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Beelden Jits Bakker moeten weg
door Henk van de Bunt

De beelden van de in 2014 overleden beeldend kunstenaar Jits Bakker in museumbeeldenpark 
Beerschoten in De Bilt, moeten weg. De familie is woest op grondeigenaar Utrechts Landschap. 
Die wil dat de 30 sculpturen en beelden van de wereldberoemde kunstenaar daar verdwijnen 

omdat er andere plannen zijn met het park. 

Welke plannen dat precies zijn - an-
ders dan een herinrichting van het 
gebied - wil de landschapsbeheerder 
volgens zoon Tibo niet zeggen. Tibo 
van de Zand, die tevens bestuurslid is 
van de beheersstichting Provinciaal 
Beeldenpark Jits Bakker, noemt de 
houding van het Utrechts Landschap 
‘respectloos’. ‘Er wordt door hen een 
smerig spelletje gespeeld. De beel-
den zijn door mijn vader Jits als col-
lectie aan de bevolking geschonken. 
Nu hij niet meer leeft moeten zijn 
beelden blijkbaar ook verdwijnen’. 
Inmiddels is de gemeente Renkum, 
de geboorteplaats van Jits Bakker, 
bereid gevonden om een plek te 
zoeken voor de collectie. Omdat de 
provincie Utrecht sinds 2009 eco-
nomisch eigenaar is van de beelden, 
moet het provinciebestuur toestem-
ming geven voor de verhuizing. De 
totale waarde van de beelden wordt 
geschat op enkele miljoenen euro’s.

Museaal
Het beeldenpark op landgoed Beer-
schoten betreft een museale col-
lectie van ruim 30 beelden van Jits, 
waar zijn levenswerk permanent 
te zien is. Officieel heet het mu-
seumbeeldenpark Jits Bakker. De 
provincie Utrecht is economisch 
eigenaar van de collectie. De Stich-
ting Provinciaal Beeldenpark Jits 
Bakker - in het leven geroepen door 
de provincie Utrecht - is juridisch 
eigenaar. Het doel van deze stich-
ting is beheer, exploitatie, onder-
houd, e.d. Tibo zelf is ook bestuurs-
lid van voornoemde stichting en is 
ook voorzitter van de Stichting Jits 
Bakker Collectie, die zijn gehele 
oeuvre beheert en beschermt. 

HUL
Het museumbeeldenpark ontstond 
door een gezamenlijk initiatief van 
Jits Bakker, Het Utrechts Land-
schap (HUL), De Grontmij, en de 
gemeente De Bilt omstreeks 1996. 
Het toenmalige bestuur van de toen 
opgerichte Stichting Beelden op 
Beerschoten bestond uit Jits Bakker 
als kunstenaar, jonkheer Lodewijk 
de Geer (destijds voorzitter HUL), 
Alexander Tchernoff (destijds burge-
meester van De Bilt), Fokke Gietema 
(destijds directeur Grontmij N.V.) en 
Jaap Schuttevaer (destijds notaris te 
Utrecht). Met veel geld van fondsen 
en particulieren is het beeldenpark 
aangelegd, naar een ontwerp van de 
gerenommeerde landschapsarchi-
tect, wijlen Pieter Blaauboer. Het 
beeldenpark werd vormgegeven 
vanuit de zocherpark traditie. Ver-
harde paden zijn aangelegd voor 
rolstoelgebruikers en de beelden zijn 
voorzien van braille opschriften. 

Taken
De taken en verantwoordelijkheden 
van Stichting Beelden op Beerscho-
ten zijn op 13 maart 2009 officieel 
overgedragen aan de Stichting Pro-
vinciaal Beeldenpark Jits Bakker 
en de provincie Utrecht. Het doel 
van de overdracht was permanente 
bescherming van dit erfgoed op het 
landgoed Beerschoten. De provin-
cie Utrecht heeft deze schenking in 
grote dank aanvaard. In de beginpe-
riode (ca. 20 jaar geleden) was de 
Grontmij nog eigenaar van de grond 

op het landgoed Beerschoten waar 
het Beeldenpark zich nu bevindt. De 
Grontmij heeft na vestiging van het 
Beeldenpark het eigendom overge-
dragen aan HUL, waarin werd vast-
gesteld dat de beeldencollectie een 
recht van opstal kreeg zodat de col-
lectie daar beschermd zou blijven. 

Bezoek
Het museumbeeldenpark Jits Bakker 
wordt jaarlijks door vele tienduizen-
den bezocht en is een belangrijke 
culturele en recreatieve trekpleister, 
die ook van economisch belang is. 
Sociaal maatschappelijk heeft het 
beeldenpark ook een uitzonderlijke 
functie. Er worden concerten gege-
ven, scholieren doen er educatiepro-
jecten. Ook visueel gehandicapten 
en ouderen bezoeken het beelden-
park. Het Utrechts Landschap blijft 
vaag over de concrete reden waarom 
het beeldenpark weg moet. Volgens 
het Utrechts Landschap en de pro-
vincie Utrecht passen de beelden 
niet meer. ‘M’n vader zou zich om-
draaien in zijn graf’, zegt Tibo van 
de Zand. Hij vindt het respectloos 
richting het erfgoed van Jits Bakker. 
‘Zijn nalatenschap was voor de ge-
meenschap, zodat mensen er iedere 
dag gratis van kunnen genieten. Op 
een toplocatie’. Hij is nu in gesprek 
met de provincie, eigenaar van de 
beelden, over een alternatieve plek. 
‘Als ze dan weg moeten, moet er een 
alternatief komen, dat gelijkwaardig 
is aan Beerschoten. En de collectie 
moet bij elkaar blijven’. 

Tibo van de Zand bij ‘Olympiad dancers’ in het Provinciaal JitsArt 
museum in De Bilt. [foto Reyn Schuurman] 

Laatste werkzaamheden
Momenteel vinden de laatste werkzaamheden plaats aan de kruising 
N237/N412 in De Bilt. De werkzaamheden duren nog tot zaterdagoch-
tend 23 april 6.00 uur. In deze periode wordt de zuidelijke busbaan 
op de kruising N237/N412 gedeeltelijk opengebroken. Om deze werk-
zaamheden te kunnen uitvoeren moet de aanliggende rijstrook worden 
afgesloten. Het verkeer vanuit Utrecht richting Zeist en de Universi-
teitsweg (N412) kan via de overgebleven rijstroken passeren. Dit kan 
enige vertraging met zich meebrengen.

Asfaltlaag
In de weekenden zaterdag 23 april 6.00 uur tot maandag 25 april 6.00 uur 
en zaterdag 30 april 6.00 uur tot maandag 2 mei 6.00 uur wordt de laatste 
asfaltlaag aangebracht op de kruising en de aansluitende wegen. Tijdens 
deze werkzaamheden is er op de kruising alleen rechtdoorgaand verkeer 
mogelijk tussen Utrecht en Zeist. Het verkeer wordt om en om langs het 
werk geleid. De Universiteitsweg en de Soestdijkseweg Zuid zijn gedu-
rende de werkzaamheden afgesloten ter hoogte van de kruising N237/
N412. De fietsoversteek bij het Kloosterpark (van de Wilhelminalaan naar 
de Bilthovenseweg) is tijdelijk afgesloten. Fietsers worden omgeleid via 
het fietstunneltje onder de Utrechtseweg in De Bilt.

Vurige start jubileumjaar
Dinsdagavond 12 april opende de Vereniging Vrijwillige Brandweer De Bilt met een kleine 

maar spectaculaire ceremonie het jubileumjaar ter gelegenheid van 
haar honderdjarig bestaan. 

De eerste officiële activiteit was de presentatie van het 
jubileumboek dat de vereniging uitgeeft, geschreven 
door Rob Jastrzebski. Het eerste exemplaar werd dins-
dagavond door de voorzitter van de brandweervereni-
ging overhandigd aan burgemeester Arjen Gerritsen. 

De boekpresentatie vond plaats op het bordes van ge-
meentehuis Jagtlust in aanwezigheid van het voltallige 
brandweerkorps, leden van het gemeentebestuur en ge-
nodigden. Na de overhandiging van het boek werd het 
jubileumjaar op ‘verrassende wijze’ geopend. [HvdB]
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Met hoog oplaaiende vlammen en prachtig vuurwerk werd het jubileumjaar ingezet.
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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

& 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 

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/04 • 10.30u - ds. P. Hendriks

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/04 • 9.30u - ds. C.A. v.d. Sluijs

24/04 • 18.30u - ds. M. van der Zwan

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/04 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/04 • 10.00u - de heer Herman Kesting 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/04 • 10.00u - M. Meijer en J.Ham 

(overweging)

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

24/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
24/04 • 16.30u - Ds. C. van de Berg

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
24/04 • 10.00u - De heer J. Minnema

24/04 • 19.00u - Ds. J. van Dijk

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/04 • 10.00u - Geen dienst
24/04 • 19.30u - Taizé-dienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/04 • 10.00u - Geen dienst  

R.K. St. Michaelkerk
24/04 • 10.00u - Communieviering, 
parochianen J. Vroom en I. Elsevier, 

Ecclesiakoor

Volle Evangelie Gemeente
24/04 • 10.00u - spreker Bert Niehof

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

24/04 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg 

Herv. gemeente Blauwkapel 
24/04 • 15.30u - prop. G.A. van Ginkel

 
Herst. Herv. Kerk

24/04 • 10.30u - ds. J.P. Stoel
24/04 • 18.00u - ds. G.J. van Asperen

Onderwegkerk Blauwkapel
24/04 • 10.30u - Pastor C. Baan 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/04 • 11.00u - Geen dienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
24/04 • 18.30u - Ds. R. de Koning Gans

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/04 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
24/04 • 10.00u - ds. C. ’t Lam

St. Maartenskerk
24/04 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/04 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
24/04 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
24/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
24/04 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Lezing over Amsterdamse 
School

Donderdag 21 april 10.00 uur 
geeft kunsthistorica Cora Rooker 
een kunstlezing over de Amster-
damse School, een expressie-
ve stroming in de Nederlandse 
architectuur (1910-1930). Aan-
leiding voor deze lezing is de 
tentoonstelling ‘Wonen in de 
Amsterdamse School’ in het Ste-
delijk Museum in Amsterdam 
van 9 april t/m 4 september dit 
jaar. Hierin wordt meubelvorm-
geving in een bredere context 
van de architectuur en interieur 
geplaatst. De lezing vindt plaats 
in Het Lichtruim, Planetenplein 
2, Bilthoven. Aanvang: 10.00 
uur. Kaarten: www.ideacultuur.
nl of in de bibliotheek tijdens 
service-uren of aan de zaal. 

Weeksluiting in Dijckstate

Vrijdagavond 22 april zal in 
Dijckstate (Maartensdijk) weer 
een weeksluiting worden gehou-
den, waarin deze keer ds. G.J. 
van Beusekom uit Bilthoven 
voor gaat. Het begint om half 
acht en na afloop is er gelegen-
heid voor gezellig samenzijn bij 
een kopje koffie.

Garageverkoop 

Stichting Razem De Bilt orga-
niseert op 23 april een Garage-
verkoop voor goede doelen in 
Miescisko. Van 10.00 - 15.00 
uur kunt u snuffelen tussen 
brocante, curiosa, serviesgoed, 
koperwerk, kleding en bijou-
terie, speelgoed, boeken, kof-
fers en tassen, bijzonder mooie 
handgemaakte kaarten en nog 
veel meer. Gratis toegang en 
voldoende parkeergelegenheid 
aan de Achterweteringseweg 50 
te Maartensdijk.

Themadienst in Dorpskerk 
 
‘Ik wil jou van harte dienen’ 
is de titel van de themadienst, 
die ‘Red een Kind’ verzorgt op 

zondag 24 april in de Dorpskerk 
De Bilt, Burg. de Withstraat 29a. 
Geïnspireerd door zijn reis naar 
Rwanda schreef gastspreker 
Jenne Minnema de ‘verkondi-
ging’ voor deze dienst. Er is 
muzikale begeleiding op orgel 
en piano en er is een liturgie 
beschikbaar. De aanvang is om 
10.00 uur.  

