van Groenekan 
is vastgelegd, dat het wenselijk zou 
zijn om ouderenwoningen in het 
dorp te ontwikkelen. Veel Groe-
nekanners willen graag zo lang 
mogelijk in dit mooie dorp blijven 
wonen, maar het huidige huizenbe-
stand is daar niet (altijd) geschikt 
voor. Hoog tijd om dit voornemen 
ter hand te nemen en verder uit te 
werken in concrete plannen.

Initiatief
Kort geleden heeft een groep dorps-
genoten, onder aanvoering van 
Hanneke Riemers en Loes Klok de 
koppen bij elkaar gestoken om te 
onderzoeken of in Groenekan een 
beperkt aantal ouderenwoningen 
ontwikkeld kunnen worden. Het 
moeten natuurlijk huizen zijn, die 
bij het landelijke karakter van het 
dorp passen. De eerste gedachten 
gaan uit naar 5-10 huizen of appar-
tementen in hooguit twee bouwla-
gen met een beperkt tuinoppervlak. 
De huizen zijn geschakeld en kun-
nen in grootte variëren.

Het gebouw zelf moet uitnodigen 
tot sociaal contact waar en wanneer 

je daar behoefte aan hebt en het or-
ganiseren van  gezamenlijke activi-
teiten mogelijk maken. 

Toekomst
Voelt u er voor om in de toekomst 
in een dergelijk project te gaan wo-
nen en/of wilt u meedenken over de 
verdere plannen, neem dan contact 
op met de initiatiefgroep via e-mail 

(boudewijn.rietveld@planet.nl). 
Ook bent u natuurlijk van harte 
welkom bij de eerstvolgende verga-
dering van de Dorpsraad Groene-
kan op maandag 18 mei aanstaande. 
Dan zal het onderwerp Ouderen-
huisvesting op de agenda staan. De 
Dorpsraad vergadert vanaf 20.00 
uur in De Groene Daan.

(Loes Klok)

Initiatief voor ouderen
Wilt u graag in Groenekan blijven wonen, ook wanneer u oud bent

en op zoek gaat naar een huis, dat daarop is ingericht? Sluit u dan aan
bij het initiatief om ouderenwoningen in dit mooie dorp te realiseren.

Het organiseren van gezamenlijke activiteiten moet mogelijk zijn. 

GemeenschappelijkWonenDag
Zaterdag 16 mei organiseert de Federatie Gemeenschappelijk Wonen 
een landelijke open dag van woongemeenschappen. Ook de woongroep 
van ouderen Lugtensteyn (Orionlaan 3 – 59, Bilthoven) doet hieraan 
mee. Zij doet dit om de eigen woongemeenschap op de kaart te zetten. 
Voor nieuwe instroom op de wachtlijst. Maar ook om het concept van 
gemeenschappelijk wonen meer bekendheid te geven. 
Bij Lugtensteyn kunt u van 13.00 tot 16.00 uur kennismaken met be-
woners van de woongroep en kennisnemen van hun ervaringen. Enkele 
woningen kunnen worden bezocht en in het Trefpunt (Orionlaan 31) 
staat koffie en thee klaar voor bij een gezellig en informatief gesprek. 
Ook is er een bescheiden expositie van kunstwerken van enkele bewo-
ners bekijken. (Evert Bouws)

Scootmobieltraining
De gemeente De Bilt en Veilig Verkeer Nederland (VVN) vinden het 
belangrijk dat iedere gebruiker van een scootmobiel op een veilige ma-
nier zo lang mogelijk plezier heeft van zijn vervoermiddel. Zelfstandige 
mobiliteit is voor iedereen een belangrijke voorwaarde voor het behoud 
van hun onafhankelijkheid.
Daarom wordt een cursus georganiseerd op woensdag 10 juni. De trai-
ning vindt plaats in het H.F. Witte Centrum en omgeving en duurt van 
13.00 uur tot 16.15 uur. Het adres is: Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 
Aanmelden kan voor 30 mei bij VVN Afd. De Bilt, mevr. N. Reitsma, 
schriftelijk naar Sperwerlaan 11, 3738 EH Maartensdijk, telefonisch 
0346 213658 of per mail naar vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl. 

Diagnose dementie
Op dinsdag 19 mei a.s. vindt er een Alzheimer Café plaats 

in het restaurant van woon- en zorgcentrum
De Koperwiek in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is 
‘Hoe wordt de diagnose dementie gesteld’. Wat als je denkt dat jij of 
iemand aan dementie leidt? Naar wie moet je dan toe? Het vaststellen 
of iemand dementie heeft is niet eenvoudig. De huisarts kan dit na zorg-
vuldig onderzoek vaststellen, of doorsturen naar een specialist. De spe-
cialist kan de ziekte die de dementie veroorzaakt vaststellen. Jacqueline 
de Groot, specialist ouderengeneeskunde De Bilthuysen, zal over dit 
thema komen praten. Ook is er gelegenheid om met haar in gesprek te 
gaan en vragen te stellen. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een 
drankje te nemen en even na te praten. De toegang is altijd gratis. U 
hoeft zich niet vooraf aan te melden. Voor (vervoers-)vragen:Alida 
Melkert, tel.nr. 030 6562977 of Bea van Doeland, 030 2219022. De 
organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist e.o., 
Casemanager dementie en De Bilthuysen.

Opening
tuinderij Eyckenstein
Zaterdag 16 mei is de start van het seizoen 2015 bij tuinderij 
Eyckenstein en in Agnes Kruidentuin nabij Dorpsweg 264 te 
Maartensdijk. Direct bij binnenkomst valt de orchideeënkas 
uit 1880 op waarvan de restauratie bijna klaar is. Ook bij de 

druivenkas is de restauratie begonnen. 

De kraam van Tuinderij Eyckenstein ligt al weer vol met verse groente. 
Er is volop sla, St. Jansuitjes, rabarber, snijbiet, paksoi, rucola, knof-
look, spinazie e.d. Plantgoed, kruiden, zaden en groenten zijn weer 
volop verkrijgbaar. Bij tuinder Luuk Schouten kan men terecht voor 
pompoen-, courgette- en tomatenplanten, rabarberstekken, sla, paksoi, 
suikermais, preiplanten en nog meer. Om 12.00 uur start Luuk Schou-
ten de rondleiding door de groentetuin en de kassen. Er zijn allerlei 
kruidenplantjes in Agnes kruidentuin, zoals munt, citroenmelisse, pe-
terselie, rozemarijn, bieslook, tijm, zwarte en rode bes, en goudsbloem 
op pot. Vanaf 13.00 uur worden er zeepjes gegoten in de kruidentuin en 
om 14.00 uur verzorgt Agnes Looman de rondleiding ‘Fit met kruiden 
in de lente’. 

Imker
Monique en Kim van Imkerij de Gagel hebben heerlijke honing en la-
ten alles over de bijen zien in een bijendemonstratiekast. vanaf 10.00 
uur Lia de Groot verzorgt voetmassages met kruidenolie vanaf 11.00 
uur. Ook is de eerste verse kruidenthee weer verkrijgbaar: lentemix van 
de eerste oogst van de kruiden. Er is brandnetelzalf, smeerwortelzalf, 
lipgloss, muggenolie en nog veel meer kruidenproducten. Er is zelfge-
maakt gebak, zoals kruidenmuffins en zelfgemaakte rabarbertaart.



www.kinderopvang-debilt.nl
Kinderopvang De Bilt, Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
Telefoon (030) 225 19 98, info@kinderopvang-debilt.nl

Twitter @KOVdebilt

De Paddestoel
woensdag 27 mei geeft

Een sportief feest! Met leuke 
activiteiten en workshops voor alle 
basisschoolkinderen van 
Maartensdijk samen met hun ouders!

Veel 

leuke 

activiteiten

Waar:  Nachtegaallaan 34, Maartensdijk
Wanneer:  Woensdag 27 Mei
Tijd:   12:15-15:15 uur
Toegang:  Gratis
Activiteiten: Stormbaan
Workshops:  Theatersport en Muziek 
Sportclinics: Klimparcours, Bootcamp, 
   Sport en spel

x

FEEST!
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  De eerste van het seizoen!! 

Boeren Graskaas 

500 gram 5.95 

Roomboter  

Saucijzen broodjes 

  3 betalen 
 4 halen 

  De eerste van het seizoen!! 

Boeren Graskaas 

500 gram 5.95 

Roomboter  

Saucijzen broodjes 

  3 betalen 
 4 halen 

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 20 mei

CHICKEN SOUFLAKI
Uit onze specialiteitenhoek:
met o.a. kip� let, rauwe ham & rucola. 100 gram 1,45

BLACK ANGUS RIBEYE
Iets aparts.
120 dagen graan gevoerd. 100 gram 2,98

VENKEL VERSE WORST
Uit onze panklaarhoek:
uit eigen worstmakerij. 500 gram 5,00

MINI LAMS BIEFSTUKJES
Van ons bekende lamsvlees.
Lekker gemarineerd. Kort bakken. 100 gram 2,45

RUNDERSTOOFLAPJES
Wie kent ze niet?
Onze 109! Ca. 2 ½ uur stoven. 500 gram 5,25

TIP:
BEACH BURGERS

Met o.a. rundvlees, mosterd, zout, peper & verse bieslook. 3 stuks 3,75 
MINI KIPROLLADE
Uit de poeliershoek: lekker gekruid. Ca. 150 gram per stuk. 100 gram nu 1,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 11 t/m zaterdag 16 mei 2015. Zetfouten voorbehouden.