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 24 april verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Biltho-
ven een universele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het thema is: 
‘Het nieuwe land’. Het Soefisme 
is een religieuze levensbenade-
ring, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle reli-
gies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei. (www.soefi.nl)

Lezing Hans Wopereis

De Woudkapel en Vrijmetse-
laarsloge De Unie van Utrecht 
verwelkomen Hans Wopereis op 
maandag 25 arpil. Hij zal spre-
ken over zijn boek ‘Het licht en 
de korenmaat’. De Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 in Bilthoven, 
20.00 uur. Toegang gratis 

Bea Blauwendraat bij 
Fotoclub

Op maandag 25 april komt de 
Bilthovense fotografe Bea Blau-
wendraat bij de fotoclub. De 
avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in zalencentrum 
H.F.Witte, Henri Dunantplein 4 
in De Bilt. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom.

Openbare vergadering CCLV

De Contactcommissie Lage 
Vuursche (CCLV) vergadert op 
28 april om 20.30 uur in Dorps-
huis De Furs in Lage Vuursche. 

Taizéviering 

Zondag 24 april om 19.30 uur 
is er in de Immanuëlkerk in De 
Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 49 
een Taizéviering met koor en 
instrumentalisten onder leiding 
van Els Firet.
Een viering in de sfeer van het 
Franse klooster in Taizé. Er 
wordt gezongen in verschillende 
talen en er is gelegenheid om stil 
te zijn. Iedereen, jong of oud, 
van harte welkom.

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Daar het niet mogelijk is u allen te bedanken, betuig ik u,
mede namens de kinderen, langs deze weg onze oprechte 
erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van mijn man 

Fred Ochse
Het heeft de kinderen en mij bijzonder gesterkt en getroost,
dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Moge hij lang in ons aller herinnering blijven voortleven.

Hannie Ochse
De Bilt, april 2016.

Als je leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
als je steeds meer wordt ontnomen.

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
en het leven niet meer leven is...

dan komt de tijd,
dat je verlangt naar rust.

Dat het einde is gekomen.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekent,
geven wij u kennis dat van ons is heen gegaan onze
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Cornelia Slagt-Pietjou
weduwe sinds 25 juli 2007 van Nijs Slagt

 Tienhoven: Elly Schouten-Slagt
  Co Schouten
   Conny en Sjoerd
   Jaco en Miranda

 Tienhoven: Jopie van den Broek-Slagt
  Gerrit van den Broek

   en achterkleinkinderen

5 april 2016 
Correspondentieadres:
Oudedijk 6
3612 AB  Tienhoven

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
de Algemene begraafplaats te Westbroek.
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Medaille van Verdienste 
voor Frits Jansen

door Rob Klaassen

Het was zaterdagmorgen 9 april even schrikken voor Frits Jansen op de eerste draaidag van dit jaar 
van de molen Geesina in Groenekan. Aan het einde van de ochtend verscheen burgemeester Arjen 

Gerritsen, die zo’n vijftig mensen, familie, vrienden en kennissen, in zijn kielzog meevoerde.

De burgemeester reikte Frits de Me-
daille van Verdienste in brons uit. 
Uitgebreid stond de burgemeester 
stil bij de diverse verdiensten van 
Frits die de aanleiding voor deze 
onderscheiding vormden. 

Geluidhinder
Frits Jansen was voorzitter en 
vooral het gezicht naar buiten, van 
de Stichting Stop Geluidhinder 
Maartensdijk (SSGM). Een stich-
ting die zich vooral inzette om 
goede geluidwerende maatregelen 
te treffen tegen het geluid van de 
A27 in Groenekan, Maartensdijk 
en Hollandsche Rading. De stich-
ting vatte onder de bezielende 
leiding van Frits haar taak breed 
op. Zo hield ze zich naast de di-
recte bestrijding van geluidhinder 
ook bezig met de wetgeving van 
geluidhinder. Hiervoor moest veel 
lobbywerk bij gemeente, provin-
cie en Eerste Kamer plaatsvinden. 
Hiernaast werden voorlichtings-
avonden georganiseerd, waarbij 
zelfs een keer een staatssecreta-
ris z’n beleid kwam uitleggen. 
In 2005 werd een spitsstrook bij 
Groenekan voorkomen. In 2015 
werd de stichting opgeheven. De 
uitbreiding van de A27 was defini-
tief een feit geworden.

Groenekans Landschap
Frits Jansen werd bestuurslid van 
het Groenkans Landschap toen 
de gemeente Maartensdijk werd 
samengevoegd met De Bilt. Frits 
maakte zich toen grote zorgen of 
door die samenvoeging de belan-
gen van Groenekan niet onderge-
sneeuwd zouden worden. In 2008 
werd hij voorzitter. Hij investeerde 
enorm veel tijd en energie aan be-
leidsplannen voor Groenekan. 
Plannen die een bedreiging vorm-
den moesten worden voorkomen. 
Bv. plannen voor bepaalde ontwik-
kelingen in Beukenburg. Hij bleef 
voorzitter tot 2013. Daarna is hij, 
tot ieders genoegen, lid van het be-
stuur gebleven.

Molen Geesina
In 2011 heeft Frits Jansen het ini-
tiatief genomen om een beheers-
stichting op te zetten voor de molen 
Geesina. Hij wilde dat doen met 
mensen die samen met hem de mo-
len enthousiast wilden beheren en 
de naamsbekendheid van de molen 
onder een groot publiek uitdragen. 
De molen moest het visitekaartje 
van Groenekan worden. Dat is uit-
stekend gelukt, Mede dank zij de 
uitstekende ligging van de molen. 
Als je van en naar Utrecht rijdt valt 

de molen niet te missen. Frits zorgt 
ervoor dat de molen vrijwel voort-
durend in het nieuws is. Scholen 
worden bij de molen betrokken. 
Serviceclubs en diverse andere 
groepen komen langs. Particulieren 
doen de molen aan en kopen iets in 
de winkel van de molen. Met al die 
belangstelling stijgt tegelijkertijd 
het aantal donateurs en giften. 

Resume 
De burgemeester: ‘Dankzij mensen 
als Frits Jansen is er veel tot stand 
gebracht. De kenmerkende stijl van 
Frits is, dat hij met veel mensen 
goede contacten onderhoudt. Hij is 
een activist in de goede zin van het 
woord. Hij is charmant en heeft de 
eigenschap mensen voor zich in te 
nemen en aan zich te binden. Aan 
de andere kant is hij uiterst vasthou-
dend om z’n doelen te bereiken en 
bruist altijd van energie om steeds 
weer nieuwe initiatieven te ontwik-
kelen. Initiatieven om van te voren 
uitgezette doelen te bereiken. Men-
sen met dit soort eigenschappen 
zijn er niet zoveel. Op deze mensen 
drijft een gemeenschap als Groene-
kan. Die dankbaarheid wordt van-
daag tot uitdrukking gebracht in de 
uitreiking van deze Medaille van 
Verdienste’. 

Een geroerde Frits Jansen was erg blij met deze totaal onverwachte blijk van waardering, juist op deze dag en 
juist op deze plaats en dit gezelschap.

Recreatieseizoen geopend met 
nieuwe Rustpunten

Met vijf nieuwe Rustpunten in Utrecht West heeft Jaap Verkroost, voorzitter van de 
gebeidscommissie Utrecht-West, het recreatieseizoen geopend. Op donderdag 7 april 

opende hij Rustpunt Vredegoed in Tienhoven en daarmee symbolisch ook de vier 
andere nieuwe Rustpunten in de regio. 

Rustpunten zijn kleinschalige voor-
zieningen op het platteland, waar 
horecavoorzieningen ontbreken. 
Met de opening van deze vijf Rust-
punten is een netwerk van 50 van 
dergelijke punten in Utrecht-West 
gecompleteerd.

Streekgebonden
Jaap Verkroost roemde in zijn toe-
spraak het initiatief dat vanuit de 

streek zelf kwam. Het programma-
bureau Utrecht –West en de provin-
cie Utrecht hebben de realisatie van 
harte ondersteund. Rustpunthouders 
zijn goede ambassadeurs van hun 
gebied en hebben allemaal een loca-
tie op het platteland waar iets te be-
leven of te zien valt. De Rustpunten 
sluiten ook mooi aan op het wandel-
knooppuntennetwerk dat momen-
teel in de provincie wordt uitgerold. 

Drie Rustpunten
In deze regio zijn er drie: Streek-
museum Vredegoed in Tienhoven, 
Geitenhouderij De Hooge Kamp, 
Voordorpsedijk 31 te Groenekan en 
Landwinkel de Groenekan aan de 
Nieuwe Weteringseweg 139 te Groe-
nekan. De adressen van overige Rust-
punten zijn te vinden op de website  
www.Rustpunt.nu  

(José van Miltenburg)

Jaap Verkroost verrichte de openingshandeling geheel in stijl van de 
regio Tienhoven: hij baggerde een sloot met een baggerbeugel. Tussen 
de bagger vond hij een kop en schotel die model staan voor de koffie 
en andere versnaperingen die kunnen worden genuttigd in een Rustpunt. 
(foto: Carine Nieman)

Grandioze voorstelling 
van Nel Kars 

door Rob Klaassen

Nel Kars gaf zaterdag 9 april jl. voor ruim honderd mensen een on-
vergetelijke voorstelling ‘Buigen voor Oranje’. Een twee uur durende 
solovoorstelling, waarin zij in 7 akten de verwikkelingen rondom het 
in 1927 plaatsvindende achttiende verjaardagsfeest van prinses Juli-
ana speelde. Zij deed dit vanuit het perspectief van zeven bij de feest 
betrokkenen. Zij deed dit vanuit onder andere de Opperceremonie-
meester, Koningin Wilhelmina tot een linnenvrouw. Aan het eind van 
de voorstelling vond een epiloog plaats die in 1951 speelde. De dan 
inmiddels afgetreden Wilhelmina keek daarbij terug op de achterlig-
gende roerige periode. 

We hoorden veel aanwezigen zeggen: ‘Dit was geen toneelspel, dit 
was echt. Zo meesterlijk, zo helder, zo duidelijk. Fantastisch’. Deze 
benefietvoorstelling heeft inclusief het galadiner 2000 euro opgele-
verd voor Vierstee 2.0. De barometer staat inmiddels op 67.500 euro. 

(foto Frans Poot)
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

ORANJE TRIO

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG DONDERDAG 28 APRIL

Sellerie-mandarijn salade
Kip-tomaat-mozzarella
Filet americain

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

Gebakken boterhamworst
Rosbief
Kiprollade

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Kipdij saté

Australische entrecôte

Varkenshaas saté

Scharrel kipfilet

Lamsracks

Gehaktstaven

UTREGSE OUDE KAAS
De lekkerste oude kaas

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.25

100
GRAM 3.75

100
GRAM 2.99

3 x 100
GRAM 4.50

500
GRAM 7.50

500
GRAM 6.50 

3 x 100
GRAM 3.99

500
GRAM 7.98

Reclame geldig vanaf donderdag 
21 april t/m dinsdag 26 april
(Koningsdag 27 april gesloten)

Lekker voor het weekend 
en koningsdag

ook gemarineerd

ook gemarineerd

Topkwaliteit!!! 

PITTIGE ORANJE 
MIX

250
GRAM 2.99

6 halen = 5 betalenExtra donderdag voordeel:

VLEESWAREN TRIO

LET OP: KONINGSDAG,
WOENSDAG 27 APRIL,
ZIJN WIJ GESLOTEN.

2
STUKS 6.-

2
STUKS 5.-

MAXIMA WRAPS GEVULD 
MET HEERLIJKE KIP

ORANJE BOLLEN

OMA’S DRAADJESVLEES
laatste keer voor de zomer!

2
KILO 20.-1

KILO 11.-

PITTIGE ORANJE 

Reclame geldig vanaf donderdag 

DONDERDAG

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes 6.-

4.50

3.99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Spaghetti
MET PADDESTOELEN, GROENTE EN PARMAHAM

________________________ 100 GRAM 1,25
Szechuen - kalfsvlees
MET ASPERGES, GROENE GROENTE
EN RIJST OF NOEDELS

________________________ 100 GRAM 1,49
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

De lekkerste

Franse Kiwi’s
10 VOOR

Sperziebonen
500 GRAM

Hollandse

Komkommers
3 VOOR

2,49 1,490,99

DE ALLERBESTE

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99
Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

Woensdag zijn wij ivm 
Koningsdag gesloten

Volop Hollandse 
aardbeien en asperges

GRATIS geschild!!
Scherpe dagprijzen!!

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

MAANDAG 25 EN DINSDAG 26 APRIL
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Goedbezochte Biltse Klimaattop
GroenLinks De Bilt organiseerde vrijdag 16 april In de tuinzaal van Huize Het Oosten in 
Bilthoven de Biltse Klimaattop 2016. Onder leiding van gedeputeerde Mariëtte Pennarts  

werd gediscussieerd over de vraag op welke wijze de klimaatafspraken van 
 de top in Parijs gehaald gaan worden. 

Zo’n tachtig belangstellenden 
woonden de bijeenkomst bij. Voor-
afgaand aan het debat waren er 
inleidingen door: Europarlemen-
tariër Bas Eickhout, Bitgit Loos, 

hoofd centrum Duurzaamheid, Mi-
lieu en Gezondheid van het RIVM, 
Faiza Oulahsen, campagneleider 
bij Greenpeace en Klaas van Eg-
mond, hoogleraar geowetenschap-

pen aan de RUU. De discussie 
ging onder meer over de vraag hoe 
de noodzakelijke veranderingen 
tot stand gaan komen. De aanwe-
zigen waren duidelijk van mening 

dat het daarbij gaat om een combi-
natie van sterke maatschappelijke 
druk en politieke moed. Wethou-
der Anne Brommersma sloot de 
avond af met een paar voorbeelden 
van duurzame burgerinitiatieven 
uit De Bilt. Zij noemde  de Nul-op-
de-Meterwoningen, zonneweides, 

laadpalen voor elektrische auto’s 
en het maandelijks drukbezocht 
Repair Café. Anne Brommersma 
zegt dat de ervaring leert dat in-
novatie altijd sneller gaat dan we 
nu kunnen bedenken. Zij heeft er 
alle vertrouwen in dat we in 2030 
klimaatneutraal zijn. [GG] 

V.l.n.r. gedeputeerde Mariette Pennaerts, Europarlementariër Bas 
Eickhout, Birgit Loos (RIVM), Faiza Oulahsen (Greenpeace) en Klaas 
van Egmond (Hoogleraar RUU)

De aanwezigen zorgden voor een levendige discussie.

Aangifte identiteitsfraude
Twee voormalige VVD-raadsleden uit De Bilt doen aangifte wegens identiteitsfraude. De namen 
van Anne Doedens en Natasja Steen zijn ten onrechte gebruikt om een stem te laten horen tegen 

de wens van de liberalen om op zondag winkels te openen.

Via de website koopzondagde-
bilt.nl kunnen tegenstanders van 
een koopzondag in De Bilt hun 
stem laten horen. Via een formu-
lier wordt een mail gestuurd naar 
alle raadsleden van de gemeente. 
Tegenstanders hoeven alleen hun 
naam en mailadres in te vullen.

Nep-adres
Onbekenden hebben de namen van 
Doedens en Steen ingevuld met 
een nep-mailadres. Daarmee lieten 

zij zogenaamd namens de raads-
leden weten tegen koopzondag 
te zijn; dit terwijl de VVD groot 
voorstander is van een zondags-
openstelling van winkels. Anne 
Doedens heeft inmiddels aangifte 
gedaan bij de politie met verwij-
zing naar identiteitsfraude. Natasja 
Steen gaat dat ook doen. Volgens 
fractievoorzitter Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer zijn er inmid-
dels ruim 150 mailtjes binnenge-
komen via de website.

Onderzoek
De website is een initiatief van 
buurtvereniging Wijk de Bilt. Mede-
initiatiefnemer Nico Drieënhuizen 
hoopt op onderzoek naar de zon-
dagsopenstelling. Hij zegt nadrukke-
lijk dat dit niet de bedoeling was van 
de website en denkt dat voorstanders 
van koopzondag dit op hun geweten 
hebben. De gemoederen lopen hoog 
op in De Bilt rond de koopzondag. 
Op 21 april beslist de gemeenteraad 
of de Bilt 52 koopzondagen krijgt.

Taallessen voor allochtonen
Voor allochtone inwoners van de 
gemeente zijn er bij Mens De Bilt 
Nederlandse taallessen te volgen 
onder leiding van vrijwilligers. 
Gedurende vier weken werden de 
vrijwilligers hierbij ondersteund 
door ambtenaren van de gemeente 
De Bilt. Dit gebeurde in het kader 
van het project maatschappelijk be-
trokken ondernemen. Als afsluiting 
werden de vrijwilligers en cursisten 
dinsdag 12 april uitgenodigd door 
burgemeester Arjen Gerritsen om 
hun ervaringen te delen en voor een 
rondleiding op Jagtlust.

Burgemeester Arjen Gerritsen 
vertelt de vrijwilligers en cursisten 
van de Nederlandse taallessen over 
de gemeente De Bilt.

Parkeeronderzoek  
in De Bilt 

De gemeente laat in de week van 18 april een 
parkeeronderzoek uitvoeren in de Dorpsstraat en 

omgeving. Het parkeeronderzoek gaat inzicht geven in het 
huidige parkeergebruik. 

Gedurende twee dagen wordt op meerdere momenten van de dag het 
aantal parkeerders genoteerd, zodat de parkeerdruk kan worden be-
paald. Onderdeel van het parkeeronderzoek is ook een korte enquête 
onder buspassagiers die instappen bij de haltes langs de Utrechtseweg. 
Daarmee wordt een beter beeld verkregen van het P+R-gebruik richting 
Utrecht. Met het onderzoek krijgt de gemeente beter zicht op de huidige 
parkeerdruk in het gebied en ontstaat inzicht in mogelijke knelpunten. 
Vervolgens wordt gekeken wat consequenties zijn van toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied (waaronder de nieuwe fiets-
tunnel) en welke aanvullende maatregelen eventueel vereist zijn.

Overval in Groenekan
Aan de Nieuwe Weteringseweg in Groenekan heeft 

donderdagmiddag 14 april een overval plaatsgevonden in 
een woning. De vrouwelijke bewoonster werd overvallen 
door twee mannen die er met een houten kistje vandoor 

gingen. De vrouw raakte licht gewond. De overvallers reden 
weg in een oude grijze auto, waar de politie naar op zoek is. 

De mannen zijn beiden licht getint, één van hen had een petje op. Vol-
gens een buurman, die meteen kwam kijken na de overval en met de 
bewoonster sprak, zou de vrouw bedreigd zijn met een pistool en een 
stroomstootwapen. De politie heeft dit laatste nog niet kunnen bevesti-
gen. Wat er in het houten kistje zat, is nog onbekend. De bewoonster is 
ongedeerd gebleven, maar wel enorm geschrokken.

De politie is op zoek naar een kleine model auto, mogelijk een Ford Fi-
esta of een Daewoo Matiz, waarmee de overvallers er vandoor gingen. 
De omgeving werd afgezet. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. 
Volgens getuigen zouden er naast de twee mannen ook nog een andere 
man en een vrouw in de auto hebben gezeten. De politie deed eerder 
een oproep om uit te kijken naar een kenteken van een grijze Ford Fi-
esta, maar trok later deze oproep in.

We kunnen weer volop aanschouwen
hoe vogels met spulletjes sjouwen
en je ziet ze secuur
in een boom of een schuur
hun prachtige nestjes opbouwen

Guus Geebel Limerick



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)





  

 

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KONINGSACTIE

Profiteer NU 
tot woensdag 

van 30% korting 
op de geselecteerde 
koningsactie artikelen.

WWW.NAGElfAShION.Nl

De zomerperiode komt eraan, terrasje 
pakken, luieren op het strand, genieten van je 
vakantie en misschien wel op reis. Dus tijd om 
wat te gaan verdienen...  Kom gezellig werken 
bij ons! Je doet werkervaring op (staat goed 
op je CV) en je verdient prima.

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102

3573 PS Utrecht

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

brasserie
ink

medewerk(st)er bediening 
gezocht

(student/scholier/parttimer)

Dolmans Facilitaire Diensten B.V. zoekt voor 
een school in BILTHOVEN.
Ervaren Schoonmaakmedewerkers
Werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 
15.00 tot 18.00 uur. Tevens zoeken we 
Schoonmaakmedewerkers voor een 
opdrachtgever in DE BILT. Werktijden zijn van 
17.30 tot 19.30 uur. Beheersing van de 
Nederlandse taal is een vereiste.
Interesse? Stuur uw cv naar personeelszaken@
dolmans.com of bel tijdens kantooruren naar 
Sophie de Wilde op 06 - 21 51 60 36.

Fries suikerbrood

€ 2,25
Heerlijk! nu voor

De lekkerste! nu slechts

boeren cake

€ 3,50

Maartensdijk - den dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Ontdek de HYBRID Serie 
M Line matrassen!M Line matrassen!

Air Release

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

 Nu 2e matras 

HALVE
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Mail naar:
info@vierklank.nl 
of  bel 0346-211992

Vierklank
bezorger worden?

• Bilthoven/De Bilt:
• Lage Vuursche

Zijn nog beschikbaar!

OPENINGSACTIE!
 

Stomerij en kledingreparaties
30% korting

de hele maand mei!
 

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag

10.00 – 18.00 uur
 

NIEUW
op het Maertensplein

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag

op het Maertensplein
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Vrijwillige brandweer 
viert eeuwfeest

door Walter Eijndhoven

De Vereniging Vrijwillige Brandweer De Bilt viert dit jaar haar honderdjarig jubileum. Dinsdag 
12 april was het startschot voor een jaar vol evenementen, waarbij de vrijwillige brandweer 

centraal zal staan. Het feestelijk programma bestaat uit diverse onderdelen, waarbij iedereen 
van harte uitgenodigd is om kennis te maken met de wereld van de brandweer.

Dinsdagavond 12 april begon met 
een groot spektakel. Rond half ze-
ven begon een aantal vrijwilligers 
met de opbouw van een groot ta-
bleau van ongeveer 3.60 meter 
hoog en 5 meter breed. Helaas werd 
via buienradar bekend dat regen 
roet in het eten zou gooien en moest 
het drukbezette programma worden 
omgegooid. Arjen Gerritsen, de 
burgemeester, werd direct van stal 
gehaald en vervroegd werd hem 
het boek ‘Van handspuit tot veilig-
heidsregio’ overhandigd. Daarna 
werd, onder toeziend oog van zo’n 
honderd belangstellenden, het ta-
bleau aangestoken en kwamen de 
cijfers ‘100’ tevoorschijn. Gelukkig 
kon de rest van de festiviteiten in 
het gemeentehuis doorgang vinden.