GEGRILDE ROSBIEF
Lekker gekruid & gegrild. Smelt op de tong.
Met een gratis stukje leverworst. 100 gram 2,75 

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Zaterdag open of bel voor een afspraak!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Summertime at BotaBoots!

  |  AUTOBELETTERING  |  BEACHFLAGS  |  BEDRIJFSKLEDING  |  BEURSPRESENTATIE  |  BRIEFPAPIER  |  BROCHURES  |  BUREAUONDERLEGGERS  |  
CADEAUCHEQUES  |  DISPLAYS  |  DOORDRUKSETS  |  ENVELOPPEN  |  FLYERS  |  FOLDERS  |  HUISSTIJL  |  KALENDERS  |  KLIKLIJSTEN  |  KRANTEN  

|  LOGO  |  MAGAZINES  |  MEMOBLOKKEN  |  NOTITIEBLOKKEN  |  POSTERS  |  PRESENTATIEMAPPEN  |  PVC PASJES  |  RECLAMEBORDEN  
|  RELATIEGESCHENKEN  |  ROLL UP BANNERS  |  SCHRIJFBLOKKEN  |  SPANDOEKEN  |  STOEPBORDEN  |  TASSEN  |  TEXTIELDOEKEN  |  

VERPAKKINGEN  |  VISITEKAARTJES  |  VLAGGEN  |  WEBSITES  |  AUTOBELETTERING  |  BEACHFLAGS  |  BEDRIJFSKLEDING  |  BEURSPRESENTATIE  
|  BRIEFPAPIER  |  BROCHURES  |  BUREAUONDERLEGGERS  |  CADEAUCHEQUES  |  DISPLAYS  |  DOORDRUKSETS  |  ENVELOPPEN  |  FLYERS  |  

FOLDERS  |  HUISSTIJL  |  KALENDERS  |  KLIKLIJSTEN  |  KRANTEN  |  LOGO  |  MAGAZINES  |  MEMOBLOKKEN  |  NOTITIEBLOKKEN  |  POSTERS  |  
PRESENTATIEMAPPEN  |  PVC PASJES  |  RECLAMEBORDEN  |  RELATIEGESCHENKEN  |  ROLL UP BANNERS  |  SCHRIJFBLOKKEN  |  SPANDOEKEN  |  

STOEPBORDEN  |  TASSEN  |  TEXTIELDOEKEN  |  VERPAKKINGEN  |  VISITEKAARTJES  |  VLAGGEN  |  WEBSITES

  |  AUTOBELETTERING  |  BEACHFLAGS  |  BEDRIJFSKLEDING  |  BEURSPRESENTATIE  |  BRIEFPAPIER  |  BROCHURES  |  BUREAUONDERLEGGERS  |  
CADEAUCHEQUES  |  DISPLAYS  |  DOORDRUKSETS  |  ENVELOPPEN  |  FLYERS  |  FOLDERS  |  HUISSTIJL  |  KALENDERS  |  KLIKLIJSTEN  |  KRANTEN  

|  LOGO  |  MAGAZINES  |  MEMOBLOKKEN  |  NOTITIEBLOKKEN  |  POSTERS  |  PRESENTATIEMAPPEN  |  PVC PASJES  |  RECLAMEBORDEN  
|  RELATIEGESCHENKEN  |  ROLL UP BANNERS  |  SCHRIJFBLOKKEN  |  SPANDOEKEN  |  STOEPBORDEN  |  TASSEN  |  TEXTIELDOEKEN  |  

VERPAKKINGEN  |  VISITEKAARTJES  |  VLAGGEN  |  WEBSITES  |  AUTOBELETTERING  |  BEACHFLAGS  |  BEDRIJFSKLEDING  |  BEURSPRESENTATIE  
|  BRIEFPAPIER  |  BROCHURES  |  BUREAUONDERLEGGERS  |  CADEAUCHEQUES  |  DISPLAYS  |  DOORDRUKSETS  |  ENVELOPPEN  |  FLYERS  |  

CADEAUCHEQUES  |  DISPLAYS  |  DOORDRUKSETS  |  ENVELOPPEN  |  FLYERS  |  FOLDERS  |  HUISSTIJL  |  KALENDERS  |  KLIKLIJSTEN  |  KRANTEN  
|  LOGO  |  MAGAZINES  |  MEMOBLOKKEN  |  NOTITIEBLOKKEN  |  POSTERS  |  PRESENTATIEMAPPEN  |  PVC PASJES  |  RECLAMEBORDEN  
|  RELATIEGESCHENKEN  |  ROLL UP BANNERS  |  SCHRIJFBLOKKEN  |  SPANDOEKEN  |  STOEPBORDEN  |  TASSEN  |  TEXTIELDOEKEN  |  

VERPAKKINGEN  |  VISITEKAARTJES  |  VLAGGEN  |  WEBSITES  |  AUTOBELETTERING  |  BEACHFLAGS  |  BEDRIJFSKLEDING  |  BEURSPRESENTATIE  
|  BRIEFPAPIER  |  BROCHURES  |  BUREAUONDERLEGGERS  |  CADEAUCHEQUES  |  DISPLAYS  |  DOORDRUKSETS  |  ENVELOPPEN  |  FLYERS  |  

Verrassend veelzijdig!

Neem contact op met Parel Promotie om een afspraak te maken.

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan. 

Of bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl.

Kijk ook eens op: www.parelpromotie.nlParel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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De bewoners van Zideris Maar-
tensdijk gaan het dorp uit. Zij gaan 
deels naar de Massijslaan en deels 
naar de nieuwe woonlocatie het 
Woon- en Zorgcentrum De Koper-
wiek in Bilthoven. Voor de bewo-
ners van de Groenekanseweg geldt 
hetzelfde, ook zij worden verdeeld 
over eerdergenoemde locaties. De 
locatie Groenekanseweg wordt ver-
bouwd: hier komen appartementen 
voor cliënten die zelfstandiger kun-
nen gaan wonen. 

De Opbouw
Zideris is een kleinschalige or-
ganisatie met woonlocaties voor 
jongeren en volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Zij ma-
ken onderdeel uit van de landelijke 
Stichting De Opbouw. Die stich-
ting heeft behalve Zideris ook nog 
andere werkmaatschappijen waar-
onder De Bilthuysen. De verschil-
lende werkmaatschappijen werken 
daar waar het kan samen. Bij De 
Koperwiek ontstond leegstand om-
dat het moeilijker is om in een ver-
zorgingshuis te gaan wonen. Men-
sen van Zideris zochten al langer 

naar een nieuwe locatie. Stichting 
De Opbouw heeft de twee partijen 
samengebracht en eind juni 2015 
volgt de verhuizing.

Meer woongenot
Heleen van de Pijpekamp is bij Zi-
deris Clustermanager Bilthoven en 
Maartensdijk: ‘De huidige ruimten 
in Maartensdijk en aan de Groene-
kanseweg voldeden niet meer. De 
kamers zijn maximaal 12 m2 en 
dat is klein. Daarnaast zijn er ook 
gemeenschappelijke badkamers 
en ook dat is niet meer van deze 
tijd. Op de Massijslaan hebben 
wij in 2007 verbouwd, daar kreeg 
iedereen toen al een eigen badka-
mer’. Er gaan dertig cliënten naar 
De Koperwiek: zij krijgen of een 
appartement of een eigen studio 
verdeeld over twee verdiepingen. 
Alle cliënten hebben inmiddels een 
verhuisboekje gekregen met foto’s 
en pictogrammen zodat zij aan fa-
milie en anderen kunnen laten zien 
waar ze heen gaan. ‘Een deel van 
de mensen die naar De Koperwiek 
gaan zijn redelijk zelfstandig, het 
andere deel heeft meer zorg en be-

geleiding nodig. Voor hen is er dan 
ook nog een gemeenschappelijke 
woonkamer waar samen gegeten 
kan worden’.

Afscheid nemen en opnieuw be-
ginnen
‘Ja, het is wel jammer dat we weg-
gaan uit Maartensdijk. Veel cliën-
ten hebben hier in de laan contacten 
met buurtgenoten. Als er iets span-
nends gebeurt gaan ze het hen ver-
tellen, vaak weten de buren het nog 
eerder dan de leiding zelf. 

Ook de winkeliers gaan we missen, 
zij letten altijd goed op onze cli-
enten. Ze bellen ons bijvoorbeeld 
als iemand net niet genoeg geld bij 
zich heeft, maar ze de persoon toch 
niet zonder de boodschap weg wil-
len sturen. Dat moeten wij allemaal 
weer op gaan bouwen op de nieuwe 
locatie. We hopen dat de buurt zich 
voor ons openstelt’. Heleen van de 
Pijpekamp heeft veel plannen, ook 
voor nieuwe vormen van dagbeste-
ding. ‘Maar we gaan eerst verhui-
zen en dan langzaam kijken wat er 
mogelijk is. Kleine stapjes’. 