Vereniging
De Vereniging bestaat uit twee 
korpsen, De Bilt en Bilthoven. 
Deze zet zich in voor de veiligheid 
van de Biltse gemeenschap. Binnen 
de Vereniging vinden de vrijwil-

ligers  sociale binding, verbroede-
ring en kameraadschap, eigenlijk 
is de Vereniging het kloppend hart 
van de vrijwilligers. Natuurlijk is 
er wel het één en ander veranderd 
in die honderd jaar. Zij is profes-
sioneler geworden, met moderner 
materiaal en uitrusting, efficiënter 
qua structuur en werkwijze en be-
tere opleiding en training. Vroeger 
kon je met een paar weken ervaring 
meehelpen met het bluswerk, de 
huidige vrijwillige brandweerman 
of -vrouw moet een opleiding door-
lopen van 2,5 jaar, precies dezelfde 
opleiding als hun betaalde colle-
ga’s. Tegenover het serieuze werk 
als brandweerman, vindt de vrijwil-
liger ontspanning en gezelligheid 
binnen de Vereniging. Het is het 
lokale, kloppend hart van de brand-
weer, waar iedereen elkaar leert 
kennen en waar kameraadschap 
ontstaat. De jaarlijkse hoogtepun-
ten zijn dan ook de vakexcursies, de 
familiedag en de grote feestavond, 
in november. Ook als de vrijwillige 

brandweerman afscheid neemt van 
het korps, kan hij lid blijven van de 
Vereniging. Het korps is altijd op 
zoek naar meer vrijwilligers, zowel 
mannen als vrouwen, maar liefst 
niet ouder dan 45 jaar. 

Optocht
Het eerstvolgende evenement 
vindt plaats op zaterdag 11 juni. In 
zowel De Bilt als Bilthoven wordt 
een optocht gehouden van het 
muziekkorps en oude brandweer-
voertuigen. Op zaterdag 3 sep-
tember kunnen geïnteresseerden 
naar de open dagen op de kazer-
nes en vinden de finalewedstrijden 
plaats tussen de diverse korpsen. 
Op zaterdag 24 september kun-
nen belangstellenden aanwezig 
zijn bij wedstrijden van de jeugd-
brandweer. Alle informatie over 
de festiviteiten is te vinden op 
www.100jaarbrandweerdebilt.nl , 
Via deze site kunt u ook het boek 
over de vrijwillige brandweer be-
stellen.

Met een gecontroleerde fik wordt het jubileumjaar ingeluid. (foto Rob 
Jastrzebski)

De vrijwillige brandweer van De Bilt. (foto Rob Jastrzebski)

Intiem concert ‘Ingeburgerd’
Vrijdag 9 april bracht het Weeshuis van de Kunst in De Bilt opnieuw een prachtige muzikale 
voorstelling. Ditmaal was het zanger/gitarist Srdjan Kekanovic, die de bezoekers liet delen in 
zijn ervaringen als vluchteling vanuit voormalig Joegoslavië. Ooit verdiende hij z’n brood als 
zanger in het operakoor van Osijek (nu Kroatië), maar al snel na het uitbreken van de oorlog 

vluchtte hij naar Nederland.

Het concert bestond voor een groot 
deel uit liedjes van de Balkan en uit 
Nederland. De laatste jaren is Srd-
jan steeds meer eigen Nederlands-
talige liedjes gaan schrijven om 
daarin zijn persoonlijke ervaringen 
als vluchteling en in de liefde te 
verwerken: liedjes als vorm van ‘in-
burgering’. Ze werden tijdens zijn 
optreden afgewisseld met grappige 
anekdotes over Srdjan’s speurtocht 
naar ‘de Nederlander’: ‘Was dat al-
leen iemand van dat ene koekje bij 
de koffie of had hij ook andere kwa-
liteiten?’ Zijn conclusie: ‘Ze kijken 
hier eerst de kat uit de boom, maar 
als jij echte interesse toont, kun je 
veel mooie vriendschappen heb-
ben’. En hij werd daarin bijgeval-

len door een Marokkaanse vrouw 
in het publiek. Dit intieme concert 
toonde nog weer eens aan dat er in 
het Weeshuis hele mooie dingen 

gebeuren en dat dit initiatief echt 
iets toevoegt aan het culturele leven 
in De Bilt.

(Henk Zandvliet)

Srdjan takteerde de aanwezigen op een bijzondere belevenis. 

Dubbelconcert 
In de serie ‘dubbelconcerten’ van de Koninklijke Biltse 
Harmonie en de Biltse Muziekschool, volgt op zaterdag 

30 april alweer het derde concert. Dan treden het 
dubbel blaaskwintet van de KBH en de bigband van de 

muziekschool op in theater ‘Het Lichtruim’. 

Het dubbel blaaskwintet is een speciaal voor deze gelegenheid gevormd 
ensemble van muzikanten op fluit, hobo, hoorn, fagot en klarinet. Hier-
bij spelen de individuele muzikanten een eigen partij, waarbij het dus 
belangrijk is om zowel de eigen stem te spelen als naar de negen andere 
stemmen te luisteren om tot één harmonieus geheel te komen

Na een korte pauze speelt daarna de Bigband Kunstenhuis van de Biltse 
Muziekschool. Deze bigband, met muzikanten op saxofoon, trompet, 
trombone en een ritmegroep op piano, bas, drums en gitaar staat onder 
leiding van docente Anita van Soest en wordt gevormd door gevorderde 
leerlingen. Kaarten zijn te verkrijgen via de Ticketshop van Theater Het 
Lichtruim 

Geslaagde  Brocante 
in het Groen

Zaterdag 16 april was het een gezellige drukte in dorpshuis De Groene 
Daan, waar de Vrouwen van Nu, afd. Groenekan een Brocante in het 
Groen organiseerden.

Terwijl veel spulletjes voor een klein prijsje van eigenaar verwisselden, 
waren er bij de koffie tal van gezellige ontmoetingsmomenten. 

Superkids

Zaterdag was de diploma-uitreiking bij de SuperKids van de 
Koninklijke Biltse Harmonie. Alle SuperKids die deelnamen aan de 
cursus 2015-2016 zijn geslaagd. De lessen werden gegeven door Petra 
van de Wijngaard. In september 2016 begint de volgende cursus van de 
SuperKids. (Nynke Brouwer)
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Plantjes
markt

Voorjaarsvoordeel!

Perkgoed Medium
Begonia, Vlijtig Liesje, Lobelia, 
Petunia, Tagetes, Calibrachoa, 
Verbena
Alle combinaties mogelijk
Per stuk 1,99

Perkgoed in hangpot
Lobelia, Fuchsia, Petunia
en Hortensia
Alle combinaties mogelijk
Per stuk 6,99

Perkgoed Klein
Petunia, Spaanse Margriet, 
Geranium en Fuchsia
Alle combinaties mogelijk
Per stuk 1,49

Perkgoed Groot
Perkgoed balkonbak, Stamroos, 
Bougainvillea en Mandevillea
Alle combinaties mogelijk
Per stuk 8,99

2 VOOR

 1500

4 VOOR

500

2 VOOR

 1000

3 VOOR

 500

Alleen op vrijdag 22 april t/m zaterdag 23 april 2016

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
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Felicitaties voor briljanten 
bruidspaar

door Guus Geebel

Locoburgemeester Madeleine Bakker kwam woensdag 13 april in Maartensdijk de heer en mevrouw 
Dijkstra-Winkelman feliciteren met hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het bruidspaar trouwde op 

vrijdag 13 april 1951 in Westbroek. Wim Dijkstra was toen 25 en zijn vrouw 22 jaar oud. 

De heer W. Dijkstra  is geboren in 
Bourtange gemeente Vlagtwedde 
in de provincie Groningen. Zijn 
vrouw werd geboren in Achttien-
hoven. De vader van Dijkstra zat 
in het onderwijs en werd hoofd van 
de school in Maarsseveen. Zijn ou-
ders overleden al voor de oorlog op 
jonge leeftijd. In de oorlog werkte 
Dijkstra bij een boer. ‘Ik was wees-

kind en het beste was toen om bij 
een boer te werken.’ Na drie jaar 
militaire dienst in de tropen ging hij 
werken bij de Veeartsenijschool in 
Utrecht. Hij was toen in de kost bij 
een zus die in De Bilt woonde.

Nooit ruzie
Vanuit De Bilt ging Dijkstra regel-
matig terug naar Westbroek omdat 

daar kennissen van hem woonden. 
‘Zondagsavonds uit de kerk gingen 
de jongens altijd wandelen in het 
dorp’, vertelt mevrouw Dijkstra. 
‘Ik zat thuis op een bankje en op 
een gegeven moment kwam Wim 
naar het bankje toe. Dat was in 
1949. We maakten een praatje en zo 
is het gekomen. Hij was mijn eerste 
en enige liefde en we hebben in de 

vijfenzestig jaar dat we getrouwd 
zijn nooit ruzie gehad.’ Na hun 
trouwen woonden ze in een tot wo-
ning verbouwde wagen op wielen 
in de Bethunepolder in Tienhoven. 
Daar werd de oudste zoon geboren. 
Later gingen ze met dit mobiele 
huis naar Westbroek. 

Postkantoor
De heer en mevrouw Dijkstra run-
den samen veertig jaar het postkan-
toor van Westbroek. Eerst vanuit het 
huis van de ouders van mevrouw 
Dijkstra en later in een nieuwbouw-

pand aan de Prinses Christinastraat. 
Het voorste gedeelte van dat huis 
was postkantoor en achter was het 
woonhuis van het gezin. Het echt-
paar kreeg twee zonen en een doch-
ter. Er zijn zeven kleinkinderen en 
acht achterkleinkinderen. In 1985 
verhuisden ze naar Grondzeiler in 
Maartensdijk en ze wonen nu bijna 
twintig jaar op het Maertensplein. 
De heer Dijkstra rijdt nog auto en 
heeft heel veel aan sport gedaan. 
De briljanten bruiloft hebben ze 
met Pasen met 28 familieleden in 
Limburg gevierd.  

Locoburgemeester Madeleine Bakker met het bruidspaar.

Nieuwe rolstoelbus voor 
Kinderhospice ZonnaCare

door Walter Eijndhoven

De Kiwanis Club Bilthoven nam er even de tijd voor, maar na maanden van voorbereiding 
was het dan zover. Onder het genot van een hapje en een drankje vond in restaurant ‘De 

Stal’ in Lage Vuursche de overdracht plaats van de nieuwe rolstoelbus aan de oprichters van 
Kinderhospice ZonnaCare in Den Dolder, Matthijs van de Beek en Annemieke Bernard. 

Vol trots overhandigde Adriaan 
Peijnenburg, lid van de Kiwanis 
Club Bilthoven, de sleutels van de 
spiksplinternieuwe bus aan Van 
de Beek en Bernard. Peijnenburg: 
‘Dankzij bijdragen van onze leden, 
vrienden en sponsoren zijn wij blij 
dat wij deze bus kunnen overhan-
digen aan ZonnaCare, een hospice 
dat ons na aan het hart ligt’. Alweer 
voor het tweede jaar staat zij in het 
middelpunt bij de Kiwanis. Veel 
geld is in 2015 opgehaald tijdens 
het rally-evenement, de ‘Gijs van 
Lennep Legend’ en hier is deze 
prachtige bus het resultaat van. Van 
de Beek is heel blij met zijn nieuwe 
vervoermiddel. Hij vertelt: ‘Met 
deze volledig ingerichte bus kun-
nen wij met een gerust hart de kin-
deren thuis ophalen. Deze wagen is 
echt van alle gemakken voorzien, 
met de modernste apparatuur. Wij 
zijn jullie erg dankbaar hiervoor’. 

Huifbed
Het hospice in Den Dolder is op-
gericht in 2010, voor kinderen die 
veel zorg behoeven. Momenteel is 
de jongste 2 jaar en de oudste 16 
jaar. Bernard vertelt: ‘Met onze bus 
halen wij de kinderen thuis op. Wij 
nemen de zorg geheel van de ouders 
over, zodat zij de kans krijgen zich 
even te ontspannen. Naast de zorg, 
organiseren wij veel uitstapjes voor 
de kinderen. Regelmatig gaan wij 
naar de Prinses Máxima Manege in 

Den Dolder, vlak achter ons huis. 
Hier kunnen hulpbehoevende kin-
deren op een huifbed liggen, vlak 
boven de rug van twee paarden, 
die de kar voorttrekken. De warmte 
van de dieren en de kadans van de 
voortgetrokken kar heeft een po-
sitief effect op de gezondheid van 
kinderen. Ook proberen wij mid-
dels muziek, Matthijs is muziekthe-
rapeut, aan de gezondheid van de 
patiëntjes te werken’. 