Locatie Maartensdijk
De locatie in Maartensdijk aan de 
Drakensteyn, het grote en het klei-
ne huis zijn eigendom van Stichting 
De Opbouw. ‘Het is nog niet be-
kend wat er met deze locaties gaat 
gebeuren. Ik hoor al van allerlei 
verhalen, meestal gaat het erover 
dat hier allemaal asielzoekers ko-
men wonen. Daar is nog nooit over 
gesproken, het is gewoon nog niet 

bekend. Het kleine huis zal tijde-
lijk gebruikt gaan worden door een 
groepje van vier cliënten die na de 
verbouwing gaan wonen in de ap-
partementen aan de Groenekanse-
weg in De Bilt’. Voor de bewoners 
breekt een spannende tijd aan. Er 
moeten keuzes gemaakt worden: 
‘Welke vloerbedekking wil ik, wat 
voor gordijnen, koop ik wel of niet 
nieuwe meubels’? 

Zideris gaat verhuizen
door Marijke Drieenhuizen

De mensen, die bij Zideris wonen gaan verhuizen. Het was al even bekend, nu zijn de plannen 
concreet en de bewoners van Zideris Maartensdijk en Groenekanseweg in De Bilt  

en Massijslaan in Bilthoven weten nu precies wat er gaat gebeuren.

De bewoners van Zideris wacht een spannende tijd; veel gaan er 
verhuizen.

Bijna 300 Wereldwinkels verkopen 
de mooiste wereldcadeaus, volgens 
eeuwenoude tradities, met een he-
dendaags tintje. Eén van die win-
kels kunt u vinden in De Bilt. Eva 
Siderakis, PR-coördinator vertelt: 
‘De tweede zaterdag van mei staat 
in het teken van World Fairtrade 
Day. Onze klanten kunnen dan ken-
nis maken met allerlei producten en 
levensmiddelen uit andere culturen. 
Door een rechtvaardige prijs te vra-
gen voor onze producten, kunnen 
producenten een menswaardig be-
staan opbouwen’. Dankzij de han-
del met Wereldwinkels krijgen de 
producenten niet alleen een recht-
vaardig inkomen, maar krijgen zij 
ook ondersteuning bij de ontwik-
keling van hun bedrijf. Siderakis: 
‘Door ondernemers in niet-wester-
se landen te ondersteunen proberen 
wij armoede in ontwikkelingslan-
den te bestrijden’.

Echt fairtrade
Wereldwijd zijn 2001 criteria opge-
steld om fairtrade te kunnen toetsen 
op betrouwbaarheid en kwaliteit, 
namelijk respect voor mens en mi-
lieu, een duurzame handelsrelatie 
en transparantie van de handelske-
ten. Dit betekent dat kinderarbeid 
niet voorkomt en goede arbeidsom-
standigheden voor arbeiders in ont-
wikkelingslanden. Wim Zaal, be-
stuurslid Wereldwinkel: ‘Alles wat 
wij verkopen in onze winkels komt 
ten goede aan projecten in derde 
wereldlanden. Leden van de We-
reldwinkel bekijken in de  landen 
zelf of alle gestorte bedragen goed 

worden besteedt. Meestal wordt 
een project van de Wereldwinkel 
bezocht tijdens een vakantie van 
een lid naar dat land. Leden betalen 
natuurlijk alles uit eigen zak. Zo is 
één van onze leden onlangs op va-
kantie geweest naar Zuid-Afrika en 
heeft hij daar ook één van onze pro-
jecten bezocht’. 

Taarten
De Wereldwinkel heeft niet al-
leen projecten, maar doet ook 
aan kleine acties tussendoor. Dit-
maal heeft zij een speciale ‘Ne-
pal tafel’ ingericht met producten 
van Nepalese producenten. Zaal: 
‘Tot en met 16 mei wordt de ge-
hele opbrengst van de Nepalese 
tafel  gedoneerd aan giro 555. In 

het gebied waar vorige week de 
aardbeving plaatsvond liggen veel 
faciliteiten van onze producenten. 
Door producten van hen te kopen, 
zoals het pas gelanceerde Seepje, 
sieraden en bamboesjaals, steunt u 
direct de slachtoffers van de aar-
beving’. Elke twee maanden heeft 
de Wereldwinkel een nieuw thema. 
Zaterdag 9 mei is er gestart met het 
thema ‘Kers op de taart’. Sidera-
kis: ‘Taarten bakken is populairder 
dan ooit. Hierbij behoren natuur-
lijk allerlei mooie schalen en ge-
baksbordjes. De nieuwe taartscha-
len komen uit het Tunesische Sfax. 
Vrijwel elke familie hier heeft een 
eigen pottenbakkerij. Bij aankoop 
van hun producten steunt u de fa-
milies in Tunesië’. 

Wim Zaal (l) en Eva Siderakis (r), wachtend op de vele bezoekers, voor de 
deur van Wereldwinkel De Bilt aan de Hessenhof.

Theeproeverij bij Wereldwinkel De Bilt
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 9 mei organiseerde Wereldwinkel De Bilt een theeproeverij aan de Hessenhof 9  
in De Bilt. Onder het genot van een lekker hapje konden bezoekers genieten van de  

speciale thee van Fairtrade Original. Tevens was dit voor de Wereldwinkel een mooie 
gelegenheid om te starten met een nieuw thema, ‘de kers op de taart’.

Nieuw cultureel podium
Sinds een aantal maanden heeft De Bilt een nieuw 

cultureel podium: ‘Het Weeshuis van de Kunst’. Het 
Weeshuis is gevestigd in het voormalige schoolgebouw 
Jasmijnstraat 6 in De Bilt en biedt een podium voor 

verhalen in welke vorm dan ook.

Vaste activiteiten zijn het programma ‘Echt gebeurd’, vanaf 1 mei elke 
eerste vrijdagavond van de maand en het Open Podium, vanaf 30 mei 
iedere laatste zondagmiddag. Ook wordt er op donderdagavond theater-
improvisatie-les gegeven. ‘Echt gebeurd’ bestaat uit ontroerende, span-
nende maar altijd echt gebeurde verhalen rond een thema, bijvoorbeeld 
familie, macht, ‘op het randje’ of dieren. Ieder keer wordt er ook voor-
gelezen uit een puberdagboek. ‘Open Podium’ biedt de mogelijkheid 
om podiumervaring op te doen en om bijvoorbeeld je zelfgeschreven 
muziek, theater, verhaal of poëzie uit te proberen.

Andere(n)
Het Weeshuis van de Kunst staat ook open voor eenmalige activiteiten 
door anderen. Zo zullen er de komende periode onder meer schrijf-
cursussen, huiskamerconcerten en zomertheaterweken voor kinderen 
plaatsvinden. Iedereen die aan een activiteit mee wil doen of er zelf een 
wil organiseren, kan zich aanmelden op de website www.hetweesthuis-
vandekunst.nl.

HEMELVAARTSDAG 

OPEN 
VAN 12:00 TOT 17:00 UUR.

Vlijtig Liesje
Impatiens New Guinea.
Diverse kleuren. 
Potmaat 12 cm. Per stuk

VAN 2,49DVOOR 

1,49
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 20. Geldig van 14-05 t/m 20-05. OP=OP
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De Theresiaschool is een rooms-
katholieke basisschool met ca. 
420 leerlingen verdeeld over 16 
groepen. De school is sinds 2009 
gehuisvest in een prachtig nieuw 
gebouw en onderdeel van de Brede 
School St. Theresia. De school ligt 
aan het Biltse Meertje, een bos-
rijke omgeving van zandgrond met 
naaldbomen en loofbomen. Aan 
de westzijde ligt de open vlakte, 
het Biltse Meertje. De locatie is te 
beschouwen als een open bosplek. 
Deze ligging hebben architecten 
geïnspireerd tot een natuurlijke 
vormgeving die harmonieert met 
de bosrijke omgeving. Het idee van 
de open plek is vertaald in het plein 
dat het hart van het gebouw vormt.

Theresia
Ruim 140 jaar geleden werd Ma-
rie Therese Martin geboren. The-
rese was vaak ziek en voelde zich 
als kind niet altijd tevreden. Toen 
ze vijftien jaar was werd ze non. 
Naast bidden en lezen ging ze in het 
klooster ook schilderen en schrij-
ven. Ze schreef leuke toneelstukjes, 

met veel grapjes, maar ook moei-
lijke verhalen over haar leven. In 
1897 stierf ze op 24-jarige leeftijd. 
Aan de rand van de stad Lisieux is 
ter ere van Theresia een enorme ba-
siliek gebouwd, die door vele pel-
grims en toeristen wordt bezocht. 
Om allerlei redenen is in 1925 The-
resia in de hele wereld bekend en 
wordt zij heilig verklaard. In dat 
jaar opende ook de basisschool zich 
en men koos toen voor haar naam. 
De kleine Theresia van Lisieux-
school is nu een grote brede school.

Historie
In allerlei artikelen in de Biltsche 
Grift van (leden van) de Histori-
sche Kring d’Oude School wordt 
uitvoerig het ontstaan en de bouw 
van de St. Theresiaschool aan de 
Gregoriuslaan 10 in 1925 beschre-
ven: ‘De openbare aanbesteding 
van de bouw van de school wordt 
in januari 1925 gehouden in Hotel-
Café Brands (voorheen Dennen-
hoeve) aan het Emmaplein te Bilt-
hoven. De Gebrs. van Manieren uit 
Deil mogen voor een aanneemsom 

van f. 22.500,- het schoolgebouw 
met twee lokalen gaan bouwen. 
Op 5 maart 1925 wordt de eerste 
Steen voor de school gelegd. Vro-
lijk kindergezang verwelkomt op 
2 september 1925 pastoor Hamers 
wanneer hij de nieuwe St.Theresia 
van Lisieux-school plechtig komt 
inzegenen’. 
De school groeit en het aantal leer-
lingen van 351 op 1 oktober 2003 
wordt genoemd in de onderbou-
wende argumentatie, behorend 
bij het gemeenteraadsvoorstel tot 
bouw van de huidige accommoda-
tie (kosten 5,3 miljoen euro). Eind 
mei 2008 werd de bouw gestart van 
de Brede School St. Theresia, die 
in 2009 uiteindelijk wordt gereali-
seerd. 

Feest
Ter gelegenheid van het jubileum 
zijn er allerlei activiteiten geor-
ganiseerd voor de leerlingen. Er 
was een creatieve dag waarbij de 
kinderen het plein versierd hebben 
met eigen stoepkrijttekeningen. 
Woensdag waren er optredens door 
de kinderen en een high-tea voor 
ouders. Op donderdag zijn 9 bussen 
gevuld om allemaal op schoolreis 
te gaan. Allemaal? Nee, het baken 
in school was uiteraard juf Ineke 
die deze week haar rol als Theresia 
van Lisieux met verve vervulde. Op 
vrijdag was er een grandioze afslui-
ting waarbij de leerkrachten optre-
dens verzorgden voor de kinderen 
en ouders. Het wekenlang oefenen 
werd een groot succes mede door 
de presentatie van juf Monique en 
meester Joep die zó, als 2 oud leer-
lingen uit de Schutsmantel hadden 
kunnen lopen. Als afsluiting was er 
een leuke kinderdisco. Over 10 jaar 
is het 100-jarig bestaan van de The-
resiaschool. Dat zal zéker een nog 
groter feest worden.

St. Theresia van Lisieux-school 
bestaat 90 jaar

door Henk van de Bunt

Vorige week heeft basisschool St. Theresia aan de Gregoriuslaan 4 te Bilthoven  
haar 90-jarig bestaan gevierd. Na een feestelijke opening op dinsdag 28 april  

was het 4 dagen feest voor de leerlingen. 

De Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 10 uit 1968. (foto uit de 
verzameling van Rienk Miedema)

Een pleinfeest t.g.v. 90 jaar St. Theresiaschool. (foto Gerben Visser)

Het diner vond plaats in de grote 
zaal van de Werkplaats in Bilt-
hoven. Het thema ‘Lente’ werd 
zorgvuldig gekozen, symbool voor 
nieuw leven en voor hoop. Tijdens 
het driegangendiner verzorgden 
muzikale talenten van de school 
live muziek en Marijn Backer 
(teamleider VWO 5/6) las een ge-
dicht voor namens Ingmar Heytze 
die er helaas niet bij kon zijn. Het 
gedicht heet ‘Handleiding voor 
Held’.

Organisatie
De avond werd georganiseerd door 
werkers uit VWO 3, 4, en 5 van 
De Werkplaats. Sinds december 
2013 heeft de school een samen-
werkingsverband met het HDI. Een 
groep van ongeveer 25 werkers zet 
zich actief in als ambassadeur en 

werkt in kleinere groepjes aan de 
organisatie van verschillende eve-

nementen. Dit is al het 2e diner dat 
zij organiseren voor het HDI.

Lente-Diner op De Werkplaats
Met een Lente-Diner zamelden leerlingen van De Werkplaats donderdag 23 april 2065 euro in 
voor het Helen Dowling Instituut. De opbrengst komt ten goede aan psychologische zorg aan 

mensen met kanker én hun naasten.

Een deel van de organisatoren toont het mooie resultaat. (foto Eliza Snel)

Theaterproject ‘Afscheid’ 
zoekt uitbreiding

Theaterschool Masquerade heeft van verschillende fondsen subsidie 
gekregen voor het volwassenen theaterproject ‘Afscheid’ en zoekt men-
sen voor op het podium en achter de schermen. Aan de hand van levens-
verhalen, rondom het thema afscheid nemen, wordt er gewerkt aan een 
theaterproductie die gespeeld zal worden in het najaar van 2015. 

Theaterschool Masquerade is op zoek naar mensen met een bijzonder 
verhaal, creatieve talenten, spelers en versterking voor achter de scher-
men. Het doel is een gevarieerde groep samen te stellen, van jong tot 
oud, multicultureel en van ervaren tot beginnende spelers. 
De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Licht-
ruim, Planetenplein 2a in Bilthoven. Deelname is gratis, een hoge mo-
tivatie is een vereiste. Mail voor meer informatie naar lilian@jtsmas-
querade.nl. 

Voordaan gastheer BSO

Vrijdag werd de jaarlijkse BSO Sportdag gehouden op de sportvelden 
van Hockeyclub Voordaan in Groenekan. Bijna 150 kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar hebben zich enorm vermaakt met 
diverse volleybal- en korfbalclinics, atletiek, bewegingsspellen en 
diverse opblaasbare toestellen waaronder ook een volleybalveld. Aan 
deze sportdag werkten diverse organisaties mee waaronder Stichting 
MENS, Nova, SV Irene, Salvo67, Nevobo en Albert Heijn uit De Bilt. 
(Nicole Quadakkers)

Geslaagd

Donderdag 30 april werden de verkeersdiploma’s uitgereikt op de 
School met de Bijbel in Maartensdijk. Wethouder Madeleine Bakker 
was hierbij de gast van groep 7 van meester Harry Prosman en werd 
ter gelegenheid hiervan getrakteerd op koffie en gebak. [foto Walter 
Eijndhoven] 



Sporthal De Vierstee
Nachtegaallaan 30

Op dinsdag 12 en 19 mei nodigt 
volleybalvereniging Salvo ’67 uit 
Maartensdijk iedereen uit om te 
ervaren hoe leuk volleybal is!!!

Wat heeft Salvo te bieden op deze avond?
• een leuke training
• een gezellige “derde” helft 
• voordelig lidmaatschap

Iedereen, van jong tot oud, is welkom! 
Of je nu de top wilt halen of gezellig en 
recreatief wilt volleyballen.

Trainingstijden jeugd: 18:30 tot 20:00 uur
Trainingstijden senioren: 20:00 tot 23:00 uur

Mail naar: info@salvo67.nl voor de precieze tijden 
of kijk op onze website www.salvo67.nl 
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ALLES WETEN OVER 

ZONNEPANELEN?
Zeker nu de zon weer wat vaker schijnt, gaan steeds meer mensen 
denken over het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Dat geldt vooral 
voor diegenen die hun energieverbruik al flink hebben teruggebracht 
door het isoleren van spouwmuur, dak en/of vloer. Maar is uw dak wel 
geschikt voor zonnepanelen, waar moet je op letten bij de aanschaf en 

hoe werkt het eigenlijk precies? Dat zijn slechts enkele
van de vele vragen die leven.

Of uw dak hiervoor in aanmerking 
komt, kunt u heel eenvoudig nagaan 
op de Zonnekaart van de gemeente: 
www.debilt.zonnekaart.nl. Met  één 
druk op de knop ziet u of uw dak ge-
schikt is én hoeveel u  aan de zon 
kunt verdienen.

Voor een deskundig antwoord op al 
uw overige vragen kunt u terecht op 
een van de informatieavonden van 
energiecoöperatie BENG! De eerst-
volgende is a.s. dinsdag 19 mei en 
vóór de zomervakantie is er nog een 
op woensdag 17 juni, beide keren in 
De Bilt.

De avonden worden verzorgd door 
Roel Simons, iemand die met zijn 
enthousiasme al velen heeft gesti-
muleerd om zuinig om te gaan met 
energie en om ook zelf energie op 
te wekken. Roel gebruikt zijn tech-
nische kennis om te experimenteren 
op welke manier hij zijn stroom-
verbruik zoveel mogelijk kan te-
rugdringen. Met succes, want zijn 
energierekening is ten opzichte van 
vroeger 90% lager geworden! Daar-
naast is hij al sinds zijn studietijd ge-
interesseerd in de vraag hoe je met 
zonnecellen energie kunt opwekken 

en hij schept er veel plezier in om 
anderen uit te leggen hoe het werkt 
en hoe eenvoudig en leuk het is om 
zelf energie op te wekken. 

Heeft u belangstelling om een van 
de avonden bij te wonen, dan kunt 
u zich aanmelden via een email aan 
john@beng2030.nl. Vergeet niet om 
de jaarrekening mee te nemen van 
uw energiebedrijf. En wilt u weten 
wat BENG! nog meer doet, kijk dan 
op onze website: www.beng2030.nl
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Verkoping in Bilthoven

Zaterdag 16 mei organiseert het 
organisatiecomité in samenwer-
king met de dameskrans “Hel-
pende Handen” van de Ger. 
Gem. in Nederland een verko-
ping aan de Planetenbaan 635 
te Bilthoven van 10.00 tot 14.30 
uur. De auto kan gewassen wor-
den en er zijn allerhanden pro-
ducten te koop, van A-kwaliteit 
zomergoed tot Aloë Vera. De 
dameskrans verkoopt handwerk, 
ondergoed, nachtkleding, sok-
ken, kaarten en speelgoed naast 
gebakken noten, broodje ham-
burger of beenham, fruit, vlees-
waren tot boerenkaas. 

Als attractie voor de kinderen 
is er een behendigheidsspel met 
een echte minigraver. Daarnaast 
zijn er nog enkele andere spel-
len opgesteld. Ook dit jaar is 
de ijskar weer aanwezig met 
heerlijk, ambachtelijk boerenijs. 
De opbrengst hiervan is voor de 
schulddelging van de kerk.