Nieuwtje
Tijdens de overdracht in het res-
taurant heeft Peijnenburg nog een 
nieuwtje. Ook voor 2016 zetten de 
Kiwanis zich in voor ZonnaCare. 
Peijnenburg: ‘Dit jaar, op zondag 
28 augustus, wordt voor de zesde 

keer de ‘Gijs van Lennep Legend’ 
verreden. Wij hopen dat, dank-
zij inschrijfgelden en donaties en 
dergelijke, weer een mooi bedrag 
binnenkomt ten behoeve van Zon-
naCare. En wat is nu mooier: mee-
doen met een rally en ook nog eens 
weten dat het geld ten goede komt 
aan ZonnaCare in Den Dolder’.

De inschrijvingen voor de rally 
zijn inmiddels gestart. Deze rally 
vindt plaats op 28 augustus, start 
bij kasteel Ophemert en eindigt in 
De Bilt. Wie meer wil weten over 
de Gijs van Lennep Legend kan 
terecht op de website: www.gijs-
vanlenneplegend.nl. Voor wie meer  
wil weten over ZonnaCare: www.
zonnacare.nl 

De sleutel van de bus wordt overhandigd door Gijs van Lennep. 

Timon Blok speelt 
Shakespeare 

Op zaterdagavond 23 april speelt theatermaker Timon 
Blok zijn solo voorstelling ‘Nu ben ik alleen’ in het 

Weeshuis van de kunst in De Bilt. Aan de hand van een 
groot aantal monologen -uit diverse toneelstukken van 
Shakespeare - laat Timon Blok zien hoeveel kanten het 

werk van deze geniale toneelschrijver heeft.

Komedie, tragedie, mannen- en vrouwenrollen, liefde, haat, doodsangst 
en uitzinnige euforie passeren in hoog tempo de revue. Tussen de mo-
nologen door vertelt hij kort iets over de context en achtergrond van de 
verschillende stukken. Als regisseur maakte Timon Blok de afgelopen 
jaren bij Theater in het Groen de succesvolle Shakespeare producties 
‘Een Midzomernachtdroom’ , Wat U maar wilt’ en afgelopen jaar ‘Ti-
mon van Athene’. Op deze avond kunt u hem solo zien met als doel het 
publiek kennis te laten maken met het werk van William Shakespeare. 
Op 23 april om 20.30 uur speelt deze bijzondere theatermaker in Het 
Weeshuis van de Kunst Jasmijnstraat 6, in de Bilt. Voor meer informatie 
en aanmelding ( beperkt aantal plaatsen) kunt u terecht op de website 
www.hetweeshuisvandekunst.nl.

Timon Blok speelt werk Shakespeare.

Ouderen bezoeken 
voedselbank

De Stichting Dag van de Ouderen De Bilt organiseert in de gemeente 
acht keer per jaar een activiteit voor ouderen. Maandag 18 april hadden 
Jo Buitenhuis, Henny Ockhuijsen en Bep Franken een bezoek aan de 
voedselbank De Bilt georganiseerd. Ongeveer twintig mensen werden 
daar gastvrij ontvangen door Bineke Disch en de coördinatoren Martie 
van der Mijn en Jacques Berk. Martie van der Mijn vertelde de bezoe-
kers onder meer over het ontstaan van de voedselbanken, hoe produc-
ten worden ingezameld en wie voor een voedselpakket in aanmerking 
komen. [GG]



De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SATÉVLEES

Lekker in de pan, oven of op de barbecue; met ketjap, 

sambal, knoflook... smaakvol genieten
100 gram 1.10

DIAMANT HAAS STEAKS

Vergeten stukje zeer mals rundvlees; wie durft? Mag 

rosé gebakken & gegeten worden...
100 gram 2.25

T-BONE STEAKS

Voor de grote Bourgondiërs; kort grillen of fel bakken 

met alleen zout & peper
100 gram 1.98

THE BLACK ANGUS HAMBURGER

De aller lekkerste!! Graan gevoerd; lekker gekruid & 

glutenvrij! op een broodje of...
100 gram 1.40

VERSE LAMSRUG FILET

Zalig & zacht; milde lamssmaak; ca. 2½ - 3 min. 

bakken met alleen zout & peper
100 gram 3,98

SPEKLAPJES

Van ons bekende Duroc varkensvlees. Ouderwets 

lekker uitbakken en smullen maar!!
500 gram 4.98
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 18 april t/m zaterdag 23 april. Zetfouten voorbehouden.

WEEK 1Elke week wat aan de hand t/m dinsdag 26 april

LuiLenteLand is onze 
versie van het sprookje 
LuiLekkerLand. 4 Weken 
lang boordevol lekkere 
voorjaarskortingen op 
héél veel plantjes, 
planten, bomen, heesters, 
kruiden, fruit en alles 
voor de moestuin. 
U hoeft zich niet eens 
door de rijstebrijberg 
heen te eten. Gewoon 
binnen wandelen door 
ons nostalgische poort-
huis, dan valt u, als het 
ware, direct met uw neus 
in de boter. Doe u tegoed 
aan alles wat uw tuinhart 
begeert. Het is u en uw 
tuin van harte gegund.

GERANIUMS TERRAS- EN
BALKON-
BAKKENGROND

BUNGELPLANTEN

De planten op uw terras in 
bakken en potten zullen u 
rijk belonen als 
u ze verwent 
met goede 
grond.

Maar dan wel van de echte, 
super Vaarderhoogt kwali-
teit. Potmaat 10,5 cm.

Per stuk .....

  Kies maar uit: Surfi nia,     
   Bacopa, Lobelia, Scaevola,    
  Bidens, Calibrachoa (mil-
lion bells) en nog véél meer. 
Potmaat 10,5 cm
Per stuk ..........

... vooruit dan maar, omdat 
u het zo massaal heeft 
gevraagd, óók in onze 
LuiLenteLand weken:

Van 7,50

nu voor .......

Pak er drie, 
betaal er twee

4,99

1,19

0,99

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

Ook elke zondag open 12.00 - 17.00 uur

Lindab Door B.V. | J o b s 
 
 
 
 
 
 

 

Lindab Door BV is een dochtermaatschappij van de Lindab Group wiens hoofdvestiging zich in Zweden 
bevindt. Lindab Door BV levert overhead- en garagedeuren in Nederland en exploiteert de formule 
Holland Deuren Service die merkonafhankelijke service en onderhoud aan bedrijfsdeuren biedt, 24 uur 
per dag en 7 dagen in de week. De vestiging in Nederland is gevestigd in Groenekan nabij Utrecht 
en momenteel hebben wij een vacature voor een jonge energieke: 
 

Hulpmonteur/ Assistent servicemonteur 
 
Functie-inhoud: 
De persoon zal opgeleid worden in alle facetten die met het werk te maken hebben. 
Dit opleidingstraject zal zowel in de binnen- als buitendienst plaatsvinden. 
In het begin zal er productkennis worden opgedaan in ons magazijn, middels het  
verzamelen en versturen van de orders en door de productie en assemblage van de 
diverse onderdelen. Het werk zal afwisselend met de buitendienst uitgevoerd worden; 
hier begint het met het assisteren van de montagewerkzaamheden en meewerken 
in de servicedienst. Het werkgebied zal voornamelijk Midden-Nederland zijn. 

 
Functie-eisen: 
• Jongeman 20 – 24 jaar, woonachting regio Utrecht 
• Technische opleiding ( MBO 2 ) 
• VCA* - diploma 
• Ervaring in de branche van bedrijfsdeuren is een pre 
• Commerciële instelling 
• Flexibele houding( ook qua werktijden ) 
• In het bezit van rijbewijs B( voorkeur eigen vervoer ) 

 
Spreekt deze korte advertentie u aan, reageer dan voor een eventuele nadere kennismaking naar: 

 
Lindab Door B.V.  
T.a.v. afdeling personeelszaken. 
Postbus 9025 
3506 GA Utrecht 
PZ@Lindab.nl 

 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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GEBOORTEKAARTJES
Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Aanbieding
Katoenen
pullover
met een vleugje 

cashmere

nu
€ 69,95
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De Rooij blij op Larenstein
Autobedrijf de Rooij dat sinds 1928 op diverse plekken in De Bilt gevestigd was, verhuisde 
in 2013 in z’n geheel naar Larenstein. Op het bedrijventerrein neemt het autobedrijf een 

prominente plek in met de 30 meter lange autowasstraat, de onderhoudsgarage en 
de showroom met jonge occasions.

Eric De Rooij is blij met de nieuwe 
plek. ‘Voorafgaand aan onze ver-
huizing naar Larenstein hebben 
we heel goed nagedacht over de 
invulling van de ruimte. Doordat 
er nieuw gebouwd werd konden we 
ons hele wensenpakket meenemen 
in de plannen. Een van de wensen 
was bijvoorbeeld het bieden van 
voldoende parkeerplekken voor de 
deur. Dat was op de oude locaties 
eindeloos passen en meten en een 
bron van ergernis. Ook de show-
room hebben we forse afmetingen 
gegeven, mét een parkeerdek waar-
door we een ruim aanbod kunnen 
presenteren.’

Maatschappelijk betrokken
De Rooij is een van de vele bedrij-
ven die op maatschappelijk gebied 
graag een steentje bijdragen. Zo 
zijn er o.a. 5 medewerkers die de 
grens van 65 jaar inmiddels zijn ge-
passeerd. Ook bieden ze regelmatig 
opleidingsplekken aan. Daarmee 
komt de uitvoering van de partici-
patiewet direct om de hoek kijken. 

Binnen die wet wordt het nodige 
van de gemeente verwacht en waar 
mogelijk zetten ondernemingen 
zich in om de gestelde doelen daar-
voor te behalen. De Rooij voelt zich 
ook verantwoordelijk om op dat ge-
bied een steentje bij te dragen en 
heeft daarmee een zeer betrokken 
medewerker in huis. De 21-jarige 

Wajonger Joost uit Bilthoven start-
te als zaterdaghulp als voorwasser 
bij de CarWash. Inmiddels heeft hij 
een vast contract want Joost weet 
precies wat hij moet doen en weet 
dat hij een belangrijke taak vervult. 
Goed voorwassen garandeert een 
schone auto aan het eind van de 
wasstraat. 

Joost vervult een belangrijke taak in de wasstraat.

5 jaar Nagel Fashion
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan organiseerde Nagel Fashion op donderdag 7 april een 

Fashion Eve waarbij de nieuwe collectie gepresenteerd werd.

Na ontvangst met koffie, thee en 
wat lekkers ging om 20.15 uur de 
modepresentatie van start. De mo-
dellen die de prachtige sets van Es-
prit, YAYA, Sandwich, Dreamstar, 
Street One en Gerry Weber presen-

teerden, variëren in maat 36/38 tot 
maat 46. Daarmee werd de brede 
lijn van de damescollectie prach-
tig onderstreept. De verschillende 
merken en stijlen bleken op diverse 
manieren te combineren waardoor 

er voor elke leeftijd voor ieder wat 
wils is.

Na de modepresentatie die onge-
veer 20 minuten duurde was er ge-
legenheid voor een drankje en om 
de kleding te bekijken, te passen 
en styling advies te vragen. Menig 
bezoeker ging met een gevulde tas 
naar huis.
Mocht u niet in de gelegenheid ge-
weest zijn om naar de Fashion Eve 
te komen dan bent u natuurlijk ook 
altijd van harte welkom in de win-
kel. Er staat altijd iemand van het 
team klaar om te helpen en advies 
te geven. Naast de uitgebreide da-
mescollectie is de baby- en kinder-
kledinglijn van Noppies, Feetje, 
Dirkje en Blue Seven uitgebreid 
tot en met maat 110.