Expositie in Bij de Tijd

Kunstschilder Ivo  woont in een 
woongroep in Huis ter Heide 
en schildert al 11 jaar. De laat-
ste tijd doet hij dat bij atelier 
Totem in Zeist. Hij exposeert 
twee maanden in wijkrestaurant 
‘Bij de Tijd’. Zijn naïeve, kleur-
rijke, ontwapende schilderijen 
zijn nu te zien in Wijkrestaurant 
Bij de Tijd in de Bilt. Ivo zal 
zélf zijn tentoonstelling openen, 
want dat leek hem nu eens leuk. 
Zijn schilderijen zijn overigens 
ook te koop, benadrukt Ivo. 

Ivo de Groot’s werk is te zien 
van 20 mei tot en met 24 juli 
2015. De tentoonstelling is 
tijdens openingstijden van 
Wijkrestaurant Bij de Tijd te 
bezoeken. Deze zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 
21.00 uur. Woensdag 20 mei om 
16.00 uur is de opening.

Filmavond 

Donderdag 14 mei om 19.30 uur 
wordt in de foyer van Service-
Flat de Akker de film ‘The Best 
Exotic Marigold Hotel’ ver-
toond. Een groep Britse gepen-
sioneerden laat zich verleiden 
door de flitsende advertentie 
van het gerestaureerde Marigold 
Hotel in India. Eenmaal daar 
blijkt het voormalige paleis een 
stuk minder luxe te zijn. In de 
hoofdrol o.a. Judi Dench Bill 
Nighy Tom Wilkinson en Mag-
gie Smith. Niet-Akkerbewoners 
betalen 2,50 euro entree.

Grote boekenbeurs 

Traditiegetrouw organiseert 
WVT na Hemelvaartsdag de 
jaarlijkse boekenbeurs. Vrijdag 
15 en zaterdag 16 mei opent 
deze goed gecategoriseerde boe-
kenbeurs haar deuren. Naast 
boeken is er ook een assortiment 
van LP’s en CD’s aanwezig. 
Openingstijden: vrijdag 15 mei 
van 14.00 tot 20.00u. en zater-
dag 16 mei van 10.00 tot 15.00 
uur. De toegang is gratis. Meer 
informatie op www.vvsowvt.nl 
of via tel. 030 2284973.

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op donderdag (Hemelvaart) en zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen 
op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 mei 2015

Alleen geldig op donderdag 14, vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

 Unox Knaks 
Alle blikken van 400 gram
2 blikken
van: 2.42 - 3.92
voor: 1.21 - 1.96

 Verse beenham
Kilo
van: 9.98
voor: 4.99

M
ax

im
aa

l 4
 k

ee
r d

e 
aa

nb
ie

di
ng

 p
er

 k
la

nt
. *

 U
 k

rij
gt

 5
0

%
 k

or
tin

g 
op

 d
e 

to
ta

al
pr

ijs
. 

1+1
GRATIS* 9.39939

per krat

Per liter 1.30
Heineken 
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
13.69

 50%
 korting
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Agenda Dorpsraad 

Groenekan voor 18 mei 2015
Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan
 
1.  Vaststellen agenda
2.  Inventarisatie punten van aanwezigen
3.  Project informatie borden Groenekan (Laurens Huisman)
4.  ANWB Auto maatje(De lokale vervoersservice voor en door eigen 

inwoners)  (Ingebracht door Christien Broecheler)
5.  Ouderenhuisvesting (Ingebracht door Boudewijn Rietveld)
6.  Paardenuitwerpselen (Ingebracht door Boudewijn Rietveld)
7.  Brommers en de KW weg (Tonny Groen)
8.  Herdenking op 28 mei bij het monument van de B17
9.  Voortgang proces Ring Utrecht (Tonny Groen) 
10.  Verslag bijeenkomst Raad van State inzake beroep verbreding A27 

(Tonny Groen en eventueel andere aanwezige dorpsgenoten)
11.  Uitvoering verbreding A27 ( Tonny Groen) vraag aan dorpsbewoners om 

wensen bij de uitvoering in te brengen
12.  Punten ingebracht door de aanwezigen
13.  Rondvraag
Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om na te praten onder 
het genot van een drankje.

Dorpsraad Groenekan
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl Welkom in

onze volledig
verbouwde winkel

Opstapdag Elektrische � etsen
16 mei vanaf 11.00 uur

Pro� le Rene
Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782
www.pro� lerene.nl

onze volledigonze volledig
verbouwde winkelverbouwde winkel

- GAZELLE PRESENTEERT -

www.gazelle.nl/nieuwe-generatie

EEN NIEUWE GENERATIE
ELEKTRISCHE FIETSEN

 

Ontdek

ze tijdens

onze 

Opstapdag!

A5_adv_Nieuwe generatie_dealer.indd   1 26-02-15   10:10

Volop extra’s
 bij Pro� le Rene
Bij aanschaf van een
nieuwe � ets* 

• 1 jaar gratis verzekering
• 3 gratis servicebeurten
*mits voorzien van ART goedgekeurd slot

16 mei

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
Vacaturebank voor vrijwilligerswerk
in gemeente De Bilt
Vrijwilligerswerk is er voor iedereen op allerlei 
manieren en in allerlei vormen. Van koffieschenken in 
een zorginstelling, een maatje zijn voor iemand met 
eenzaamheid, cameraman bij regio TV De Bilt tot een 
bestuursfunctie in een maatschappelijke organisatie. 
Loop binnen bij de Vacaturebank, maandag, 14-16 uur 
Maartensdijk, woensdag 14-17 uur De Bilt.

Meedoen en Samen 
Vrijwilliger bij de
Cliëntenraad Sociale zaken
Cliëntenraad Sociale Zaken is door de gemeente De 
Bilt benoemd. De raad geeft gevraagd en ongevraagd 
onafhankelijk advies aan B en W  over het z.g. “minima- 
beleid”. Dit beleid is er voor mensen die een uitkering 
via de WWB ontvangen of een inkomen hebben op 
of rond het minimum. De raad behartigt de belangen 
van deze mensen en houdt contact met hen. Ook in de  
Regionale Cliëntenraad laat zij haar stem horen. Wilt u 
met hen meedenken? Mail via@mensdebilt.nl

Heeft u andere vragen? Loop binnen bij Service-
centrum De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 
tel. 030 7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,  
Maertensplein, tel. 0346 214161.

Elke 
Woensdag

in Maartensdijk

08.30 - 18.00 uur
op het

Maertensplein

Woensdag 13 mei zijn wij niet aanwezig
i.v.m. onze bruiloft!

Daarom spetterende aanbiedingen op 20 mei!

500 Gram Kibbeling € 5,-
Gratis Saus

4 Hollandse Haringen voor € 5,-
Atijd vers van ’t mes!

✂ Alleen geldig tegen inlevering van deze bon op 20-05-2015

U kunt ook bestellen: 06-12115651

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan 
• GroenRijk Hollansche Rading • Primera Maartensdijk 

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 
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Op een imponerende manier heeft 
Irene volleybal meisjes B2 dit sei-
zoen de titel binnengehaald. Het 
jonge team dat veelal moest spe-
len tegen oudere speelsters begon 
zeker niet als favoriet aan deze 
competitie. Maar door hard trai-

nen op de verdediging ontstond in 
de loop van het seizoen een bijna 
onverslaanbare vechtmachine die 
het seizoen afsloot met zes opeen-
volgende 4-0 overwinningen. In 
de uitwedstrijd tegen de nummer 
2 Cratos haalde het team de titel al 

binnen door met 4-0 te winnen. De 
thuiswedstrijd tegen Taurus B3 uit 
Houten was daardoor niet meer van 
belang, maar desondanks speelde 
Irene een sterke wedstrijd die de 
meiden ook met 4-0 wonnen. 

Vreugde bij de kampioenen. (foto Artisjak)

Titel voor Irene MB2

Vrijdag 1 mei was de laatste avond 
van een geslaagd klaverjasseizoen 
bij het Maartensdijkse SVM, inclu-
sief de daarbij behorende prijsuit-
reiking. Van de opbrengst van deze 
avonden is de organisatie van het 
Maartensdijkse schoolvoetbal deels 
te financieren.
Ook dit jaar is er weer een midzo-
mercompetitie; te beginnen op 3 
juni en doorlopend tot en met 5 au-
gustus op de woensdagen; aanvang 
om 13.30 uur bij SVM, Dierenriem 
4 in Maartensdijk.(Karel Schouten)

Klaverjassen SVM

Goud was er voor Maarten van 
de Stroom (links), zilver voor Jan 
van den Brink (midden) en het fel 
begeerde brons was er voor Menno 
de Vries (rechts). 

De 21e editie van de Biltse Recre-
atie Tennisweek wordt dit jaar ge-
organiseerd van zaterdag 11 juli 
tot en met zaterdag 18 juli. Elk uit 
de gemeente De Bilt afkomstige 
tennisliefhebber vanaf 18 jaar kan 
meedoen met het mix- en/of dub-

beltoernooi. Inschrijven is mogelijk 
tot maandag 25 mei. Inschrijffor-
mulieren zijn online verkrijgbaar 
op de websites van de vijf organise-
rende tennisverenigingen FAK, He-
lios, Toss, Meyenhagen en WVT. 
De wedstrijden worden gespeeld 

bij de vijf deelnemende verenigin-
gen. Elke partij duurt een uur en 
elke deelnemer speelt vijf wedstrij-
den per categorie. De Biltse Recre-
atie Tennisweek wordt op zaterdag 
18 juli afgesloten met een slotfeest 
bij TV FAK (vanaf 16.30 uur). 

Biltse Recreatie Tennisweek

Op de dag dat SVM 1 kampioen werd in de beslissingswedstrijd tegen Bunnik in Vleuten werd door 
voorzitter Frans van der Tol bij SVM het ‘Wout van Dronkelaars-plein’ geopend. Een eerbetoon aan Wout’s 
rijke voetbalverleden bij de Maartensdijkers en als dank voor zijn inzet voor het tot stand komen van dit 
terras voor het paviljoen. (foto Nanne de Vries)

Terras wordt plein

DOS F1 weer kampioen
 
Zaterdag werd DOS F1 na weer een ruime overwinning van 10-3 voor 
de derde keer dit seizoen kampioen. Eerst op het veld in het najaar, toen 
in de zaal en nu op het veld in het voorjaar. 

De spelers van de toekomst met hun coach Luc den Otter.

Kampioenen bij TZ

Door een knappe goal van Stan Elderhorst in de slotfase van de derby 
tegen Nova, werd de C2 van Tweemaal Zes zaterdag kampioen. (foto: 
Hester Ploeg)

BMV-rit
De Biltse Motorrijders Vereniging organiseert op zondag 17 mei de EI-
rit. De motorrijders verzamelen om 10.00 uur bij de Qwibus Hessen-
weg 169 te De Bilt, vanwaar de motorrijders in 2 groepen om 10.30 uur 
vertrekken, onder begeleiding van een voorrijder. Halverwege is er een 
stop voor een koffie en etenspauze. Voor meer info en bij slecht weer 
zie website:www.bmvmotor.nl

SVM5 kampioen

Het vijfde team van SVM is het zgn. ‘Biltse team’ onder de 
Maartensdijkers. Het bestaat volledig uit in De Bilt woonachtige 
spelers. Op 25 april werden ze kampioen in hun klasse. Met 16 
overwinningen, 2 gelijke spelen en slechts 3 verloren duels eindigden 
zij 9 punten voor op FC De Bilt 10. [HvdB] 



Nootjes
Te koop aangeboden

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

KORFBALPAAL met korf. 
In hoogte verstelbaar en ver-
rijdbaar € 120,-. Tel. 0346-
214453

Te huur grote GARAGEBOX-
opslagruimte € 110,- p/m. 
Centrum Bilthoven informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

5 grote puzzels 1000 st. in 1 
koop € 15,-. Los € 4,-. Tel. 
030-2202996

BK aluminium koekenpan 
Ø28 cm € 10,-. Tel. 030-
2202996

B O O D S C H A P P E N -
TROLLEY'S en koffers bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Sportief dames zomerjack, 
waterdicht, roze/wit/blauw, 
maat M € 25,-. Tel. 030-
2202996

6-pers. gourmetstel rond 30 
cm + 6 borden en 3 kom-
metjes van aardewerk 1x 
gebruikt merk Tefal € 25,-. 
Tel. 030-2202996

5 witte hoeslakens 90 x 
200 cm € 10,-. 3 paar hou-
ten klompen maat 35/38/39 
i.g.st. € 6,- per stuk. Tel. 030-
2202996 

Luxe luchtbed, 2-persoons, 
met elektrische pomp + bijbe-
horend een nieuw 2-persoons 
dekbed met dekbedhoes en 
kussenslopen € 30,-. Tel. 
06-28545758

i.g.st. verkerende gebruikte 
Crespo campingstoel met hoge 
rugleuning, blauw gestreept 
€ 10,-. Splinternieuwe cam-
pingstoel Outwell met gratis 
nieuwe voetensteun Outwell 
daarbij. Indien gewenst ook 
nog een tweede steun € 35,-. 
Tel. 0346-214559

Prachtige tuintafel rond en 
bijpassende stoelen (2) en 
mooie kussens. Direct af te 
halen voor € 40,-. Tel. 0346-
212301

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Elektrisch kookplaatje (1 
brander), helemaal nieuw, zit 
in nog in de doos van Tomado 
€ 7,50. Tel. 06-28545758

Atag 5-pits gas inbouwkook-
plaat, 4 gaspitten en wokbran-
der, maat 75 x 53 cm € 50,-. 
Tel. 06-51333684

Schuurdeur, standaard maat, 
hardhout, gelakt met draad- 
beveiligingsglas € 25,-. 

Past op elke schuur. Tel. 
06-12159972

Kinderledikantje 130 x 70 cm 
met nieuw matrasje € 30,-. 
Wieg bruin met ronde kap 
€ 25,-. Tel. 0346-212352

Kinderwagen zwart/grijs 
€ 20,-. Fietsstoeltje voorop 
€ 7,50. Tel. 0346-214668

DVD's nieuw: Doornroosje, 
Lionking en Aristokatten 
€ 3,50 per stuk. Tel. 0346-
212352

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. HORLOGE-
BATERIJTJES incl. inzet-
ten. bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Slangenhaspel van Gardena, 
20 meter en sproeipistool 
€ 20,-. Wipstoeltje, verstel-
baar lig- zitstanden, kleur 
rood, merk Koelstra € 7,50. 
Onkruidborstel met steel en 
haak, 1x gebruikt € 5,-. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849

Toiletverhogers 10 en 5 cm 
€ 20,-. Tel. 0346-211930

Z.g.a.n. ronde witte tuintafel, 
bladdoorsnee 90 cm, gemak-
kelijk hanteerbaar en op 
te bergen, met losse poten 
€ 22,50. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. langwerpige spiegel 
in licht houten brede lijst, 
afm. 82 cm hoog en 45 cm 
breed, puntgaaf € 15,-. Tel. 
030-2205540

Mooie Agave plant met groen/
wit gekleurd blad in pot, mooi 
in de tuin of op het balkon 
€ 6,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. pluche tafelkleed 
rechthoekig rood/bruin/crème 
130 cm breed en 170 cm lang 
€ 49,75. Tel. 06-25047855

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS jaren 
70/80/90 (in huidige 
staat) voor student. Tel. 
06-83235321

Activiteiten
Spiritueel Centrum De 
Gouden Engel organiseert een 
PARANORMAALBEURS 
op 18 mei van 19.15 tot 
22.15 uur. Entree € 3,50. De 
Koppeling, De Clomp 1904, 
Zeist. Voor info: Loes Lerou 
tel. 033-4553494

Personeel gevraagd
Iemand met affiniteit voor 
TUINIEREN voor 2 à 3 
uur per week. Telefoon: 
06-51437150

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk 
binnen en buiten. Tel. 
06-42417376

CHAUFFEUR 65+ zoekt rij-
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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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD: ma, wo en vr: 16.00-
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

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

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Tuinservice van Vliet voor al uw voorkomende tuin-snoei-
zaag-rooi-straat-(ver)(in) plantwerkzaamheden, te koop 
vele soorten klein en groot fruitbomen/struiken, mestkorrels 
cultera 25 kg à € 20,-. Kalk 10 kg à € 5,-. Bemeste tuinaarde 
5 zakken à € 10,-. Taxus baccata 40/60 à € 4,50, 60/80 à € 6,-. 
Coniferen 160/180 à € 7,-. Ook voor uw terras schoonspuiten. 
Nw. Weteringseweg 34. Tel. 06-54751296

Cursussen/ trainingen 
Zie pag. 16 voor de Mens De Bilt.

0
3

0 2 5 4 0 5 0 0

Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Welkom
zaterdag 30 mei

www.devoorjaarsfair.nl

Graaf Floris V Weg 23
Hollandsche Rading

opdrachten. Tel. 06-40116133 
c.r.laan@versatel.nl

Snel afspreken voor een goed 
onderhouden (grote) TUIN? 
dan belt u Rein: 06-82004441

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Alle dagen 
beschikbaar Tel. 06-85079828

Vrouw, 23 jaar, biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Tel. 06-44808363

HOND UITLATEN? Geen 
tijd om uw hond uit te laten? 
Ik doe het graag! www.hon-
denuitlaatservicerenner.nl 
06-31277792

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! En gezellig! 
Elke woensdag en vrij-
dag bij “Kapper Hans” in 
Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

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

Te huur/ te koop bedrijfs-
ruimte aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Man 70 jaar zoekt een vriend-
schappelijke RELATIE met 
man of vrouw in de leeftijd 
van 60 tot 65 jaar welke in 
het bezit is van een auto. Tel. 
030-2711133

Agenda
Dorpsraad
Groenekan

op pagina 16

PORTEMONNEES en 
nog eens portemonnees 
bij Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Kent u iemand
die een lintje verdient?

Elk jaar is er voor inwoners van de gemeente de mogelijkheid 
om in aanmerking te komen voor een Koninklijke 

onderscheiding. Kent u iemand die een lintje verdient? 
Dan kunt u tot 1 juli 2015 een aanvraag indienen.

Vrijdag 24 april en maandag 27 april jl. heeft bur-
gemeester Arjen Gerritsen een aantal inwoners van 
de gemeente De Bilt, verrast met een Koninklijke 
onderscheiding.

De gelukkigen hadden zich allen op één of meer-
dere manieren langdurig en vrijwillig ingezet voor 
de maatschappij. 