De modellen op de catwalk worden bedankt door Gerjanne Nagel.

Nieuwe zaak op 
Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Aanstaande zaterdag gaat De Grote Schaar aan het 
Maertensplein in Maartensdijk open met koffie, thee en 
een koekje. Zekeriya Soylu is trots op zijn nieuwe zaak: 

de derde op rij.

Zekeriya heeft al een zaak in Amsterdam en in Utrecht. Zijn vak, het 
op maat maken van kleding, heeft hij geleerd in Turkije. Dertig jaar 
geleden kwam hij naar Nederland en zette zijn vakkennis in om kle-
ding te repareren. ‘Alles doe ik om de kleding weer passend te maken. 
Kleding langer of korter maken. Natuurlijk ook een herenkostuum aan-
passen, ritsen inzetten en het stoppen van gaatjes. Maar ook maak ik 
gordijnen’. Kledingreparatie is zijn specialiteit maar ook stoomgoed 
kan gebracht worden. De Grote Schaar is open van dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Zekeriya Soylu opent zijn derde zaak in Maartensdijk.

Snuffelen bij 
Landwaart

De Martin Luther Kingschool uit Maartensdijk ging de afgelopen tijd 
met alle groepen op ontdekkingstocht in de wereld van het eten, waar-
bij de school veranderde in een grote proeverij. Door alle zintuigen te 
gebruiken leerden de kinderen over duurzame voeding.
Groep 3 ging op excursie naar de groetenzaak van Landwaart (Maer-
tensplein), waar gezorgd was voor een hartelijke ontvangst. De kinde-
ren mochten helpen en proeven en leerden veel over het bereiden van 
gezond voedsel. [foto Henk van de Bunt]

De geur van gewassen andijvie kan niet iedereen bekoren.

DIO drogist is de allerbeste
Via het online onderzoeksbureau Gfk is de DIO drogisterijketen verkozen tot  

beste drogisterij van Nederland. Inmiddels heeft DIO de fonkelde Gfk drogisterij  
award in ontvangst mogen nemen.

De D.I.O. drogisterij was al een paar 
jaar achter elkaar verkozen tot de 
drogist met de beste service. Maar 
dit jaar hebben ze dan eindelijk de 
hoofdprijs binnen gesleept en zijn 
ze de onbetwiste winnaar. Uiteraard 
wordt op het Maertensplein de over-
winning ook gevierd, want de prijs 
is vooral publieksprijs. Naast het 
brede assortiment van A-merken tot 
groene en duurzame producten en 
het voordelige huismerk Idyl wordt 
de waardering uiteindelijk door con-
sumenten gegeven. 

Het team van Van Rossum heft het 
glas op de overwinning.
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I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

EEN KOOKTOESTEL  IS MAATWERK !

Het kooktoestel kopen dat bij u en uw (gezins) situatie past. De 
juiste capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te ver-
wachten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

www.parelpromotie.nl

KIJK op onze
website

Geboortekaartjes • Huisstijlen • Websites • Posters • Banners • Trouwkaarten • Belettering

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.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank • Readshop

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

PERKPLANTEN

pagina

verkoopt ruim assortiment

Geraniums
3 stuks voor

€ 4,-

Neem uw bloempotten 
mee. Als extra service 
zetten wij graag uw aan-
kopen voor u in de potten.

Tolakkerweg 138  •  Hollandsche Rading  •  035 577 1425  •  info@karelhendriksen.nl  •  www.karelhendriksen.nl

Afrikaantjes, 
6 stuks € 2,99

Op Koningsdag zijn we 

geopend van 09:00 - 17:00.

Perkplanten 
sixpack diverse 

soorten 
€ 2,99 

Zomerbloeiers 
in allerlei 

kleuren en 
maten al 

vanaf € 0,99

Potgond
3 voor € 10,-

Extra
service!

  Nog veel meer 
aanbiedingen in 
   de winkel!
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  Er is al een plissé 
hordeur vanaf  142.-

PLISSÉ HORDEUR 
Type Allure. Kan in vrijwel alle deuren 
gemonteerd worden. Het geplisseerde 
gaas is slijtvast, windbestendig en in 
beperkte mate zonwerend. De zeer platte 
ondergeleiding zorgt voor een hindervrije 
doorloop naar je tuin of terras. 
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Hubo doet het voor je

HUBO ADVISEERT, 
MEET, MAAKT EN 
MONTEERT

Horendol van al die 
insecten? De Hubo-
vakman helpt je graag 
met het monteren van 
je plissé hordeur.

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 t/m zondag 17 april 2016
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PLISSÉ HORDEUR ALLURE*
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Koperwieklaan 1 Bilthoven
Tel: 030 6628480 • www.hubobilthoven.nl
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Fysio Fitness Visscher
Ruigenhoeksedijk 21
3737 MP Groenekan

Tel: 0346-212412
www.ffvisscher.nl
info@ffvisscher.nl

Train je fit voor de zomer bij
Fysio Fitness Visscher

Nu 6 dagen in de week outdoor lessen zoals:
Bootcamp en Running. 

Visscher’s voordeel:
•	 Leden	worden	extra	beloond	door	het	spaarsysteem	Fanly.
•	 Jeugdabonnementen,	betaal	je	leeftijd	in	euro’s.
•	 Geen	jaarcontracten,	opzegbaar	per	maand.
•	 Staat	bekend	om	de	gezelligheid	en	ongedwongen	sfeer.
•	 Gratis	persoonlijk	schema	opstellen.
•	 Indoor	en	Outdoor	trainen.
•	 Meer	dan	34	groepslessen	per	week.
•	 Altijd	professionele	begeleiding	aanwezig.
•	 Gratis	app	met	de	leukste	nieuwtjes/trainingsschema’s.
•	 Gratis	sauna,	turkstoombad	en	infra	rood	cabine.
•	 Gratis	parkeren.

Schrijf je nu gratis in en ontvang een gratis les van een personal trainer 
t.w.v. 45 euro. Samen met hem/haar werk je aan je zomerbody.

You can do it! Dit jaar wordt het jouw zomer!
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Natuurochtend op Bosbergschool 
Hollandsche Rading

door Walter Eijndhoven

Niet alleen het bijbrengen van kennis aan leerlingen is essentieel op de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading, maar ook interesse kweken voor de natuur om je heen staat bij deze 

school hoog in het vaandel. Eén woensdagochtend in de maand staat geheel in het teken van 
natuuractiviteiten. Afgelopen woensdag was het weer zover. 

‘Eénmaal per maand op woensdag 
is het natuurdag op school’. Aan het 
woord is Niek, vader van leerlinge 
Noor. Hij vervolgt: ‘Het unieke van 
deze school is niet alleen de aan-
dacht die wordt geschonken aan 
de natuur, maar ook de ligging van 
deze school, midden in de bossen 
en weilanden’. Terwijl Niek aan het 
woord is, arriveren zijn twee paar-
den, een Fries en een pony, op het 
schoolplein. Niek: ‘Vandaag mo-
gen de kinderen op school toekij-
ken hoe mijn Fries wordt beslagen 
door de hoefsmit’. 

De Fries toont wat onrustig, zodat 
hij vlak voor arriveren een roesje 
op de tong heeft gekregen. Vooral 
het achterbeen is gevoelig, zo-
dat leerlingen op gepaste afstand 
moeten toekijken hoe de hoefsmit 
zijn werk doet. Deze vertelt: ‘Ge-
lukkig letten de leerkrachten goed 
op de kinderen, zodat zij niet te 
dichtbij kunnen komen. Deze 
Fries is zo gevoelig op het achter-
been, dat ik omstanders onmoge-
lijk in de gaten kan houden. On-
danks dat ik mijn pappenheimers 
inmiddels wel ken, blijven het 

toch paarden en voor je het weet 
heb je een trap te pakken. Dat is 
niet echt een fijn gevoel, kan ik 
je wel vertellen’. Inmiddels ver-
telt Niek verder: ‘Ik ga gemiddeld 
drie keer per week met de koets 
het bos in. 
De Fries voor de kar, en één van 
de kinderen volgt op de pony. 
Deze is zo braaf, dat hij altijd ach-
ter de kar aan loopt, wat er ook 
gebeurt’. Dat is ook wel te zien. 
Vele kinderen mogen een ritje ma-
ken in het zadel. Het dier verblikt 
of verbloost niet. 

Paddenpoel
Natuurlijk is op deze natuurdag 
niet alleen aandacht voor het be-
slaan van de Fries. Het is vroeg 
in het voorjaar en de kikkers en 
padden leggen hun eitjes in het 
water. Met schepnetten gaan di-
verse groepjes leerlingen naar 
de paddenpoel, iets verderop. Na 
verloop van tijd komen zij met 
een emmer vol kikkerrit weer op 
school. Ronald, directeur van de 
Bosbergschool legt uit: ‘Onze 
leerlingen leren vanuit hun eigen 
denkwereld op een actieve manier 
om te gaan met de natuur om hen 
heen, en het belang en de waarde 
ervan te herkennen. De ontwik-
keling van eitje en kikkervisje tot 
jonge kikker of pad wordt door 
iedere leerling gevolgd, daarna 
worden de dieren weer uitgezet in 
de poel, vlakbij school’.

Thema’s
Maandelijks wordt op de Bos-
bergschool een thema bedacht, 
waarbij kinderen letterlijk en fi-
guurlijk met hun hoofd, hart en 

handen bezig zijn. Ronald: ‘Naar 
gelang het seizoen nemen wij de 
kinderen mee naar het bos of kun-
nen zij in de schooltuin werken. 
Achter de school staat nog een 
insectenhotel en hebben wij een 
paar bijenkasten staan. Deze bij-
ensoort is wat ‘slomer’ dan veel 
andere soorten, zodat onze leer-
lingen niet zo snel zullen worden 
gestoken. In de school hebben wij 
nu een broedmachine staan met 
eieren. 

Toevallig zag ik vanochtend 
barstjes in één van de eieren, 
zodat wij binnenkort kuikentjes 
kunnen verwachten’. Veel leerlin-
gen dromden zich rond de broed-
machine en waren enthousiast 
over het bijna uitkomen van de ei-
eren. Aan het eind van de ochtend 
was de Fries beslagen en kregen 
de leerlingen per klas een hoefij-
zer mee van Sabine, moeder van 
Noor, met het verzoek het hoefij-
zer met de opening naar boven op 
te hangen, zodat het ‘geluk’ niet 
uit het hoefijzer kon verdwijnen.

Belangstellend kijken de kinderen toe hoe het paard hoefijzers onder krijgt.

Verkeersexamen 2016
door Henk van de Bunt

Donderdag 7 april was de (landelijke) dag van het VVN 
schriftelijk Verkeersexamen. In de weken daarna stapten 

veel leerlingen ook op de fiets voor het VVN praktisch 
Verkeersexamen. Vrijdag 15 april was de start in Maartensdijk.

Tijdens het VVN schriftelijk Verkeersexamen wordt getoetst of de 
leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben 
in verkeerssituaties. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt 
getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toe-
passen in het echte verkeer. 

Start
Vrijdag 15 april was de aftrap voor leerlingen uit Groenekan, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en Westbroek met de examens vanaf 
de School met de Bijbel aan de Prinses Beatrixlaan. Om 9.00 uur werd 
het startsein gegeven door locoburgemeester Hans Mieras. Leerkracht 
Harry Prosman vertelt: ‘Vanaf de School met de Bijbel vertrekken de 
leerlingen van zes scholen, om deel te nemen aan het verkeersexamen. 
De kinderen moeten een bepaald traject afleggen. Onderweg passeren 
zij twintig controleposten en wordt gekeken of zij de verkeersregels 
goed toepassen’. 