Aanvraag
Kent u ook iemand waarvan u denkt dat die door 
vrijwillige activiteiten gedurende een reeks van ja-
ren in aanmerking komt voor een lintje? Kijk dan 
voor informatie over hoe u een aanvraag in kunt 
dienen op www.debilt.nl en zoek op ‘lintje’. 

Het is raadzaam de haalbaarheid van uw aanvraag, 
vóór het indienen bij de gemeente, te toetsen om 
teleurstelling te voorkomen.

Neemt u hiervoor contact op met mevrouw Ina 
Vernooij van het bestuurssecretariaat van de ge-
meente De Bilt. Zij is aanwezig op maandagoch-
tend, woensdag, donderdag en vrijdag de gehele 
dag en bereikbaar op (030) 2289 569 of per e-mail 
vernooija@debilt.nl.

Zij informeert u graag over de procedure en de be-
nodigde formulieren. Aanvragen voor de Lintjes-
regen van 2016, moeten worden ingeleverd vóór 
1 juli 2015.

STOMEN:

Mantels 30% korting
Windjack 30% korting
Dekbedden 30% korting
Kok Stomerij & lederwaren,
Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-214112

*Deze actie is alleen geldig in mei 2015
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advertentie

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Tussen een prachtige erehaag van 
SVM supporters die de spelers met 
geel/blauwe fakkels vooraf sterkte 
wensten, begon het elftal aan hun 
wedstrijd van het jaar. Direct nam 
SVM het initiatief tegen een ver-
dedigend Bunnik 73. Na een kleine 
10 minuten was er al een niet ver-
zilverde scoringskans, maar direct 
daarna zette aanvoerder Diederick 
Haftemeir uit een assist van Mike 
de Kok SVM op een 1-0 voor-
sprong. Geen moment kon Bunnik 
73 de eerste helft overtuigen met 
een gevaarlijke counter. SVM hield 
de regie. Pas na een half uur spelen 
werd Bunnik 73 wat gevaarlijker 
mede doordat SVM wat slordiger 
ging spelen. Mike de Kok en Bas 

van Dijk lieten de kans op 2-0 lig-
gen. Vlak voor de rust tikte Roy 
Wijman de 2-0 wel binnen.

Platte kar
Na de rust drong Bunnik 73 wat 
meer aan, maar kon tegen het sterke 
SVM collectief geen vuist maken. 
SVM behield de rust en het over-
zicht. In de 50e minuut miste Mike 
de Kok de kans op de veilige 3-0 
voorsprong. Even later lukte het 
Roy Wijman ook niet om te scoren. 
Uit een vrije trap scoorde Marcel 
Melissen van zeker 30 meter zeer 
fraai het mooiste doelpunt van de 
wedstrijd 3-0. SVM zat op rozen en 
Bunnik deelde nog een paar kleine 
speldenprikken uit, maar stuitte op 

SVM goalie Stijn Orsel. Na een 
klein half uur spelen werden Roy 
Wijman, Tom Jansen en Bas van 
Dijk gewisseld en stonden zij hun 
plaats af aan Björn Engel, Mike 
Boshuis en Mark de Brauw. Mark 
de Brauw scoorde nog de 4-0. Na 
het laatste fluitsignaal was SVM 
de terechte winnaar en kampioen. 
Bunnik ‘73 kon hier niets tegen-
overstellen en mag het opnieuw 
proberen in de nacompetitie. 

De talrijke supporters gaven de hele 
groep een daverend applaus bij de 
thuiskomst. Spelers en staf gingen 
in het kampioensshirt de platte kar 
op voor de traditionele rondrit door 
het dorp.

SVM waardig kampioen
door Henk van de Bunt

Op het prachtige complex van UVV in Vleuten stond afgelopen zaterdag een zeer gemotiveerd 
SVM te trappelen van ongeduld om in de beslissingswedstrijd tegen Bunnik ’73 aan te tonen 

toch echt wel de beste van de 4de klasse F in het seizoen 2014-2015 te zijn.

Na de bloemen en de KNVB-medailles was er champagne.

Het waaide de hele dag flink en tij-
dens de mixdubbel viel er ook nog 
een bui. Desondanks werd ook deze 
partij door Ilse van Woudenberg 
en Warner Harmsen gewonnen, al 
moest er in de 1e set wel een tie-
break aan te pas komen.
Tot slot gingen de damesdubbel en 
herendubbel gelijktijdig de baan 
op. De damesdubbel verliep soepel 
en werd eenvoudig gewonnen. He-
laas ging de herendubbel van Paul 
de Bruin en Warner Harmsen min-
der goed, waarmee de eindstand 
uitkwam op een 4-1 winst voor 
Tautenburg.

Tautenburg wint met 4-1
Afgelopen zaterdag  was alweer de 5e competitiewedstrijd: Tautenburg tegen TV Rijnauwen uit 

Bunnik. Er werd sterk gestart door Ronald van de Brink, die de herensingle eenvoudig wist te winnen. 
De damessingle gespeeld door Simone Mosterd werd na een stroeve start ook in 2 sets binnengehaald. 

De damesdubbel aan slag.

Ook de pitching van de Sarah 
Moulton is van hoge klasse. Zij zou 
ook in de Golden League staande 
blijven, tegen veel teams. Centrals 
kreeg tot nu toe slechts 19 runs 
tegen, het minste aantal van alle 
teams. Aanvallend is het minder, 
daar staat het team op de achtste 
plaats van de 12 teams. Aanvallend 
spelen vooral Petya Sokolova en 
Franka van Dijk heel goed.

Centrals won tot nu toe twee keer 
van EuroStars (Capelle a/d IJssel), 
9-1 en 8-6 en van Almere met 7-0 
en 7-2. Van Roef! (Moergestel) 
werd verloren met 1-0 en gewon-
nen met 2-1, terwijl van Gryphons 
(Rosmalen) met 7-0 werd gewon-
nen, en met 3-0 werd verloren. 

Afgelopen zaterdag won het team 
met 7-0 en 9-5 van Ban Topa 

uit Amsterdam Zuid-Oost. Het 
Utrechtse UVV staat binnenkort 
op het programma. UVV heeft nu 2 
punten minder dan Centrals. 

Het belangrijkste doel voor het eer-
ste deel van de competitie is, om bij 
de eerste zes te eindigen, zodat het 
team kan meespelen om het kampi-
oenschap van de Silver League. 
(Bertus Voortman)

Acht uit tien voor Central dames
Centrals Dames 1 zijn de Silver League competitie goed begonnen. Na acht gewonnen en twee 
verloren wedstrijden, staat het Biltse team nu gedeeld tweede, achter Twins. Opvallend is, dat 

ijzersterke verdediging van Centrals.

Tweemaal Zes  
verzuimt te winnen

Het subtopduel tussen SCO en Tweemaal Zes eindigde 
onbeslist. Daarmee deed de Maartensdijkse hoofdklasser 
zichzelf tekort, de Friezen waren de onderliggende partij.

De wind speelde een hoofdrol in het vlakke polderlandschap van het 
verre Oldeholtpade. SCO haakte vorig weekend definitief af voor de 
titel, voor beide ploegen stond er niets meer op het spel. De thuisploeg 
speelde een soort ren je rot-korfbal, een mix van veel rennen en fysieke 
inzet tot over het randje. De scheidsrechter kreeg regelmatig de wind 
van voren van de Friezen, met als terecht resultaat tweemaal geel voor 
thuisspelers. Tweemaal Zes etaleerde het betere korfbal. Dat leidde tot 
een voordelig score bij rust: 8-9. ‘Te weinig’, vindt trainer/coach Eric 
Geijtenbeek. ‘We verzuimden om door te drukken’. 

Buitenkansje
Ook na de theepauze leidde TZ de dans. Bij 8-12 was er een nieuwe 
gelegenheid om de wedstrijd op slot te gooien, maar ook dit buiten-
kansje liet Tweemaal Zes passeren. De stugge thuisploeg kon nog te-
rugkomen tot een 14-14 stand bij het laatste fluitsignaal. Geijtenbeek 
was ontevreden over het resultaat, maar tegelijk happy met de winst 
van de reserves. Tweemaal Zes 2 won knap van het schaduwteam van 
SCO, dat daarmee de koppositie verspeelde. TZ 2 stelde daarmee klas-
senbehoud veilig.

Voordaan en SCHC 
op herhaling

Twee clubs uit de gemeente De Bilt hebben jl. zaterdag en zondag ge-
streden voor een directe plaatsing in de Hoofdklasse Hockey, waarbij 
beide teams om beurten thuis verloren. Eerst verloor zaterdag SCHC 
van Voordaan met 1-3 en zondag verloor Voordaan van SCHC met 4-5. 
Deze uitslagen zorgen er voor, dat de teams donderdag a.s. (Hemel-
vaartsdag) elkaar weer ontmoeten op veld 1 van Voordaan in Groene-
kan om 15.45 uur. De winnaar promoveert direct naar de Hoofdklasse, 
de verliezer speelt een tweede play-off tegen Tilburg.

Adriaan Stolk (Voordaan) en Barend van den Berg (SCHC). (foto: 
Guido van der Burg)

Uitslag 
Wedvlucht 

Ruim 150 duiven van de leden 
van PV De Bilt vlogen dit week-
einde vanaf Pont-Sainte-Maxen-
ce, een gemeente in het Franse 
departement Oise (regio Picar-
dië). 