Praktijk
Voordat de deelnemers aan het praktische examen mochten beginnen 
werden de fietsen gecontroleerd, zoals op goede verlichting, of de rem-
men het goed doen en moeten zij zijn geslaagd voor de theorie. Pros-
man: ’Ook de ouders op de controleposten hebben een training gevolgd 
om de langsfietsende leerlingen goed te kunnen beoordelen. Aan het 
eind van de fietsrit kregen de leerlingen een appel en een pakje drin-
ken, gesponsord door Landwaart en Jumbo-Jelle Farenhorst van het 
Maertensplein. Maandag 18 april startten de overige leerlingen van de 
basisscholen in Bilthoven en De Bilt. 

Locoburgemeester Hans Mieras 
telt af voor het vertrek van de 
eerste kandidaten.

advertentie

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

Gezonde gastlessen op school 
Op maandag 4 april is de Maarten Luther King school in Maartensdijk schoolbreed gestart met 

het project ‘Smaak’.  De smaaklessen werden aangevuld met gastlessen over onder andere de 
spijsvertering voor de groepen 6 en 7 gegeven door Gitta van Eick. 

Astrid Hendriks gaf smaaklessen in 
de vorm van een quiz in groep 3, 
4 en 5 en Aletta van der Geest ver-
raste de kinderen van groep 1 en 2 
met een leuk verhaaltje over smaak 
en proeven en liet de kinderen dan 
ook echt wat proeven. 

Certificaat
De dames zijn allen voorlichters 
van Stichting Kind en Voeding. Om 
de school een pluim te geven voor 

het houden van het project ‘Smaak’ 
werd een certificaat aan directeur 
Rob van Maanen overhandigd. De 
kinderen van juf Marion uit groep 6 
mochten het certificaat in ontvangst 
nemen. Directeur Rob heeft aange-
geven dat de gastlessen ook voor 
volgend jaar in het lespakket wor-
den meegenomen. 

Kind en Voeding
Stichting Kind en Voeding is ont-

staan uit bezorgdheid over de onge-
zonde eetgewoontes van kinderen 
op de basisschool. 

Door middel van gastlessen, lezin-
gen voor ouders en leerkrachten 
en workshops proberen zij meer 
bewustzijn te creëren over wat voe-
ding met je lichaam doet. Door ge-
zond te eten en te bewegen hebben 
kinderen minderen minder kans op 
overgewicht en ziekten. 

Groep 6 van Juf Marion van de 
Maarten Luther King school in 
Maartensdijk. Linksachter op de 
foto directeur Rob van Maanen.
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden op 
www.hoogvliet.com/openingstijden.  Artikelen vindt u in de diepvries.  Ook online te bestellen in 

de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

   Hoogvliet,
altijd de

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

Alleen geldig op vrijdag 22 t/m zondag 24 april 2016

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,

 Magnum milk chocolate 
of yoghurt fresh 
Pak 4 stuks
2.79 - 2.85

Heineken of Amstel 
Pak met 6 blikken van 0.33 liter
4.05 - 4.99

Johma salade 
2 kuipjes van 175 gram
van: 2.98 - 4.68
voor: 1.49 - 2.34

2.792.792.792.
pak 6 

blikken

Per liter 1.41

1+1
GRATIS*

0.990.990.990.
pak 4 stuks

Deze actie 
is geldig van 
woensdag 20 
t/m woensdag 

27 april

Deze actie 
is geldig van 
woensdag 20 
t/m dinsdag 

26 april 2016
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Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdagmiddag 13 april vond het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi plaats voor de groepen 7 en 8 van 10 
basisscholen uit de Bilt, Bilthoven en Groenekan. Dit jaar 
wordt het toernooi voor de 6e keer georganiseerd door de 
schoolsportcoaches Eric Martherus en Paul van de Brink.

Het toernooi vond plaats onder ideale weersomstandigheden en trok 
daardoor vele ouders, broertjes en zusjes naar Sportpark ‘Weltevreden’. 
Zij zagen leuke, spannende en minder spannende wedstrijden, maar 
over het algemeen vierde de sportiviteit hoogtij. Na vele wedstrijden 
kwam uiteindelijk de volgende eindstand op het bord. Bij de jongens : 
1.Julianaschool 1, 2. Regenboog 1 en 3.Groen van Prinstererschool 1. 
De jongens van de Julianaschool gaan de gemeente vertegenwoordigen 
bij de rayonfinale op 18 mei in Huizen.

Meisjes
Bij de meisjes was de uitslag : 1. Michaelschool (4) , 2 Groen van Prin-
stererschool (2) en 3. Regenboog (3) De finale bij de dames was erg 
spannend, maar uiteindelijk won de Michaël met 1-0. Ook de Michaël-
meisjes gaan 18 mei naar Huizen. De prijzen werden dit jaar uitgereikt 
door Martin van Veelen; algemeen directeur van de Stichting Delta 
voor P.O. De tweede helft van het toernooi, nu met de groepen 5 en 6, 
heeft vandaag 20 april plaatsgevonden. 

Peuters op Zorgboerderij 
Afgelopen week heeft Peuterspeelzaal Het Bruggetje in Maartensdijk 
tweemaal een bezoek gebracht aan Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in 
Maartensdijk om alle peuters te kunnen laten genieten van de pasgeboren 
lammetjes, geitjes en kalfjes en alle andere dieren die daar te zien zijn.

(Marieke Emmelot)

Wie vindt wie het aardigst.

Schoolvoetbal 
Maartensdijk

Op 22 april organiseert SVM weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
onder het motto ‘Konings(voetbal)sportdag’ voor de basisscholen van 
Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door de SVM klaverjasclub, de Biltsche Sport Federa-
tie en (Kinder-)Fysiotherapie Koningskidz. Veel (SVM-)vrijwilligers staan 
daarnaast gereed om e.e.a. in goede banen te leiden. Hulp daarbij wordt 
overigens zeer gewaardeerd. Info: Karel Schouten km.schouten@hetnet.nl. 

Contact met de gemeente 
Bijna elke donderdagochtend is wijkcontactambtenaar Lianne Oster-
lee tussen 8.30 en 10.00 uur in het Maartensdijkse Dijckstate aan het 
Maertensplein. Met haar kan over alles m.b.t. de leefbaarheid in het 
dorp besproken worden, zoals suggesties voor de verbetering van de 
sociale veiligheid of verkeersveiligheid, een mening over het groen, 
een speelterrein of iets anders in de openbare ruimte, een idee voor 
jongeren of ouderen. 
Elke derde donderdag van de maand is het spreekuur tussen 13.30 en 
14.30 uur; dan is ook  dorpswethouder Madeleine Bakker aanwezig 
om al dan niet samen met de wijkcontactambtenaar met inwoners van 
gedachten te wisselen. Een afspraak maken is niet nodig. De wijkcon-
tactambtenaar bespreekt de (on-)mogelijkheden en eventuele verdere 
stappen. Buiten het wekelijkse spreekuur is Lianne Oosterlee te berei-
ken via tel. (030) 2289491 of l.oosterlee@debilt.nl.
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Goede resultaten Salvoteams
Zowel de heren als de dames hebben bijzonder goed gepresteerd. De heren gaan 

promotiewedstrijden spelen door directe concurrent ODIS uit Kortenhoef te verslaan met 
3-1. De dames hebben zich definitief veilig gespeeld door het bezoekende AFAS/LEOS met een 

klinkende 4-0 nederlaag terug te sturen naar Leusden.

Het werd een bijzonder spannende 
wedstrijd. Het bezoekende ODIS 
en Salvo moesten uitmaken wie 
aan de promotiecompetitie mag 
deelnemen. Alleen een overwin-
ning telde. Salvo kwam als een ra-
ket uit de startblokken. Gedragen 
door het talrijke publiek speelde 
het team voor wat het waard was. 
En dat was heel wat. De 1e set 
ging met overmacht naar Salvo 
met 25-15. De 2e set ontspon zich 
een echte wedstrijd omdat ODIS 
nu volledig mee ging in de strijd. 
Salvo slaagde erin een kleine ach-
terstand goed te maken en de set 
te winnen 25-23. De 3e set liet de 
tegenstander zien dat ook zij niet 
voor niets zo hoog staan. Zij had-
den het initiatief en er werd te veel 
uit geslagen door de Salvo aanval. 
Hierdoor ging de set naar ODIS 
met 20-25. De 4e set trok Salvo 

weer alle registers open. Aan de 
hand van spelverdeler Daan Duij-
vesteijn die met gevarieerde set 
ups al zijn aanvallers goed wist 
te bereiken scoorden alle aanval-
lers hun punten. Dit resulteerde 
in een oppermachtig Salvo en een 
setwinst met 25-16. Door deze 3-1 
overwinning zijn de heren verze-
kerd van het spelen van promotie-
wedstrijden voor een plaats in de 
2e klassen. De wedstrijden worden 
gespeeld op 30 april vanaf 10.00 
uur in sporthal Aetsveld te Weesp.

Dames
Een overwinning was wat de da-
mes nodig hadden om zich defini-
tief veilig te spelen in de 1e klasse. 
Dat het een lastige klus zou wor-
den tegen het als 5e geklasseerde 
AFAS/LEOS uit Leusden stond 
vast. Salvo begon bijzonder gemo-

tiveerd aan de wedstrijd. De 1e set 
waren de teams volkomen aan el-
kaar gewaagd. Tot 21-21 ging het 
gelijk op. Daarna wist Salvo door 
te drukken naar 25-22. De 2e set 
leek het de tegenstander te lukken 
Salvo af te troeven. Coach Martine 
Vringer moest een time out nemen 
bij een achterstand van 16-21 en 
bracht Jose de Groot in het team. 
Dat was een goede zet. Salvo 
kwam punt voor punt terug en wist 
uiteindelijk de set te winnen met 
25-23. De 3e set was een relatief 
makkelijke set. De tegenstander 
maakte veel service- en aanvals-
fouten waardoor Salvo al snel kon 
uitlopen naar 9 punten voorsprong. 
Dit werd niet meer weggegeven. 
De setwinst was daar met 25-18. 
De 4e set leek aanvankelijk naar 
de tegenstander te gaan. Salvo 
speelde ongeconcentreerd en de 

kracht en felheid ontbraken in 
het eerste deel van de set. Na een 
time out bij een 11-18 achterstand 
kon het tij gekeerd worden. Salvo 
knokte zich terug en speelde Nico-
le Visscher zich in de picture met 4 

prachtig geplaatste ballen. Dit was 
de tegenstander te veel en Salvo 
won zo ook de laatste set met 25-
23. Zaterdag 23 april spelen de da-
mes om 17.00 uur tegen Armixtos 
in Amsterdam. 

Salvo geeft volleybal-les
Volleybalvereniging Salvo’67 uit Maartensdijk heeft 

tijdens de reguliere gymlessen van de basisscholen School 
met de Bijbel en de obs de Kievit volleyballessen verzorgd 

voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. 

Tijdens deze lessen konden de kinderen kennismaken met het volley-
balspel en de basistechnieken ervan. Het enthousiasme was erg groot. 
De lessen waren een opmaat naar een speciale trainingsavond voor ba-
sisscholieren met het doel nader kennis te maken met de volleybalsport. 
Deze avond vond plaats op dinsdag 19 april in sporthal De Vierstee 
op de reguliere trainingsavond van Salvo. Alle deelnemende kinderen 
gingen met een beachvolleybal, een bidon en een flesje sportdrank naar 
huis. (Kees Diepeveen)

Volleybal-les in De Vierstee.

Doordraaiers winnen van 
TV Tautenburg

Het zaterdag mix team van TV 
Tautenburg moest aantreden tegen 
het team van de Doordraaiers uit 
Houten. Ondanks veel spannende 
partijen wist het team van Warner 
Harmsen, Ronald v.d. Brink, Li-
sanne Mosterd en Ilse van Wouden-
berg de winst niet in Maartensdijk 
te houden. Ronald v.d. Brink wist 
zowel zijn single als de dubbel met 
Warner Harmsen winnend af te 
sluiten maar de jeugdige Lisanne 
mosterd wist ondanks zeer sterk 
spel niet te winnen van de sterke 
dame uit Houten.
Ook de mix met Ilse van Wouden-
berg ging nipt in 3 sets verloren wat 
zorgde voor een eindresultaat van 
3-2 voor het team uit Houten. Vol-
gende week opnieuw een kans in 
deze zeer zware competitie. Dan is 
er het thuisvoordeel tegen het team 
van Groenvliet op de prachtige ba-
nen van TV Tautenburg. De vol-
ledig opnieuw ingerichte kantine 
zorgt voor veel positieve reacties 
van de tegenstanders en bezoekers. 
Nou moet het de spelers nog inspi-
reren tot het binnenhalen van hun 
partijen. 