De gemiddelde afstand naar De 
Bilt bedraagt 360 km. De uitslag 
was: J.A. Pouw 1 en 3, Comb. 
Grol + Zoon 2, 5 en 6, Ron Mil-
tenburg 4, Steenbeek + Zoon 7 en 
Peter van Bunnik 8, 9 en 10. 
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Nu iedere zondag “PLAT DU JOUR”

“Wat schaft de pot?”

Woe.
13-05
Do.

14-05
Vr.

15-05

Griekse geiten stoofschotel
of

Kabeljauwfilet
met garnalensaus

of
Italiaanse groentenschotel 
met mozzarella en pesto

€ 9,50

Woe.
20-05
Do.

21-05
Vr.

22-05

Kipsaté met nasi-rijst,
kroepoek en gebakken ui

of
Pizza met kaas,

tomaat, artisjok en pesto

€ 9,50

Gebakken sliptongetjes 2 st € 9,50
3 st € 14,00

Twee jaar geleden was de PvdA 
al in deze wijk en de geluiden van 
toen over het sluipverkeer en het 
negeren van de 30 km-zone zijn er 
nog steeds. Ook het begin en het 
einde van de Tuinstraat zijn nog 
steeds gevaarlijk. Men maakt zich 
zorgen over het nieuwe verkeerscir-
culatieplan. 

Schimmel
‘Zwarte schimmel, ongedierte, 
vocht en tocht maken het wonen 
hier knap ongezond’, aldus een be-
woonster uit deze buurt. Veel wo-
ningen van de SSW in deze straten 
hebben te maken met vocht in de 
buitenmuren, gaten in de binnen-
muren, verzakkingen, slechte iso-
latie, een verouderd ventilatiesys-
teem en dus met veel tocht. 

Reden genoeg voor SSW om snel in 
actie te komen. Individuele klach-
ten werden volgens de bewoners 
echter niet serieus genomen: ‘Ach 
mevrouw, het valt toch allemaal 
wel mee’. Er zou niet goed worden 

geventileerd en de moestuin zou te 
veel slakken aan trekken. Dat bad-
kamerraampjes niet open kunnen 
en de naaktslakken binnen werden 
aangetroffen, leek onbelangrijk. 

Renovatie
SSW blijkt jaar-in-jaar-uit aan te 
geven dat ‘over ongeveer een jaar’ 
de hele wijk wordt gerenoveerd. 
Het PvdA-team trof bewoners aan 
die meldden dat hen dit 8 jaar gele-
den al is beloofd. De bewoners wil-
len gezamenlijk een gesprek aan-
gaan met SSW over de problemen 
en over de toekomst van de huizen. 
Krischan Hagedoorn, fractievoor-
zitter PvdA hierover: ‘Ik hoop van 
harte dat SSW snel voor ophelde-
ring kan zorgen en aan kan geven 
wanneer e.e.a. wordt aangepakt’. 

Eenzaamheid aanpakken
Het wijkteam sprak met bewoners 
die zich zorgen maakten over de 
ouderen in de wijk. Een aantal men-
sen zit hele dagen alleen en heeft 
weinig contact met anderen. Men 

helpt elkaar veel, maar soms wordt 
de eenzaamheid toch niet opge-
merkt door de buren. Krischan Ha-
gedoorn: ’Natuurlijk willen mensen 
zelf iets doen voor hun buren, maar 
het zou goed zijn als de gemeente 
eenzaamheid meer in beeld brengt 
en vrijwilligers stimuleert en faci-
liteert om deze mensen te bezoeken 
en wellicht zelfs samen met hen 
wat te doen. 
Zo zouden buurtbewoners graag 
een buurtmoestuin aanleggen met 
ondersteuning van de gemeente’.               

(Geert Slot)

Bloemenwijk beklaagt zich
Het Biltse PvdA wijkteam is aan de vooravond van 1 mei op wijkbezoek geweest  

op het Meidoornpad, in de Sering- en in de Tuinstraat. In dit deel van De Bilt blijken  
over de huisvesting ernstige klachten te bestaan en was men duidelijk  

ontevreden over de afhandeling daar van. 

Wijkteam PvdA op bezoek in de omgeving Meidoornpad. (foto PvdA De Bilt)

SSW reageert als volgt: ‘Maan-
dag 18 mei komen de bewoners 
van de wijk een petitie aanbie-
den. Als een klantgedreven or-
ganisatie luisteren we naar onze 
klant en gaan in gesprek over de 
klachten die er zijn. Deze nemen 
we uiteraard serieus. We weten 
wat er speelt in de wijk en gaan 
de bewoners informeren over de 
stand van zaken.’

In de afgelopen jaren heeft Natuur-
monumenten met vele vrijwilligers 
de eendenkooi grotendeels geres-
taureerd. Vroeger werden in de een-
denkooi eenden voor de consump-
tie gevangen, maar sinds tientallen 
jaren gebeurt dat niet meer en Na-
tuurmonumenten houdt die in ver-
band met de grote natuur- en cul-
tuurhistorische waarden in stand. 

Op genoemde dagen laten gidsen 
van Natuurmonumenten van circa 
12.00 uur tot 15.00 uur de scher-
men, de vangarmen, de kooiplas, de 
kooiplas en het kooikershuisje zien 
en vertellen over de rijke historie 
van deze eendenkooi en over het 
herstel van het dichtbij de eenden-
kooi gelegen trilvenengebied. De 

rondleidingen duren circa 45 minu-
ten. Vooraf aanmelden is niet nodig 
en deelname is gratis. Een vrijwil-

lige bijdrage voor de restauratie-
kosten van de eendenkooi wordt op 
prijs gesteld. 

Kijkje bij de eendenkooi
Op donderdag 14 mei, zondag 24 mei en maandag 25 mei, alsmede zaterdag 30 mei en zondag 

31 mei zijn er weer rondleidingen in de eeuwenoude eendenkooi van Breukeleveen. De 
eendenkooi ligt halverwege de Kanaaldijk in het verlengde van de Graaf Florisweg V weg in 

Hollandsche Rading richting Tienhoven. Bij regenachtig weer zijn er geen rondleidingen.

Gidsen van natuurmonumenten geven een kijkje achter de schermen van 
de eendekooi.

Bezoek Moerasplanten- en 
stinzentuin 

Midden in Westbroek, aan de rand van de Westbroekse 
Zodden, bezitten Wim en Marianne Baas een schitterende 

tuin van zo’n 0,7 hectare. Voor veel mensen is tuinieren 
een leuke hobby, maar Baas heeft, samen met zijn vrouw, 

van dit stuk grond zijn levenswerk gemaakt. 

De Stichting ‘Dag van de Ouderen brengt dinsdagochtend 19 mei een 
bezoek aan deze parel van Westbroek aan de Kerkdijk. Naast het be-
zoek aan deze bijzondere tuin zal Wim (dr.in de chemische ecologie ) 
een aanvullende lezing houden over ‘van zod tot stinzen’. Aanmelden 
kan (incl. vragen over vervoer) in Maartensdijk bij mevr. Ans Stijlaart 
(tel. 0346 214749), in De Bilt bij mevr. Henny Ockhuijsen tel. (030 
2202458) en in Westbroek bij mevr. Bep Franken (tel. 0346 282002).

In februari van dit jaar stond de tuin vol met sneeuwklokjes. [foto 
Walter Eijndhoven]

Een andere kijk op vogels 
 

Van 16 t/m 24 mei barst de Nationale Vogelweek in heel 
Nederland weer los. De Nederlandse natuur is in mei op 

z’n mooist. Ook in de Lage Vuursche kan men deelnemen 
aan een unieke activiteit: een interactieve lezing / 

workshop over ‘een andere kijk op vogels’.

In elke provincie zijn er vogelexcursies, wandelingen, workshops en 
andere leuke vogelactiviteiten, onder leiding van enthousiaste en des-
kundige gidsen. Men kan vogels ontdekken, die men nooit eerder heeft 
gezien of nog nooit van zo dichtbij. Iedereen kan meedoen en vrijwel 
alle activiteiten op www.vogel-
week.nl zijn gratis.

Workshop
Peter Jonker organiseert op vrij-
dag 22 mei een unieke workshop 
over ‘een andere kijk op vogels. 
U maakt kennis met verschillen-
de dimensies in het kijken naar 
vogels. Peter Jonker neemt zijn 
gehoor mee op een avontuurlijke 
ontdekkingsreis door het vogel-
rijk. 
De workshop is op vrijdag 22 
mei om 19.30 uur in het dorps-
huis De Furs in Lage Vuursche. 
Aanmelden voor deze gratis 
workshop kan via www.vogel-
week.nl. Meer info: Peter Jonker, 
tel. 06 24700670.

Wandeling op Hemelvaartsdag
Op donderdag 14 mei organiseert Utrechts Landschap 

een wandelexcursie voor de helft over Landgoed 
Beerschoten en voor de helft over Landgoed Houdringe.

Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de mooiste landgoederen 
van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied komen reeën, de das, de vos 
en vele vogels voor zoals de raaf. 
Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland. Er staan dik-
ke eiken en beuken met een doorsnede van meer dan een meter. Deze 
bomen zijn ruim 225 haar oud. Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. 
Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse landschapstijl en deels 
in de Franse barokstijl aangelegd.      
Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van deze 
landgoederen. De wandeling start vanuit Paviljoen Beerschoten, gele-
gen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. Voorbij de parkeerplaats van de Bilt-
sche Hoek linksaf. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 
14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.
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