Ronald en Warner sloten hun 
dubbel winnend af.

Buitenlesdag op Het Zonnewiel
Op woensdag 12 april deed basis-
school Het Zonnewiel in De Bilt 
mee aan de landelijke Buitenles-
dag. Dit is een initiatief van  het 
project Gezonde Schoolpleinen, 
ondersteund door onder meer Jantje 
Beton en het IVN. Buiten leren kin-
deren op onderzoekende en speelse 
wijze én kunnen lessen eenvoudig 
gecombineerd worden met bewe-
gen. 

Buitenlessen en buitenspelen op het 
ruime groene schoolplein en in de 
eigen moestuin. 

Reflex op naar 
kampioenschap

Badminton BC Reflex heeft afgelopen week de thuiswedstrijd gewon-
nen met 5-3 van BC Inside (Baarn). Het was een spannende race en pas 
aan het einde van de avond kon Reflex de winst nemen met 5-3.
De herendubbel van Eric en Erwin werd in 3 sets gewonnen met 15-21, 
21-6 en 21-17. De damesdubbel met Dragana en Karin had iets minder 
succes, zij verloren de beide sets met 17-21 en 10-21. Bij de enkelpar-
tijen hebben Dragana en Erwin winst kunnen halen. De dames van BC 
Inside waren erg goed maar niet sterk genoeg in de mix. Beide mixen 
zijn gewonnen door Reflex.
Met nog 2 wedstrijden te gaan zal BC Reflex grote kans hebben om 
op de eerste plaats te eindigen in het klassement. Daarna op naar de 
najaar-competitie. 

FC de Bilt D5 kampioen
Eigenlijk heeft het team van FC de Bilt nog 1 wedstrijd te gaan maar 
daar hebben zij het niet van af laten hangen. Zaterdag 16 april heeft FC 
de Bilt D5 in een zwaarbevochten wedstrijd tegen de nummer 2 van de 
poule VVIJ D6 de overwinning naar zich toe weten te trekken. 

Door met 3-0 te winnen is het kampioenschap veiliggesteld. Woensdag 
20 april spelen de kampioenen de 1/8 finale voor de beker. 
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De koninklijke verlovingsbomen
door Karel Beesemer

Jagtlust, het bestuurscentrum van de gemeente De Bilt, wordt omringd door een schitterend 
park in Engelse landschapstijl. Her en der treft men in het park eeuwenoude solitaire 

monumentale bomen aan. Elke boom is bijzonder, maar toch… opmerkelijke wandelaars 
in het vrij toegankelijke park zal het niet zijn ontgaan: twee beukenbomen vallen op, 

springen eruit: een (koninklijk) paar apart! 

Ze staan - zo ongeveer recht te-
genover de voormalige bodewo-
ning - opmerkelijk dicht bij elkaar. 
Daardoor zijn de takken in de loop 
der jaren innig met elkaar ver-
strengeld. De wortels waarschijn-
lijk ook, maar dat is natuurlijk niet 
zichtbaar…
Die beuken hebben een uiterst ver-
meldenswaardig verhaal, een ver-
haal dat zou wegzakken in de ver-
getelheid als enkele mensen daar 
geen stokje voor hadden gestoken. 
Ik doel daarbij op de heer J. (Jan 
Schuurman) van de Unit Klant-
contact van de gemeente De Bilt 
en Lies Haan van de Onderzoeks-
groep van de Historische Kring D’ 
Oude School De Bilt. 

Ontstaan 
De geschiedenis van die twee bo-
men gaat maar liefst tachtig jaar te-
rug in de tijd. De twee bomen zijn 
geplant, toen tachtig jaar geleden 
de verloving bekend werd gemaakt 
van prinses Juliana met prins Ber-
nard von Lippe-Biesterfeld. Dat 
ging er wel even ánders aan toe 
dan bij de verloving van prins Wil-
lem Alexander met Máxima op 30 
maart 2001. Bij de verloving van 
Juliana en Bernard werd een scala 
aan activiteiten georganiseerd en 
stond De Bilt helemaal op z’n kop. 

Teveel om op te sommen. Maar ja, 
de tijden waren toen anders en de 
verloving van Bernard en Juliana 
gaf hoop dat het Oranjehuis niet 
zou uitsterven.

Jagtlust
Onlangs werd ik gebeld door de 
heer Jan Schuurman. Hij weet van 
mijn belangstelling voor alles wat 
met de geschiedenis van Jagtlust te 
maken heeft. Hij had van twee kin-
deren van vroegere bewoners van 
de bodewoning gehoord, dat ter 
gelegenheid van de verloving van 
prinses Juliana en prins Bernard 
een Julianaboom en Bernardboom 
héél dicht bij elkaar zijn gepland, 
pal voor de bodewoning. Tussen 
beide bomen is een koker ingegra-
ven met daarin een oorkonde. De 
oorkonde bevindt zich in een gla-
zen koker die aan de uiteinden is 
dicht gesmolten. Die glazen koker 
zit in een loden koker die eveneens 
aan de uiteinden is dicht gesmol-
ten. Jan gaf dit verhaal door om-
dat hij wilde voorkomen dat dit 
bijzondere gegeven in de vergetel-
heid zou verzinken. 

Weten
Jan wist daarbij te vertellen, dat 
de twee bomen bewust zo dicht bij 
elkaar zijn gepoot, waardoor in de 

loop der tijden de takken in elkaar 
zouden verstrengelen als symbool 
van oneindige en innige liefde en 
verbondenheid & trouw tussen Ju-
liana en Bernard. Dit verhaal, dat 
zo verweven is met de geschiede-
nis van Jagtlust kende ik niet. Ik 

had daar nog nooit van gehoord 
en dat terwijl ik in 2002 over de 
geschiedenis van Jagtlust een boek 
had geschreven en ’s zomers rond-
leidingen verzorg in ons gemeen-
tehuis voor voornamelijk oudere 
inwoners van De Bilt. Dit zou toch 
ook zeer de moeite van het vertel-
len waard zijn geweest, toch! 

Onderzoek
Onderzoek wees uit dat er wel de-
gelijk over die bewuste bomen en 
over nog veel meer over Juliana 
& Bernard was gepubliceerd. Zo 
schreef Lies Haan voor De Biltse 
Grift in maart 2010 een uitermate 
lezenswaard artikel rondom alle 
gebeurtenissen rondom de verlo-
ving en het huwelijk van Juliana 
en Bernard. Als volgt citeer ik es-
sentialia uit het artikel van Lies:
Toespraak (ingekort) van burge-
meester H.P. baron Van der Borch 
tot Verwolde van Vorden:
‘Alvorens onze agenda te beginnen 
zou ik gaarne eenige ogenblikken 
Uwe aandacht willen vragen om 
de groote vreugde te herdenken 
die in de afgelopen weken deel is 
geworden van het geheele Neder-
landsche Volk. De verloving van 
onze Prinses met Prins Barnhard 
von Lippe-Biesterfeld was voor 
ons een reden voor buitengewone 
blijdschap. Nu plotseling herrijst 
nieuwe hoop voor de voortzetting 
der dynastie. Dankbaar heeft het 
geheele Nederlandsche Volk me-
degedeeld in het geluk van onze 
geliefde Prinsens en van Hare Ma-
jesteit de Koningin enz.’ Leuk is 
het om even te vermelden dat ter 
gelegenheid van de verloving van 

prinses Juliana aan de werklozen 
een bedrag van 2,50 gulden(!) 
werd uitgekeerd.

Begraven
De begraven oorkonde werd ge-
kalligrafeerd door majoor L.M.A. 
Koppert. De tekst op de oorkonde 
luidt (ingekort): ‘Op den tweeden 
Januari van het jaar onzes Heeren 
Negentienhonderd zeven en dertig, 
werden deze beide beukenboomen 
geplant op het voorterrein van 
huize Jagtlust, het fraaie Raadhuis 
der gemeente De Bilt. De planting 
geschiedde met instemming en in 
tegenwoordigheid van het college 
van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente De Bilt en onder den 
plechtig uitgesproken wensch dat 
het Huis van Oranje Nassau, onder 
Gods zegen voorspoedig zou mo-
gen groeien, gelijk werd gehoopt, 
dat deze boomen zouden groeien, 
opdat zij tot in lengte van jaren aan 
het nageslacht in herinnering zou-
den brengen de groote vreugde en 
blijde instemming met het huwe-
lijk van onze geliefde Kroonprin-
ses’. 
De burgemeester zegde na afloop 
van het planten toe dat het ge-
meentebestuur er op toe zou zien 
dat de bomen goed verzorgd zou-
den worden.

Tenslotte
Er zou nog zoveel meer te vertel-
len zijn over de bomen, het feest 
etc. Blijft de prangende vraag 
waarom bij deze markante bomen 
geen bordje staat met een korte 
verwijzing naar het hoe en waarom 
van beide bomen.

V.l.n.r. Karel Beesemer, Lied Haan en Jan Schuurman voor de inmiddels volgroeide bomen. [foto Henk van de 
Bunt]

Een heel mooie oude winterse foto van de thans 79 jarige bomen (foto Jan Schuurman)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
De voorbereidingen voor Koningsdag zijn alweer in volle gang. Zolang ik in Maartensdijk woon 

is er de traditie om ballonnen los te laten na de opening door de burgemeester. 
Een leuk gezicht al die ballonnen in de lucht, ik heb in het verleden zelfs geholpen met 

opblazen, dichtknopen van de ballonnen en ze van touwtjes voorzien. 
Een heel werk door een grote groep vrijwilligers gedaan.

In steeds meer gemeenten in dit 
mooie land wordt ervan af gezien 
om nog ballonnen op te laten. Met 
voortschrijdend inzicht moet men 
tegenwoordig echt bedenken dat al 
het plastic erg slecht is voor het mi-
lieu. Maar op de eerste plaats komt 
voor mij dat die touwtjes en het 

plastic erg veel problemen geven 
voor diverse diersoorten. Eenden, 
duiven, kraaien, egels raken ver-
strikt in de draadjes/plastic met alle 
gevolgen van dien. Bij mijn vrij-
willigerswerk bij Dierenambulance 
Utrecht ben ik er reeds vele malen 
mee geconfronteerd.

Daarom vraag ik gemeente De Bilt 
en Oranjeverenigingen - voor dit 
jaar is het niet meer te stoppen - 
maar alstublieft laat volgend jaar 
géén ballonnen meer op in onze 
gemeente.
    
Marjan Vervest Maartensdijk

Koningsdagconcert 
in Lage Vuursche

Ook dit jaar zal het inmiddels bekende Koningsdagconcert (op woens-
dag 27 april) plaatsvinden in de Stulpkerk te Lage Vuursche. Het begint 
om 16.00 uur en wordt verzorgd door Ton van der Horst uit Hilversum. 
Naast organist van de Grote Kerk in Hilversum is Ton van der Horst 
ook koordirigent, geeft hij orgellessen en schrijft hij eigen koraalbe-
werkingen. Regelmatig verleent hij medewerking aan zangavonden, 
koor- en orgelconcerten. Er is een afwisselend programma van orgel 
en samenzang. Er worden Psalmen, geestelijke liederen en vaderlandse 
liederen gezongen. De opening resp. sluiting worden verzorgd door drs. 
G.A. van Ginkel (Maartensdijk) en ds. G.H. Kruijmer (Lage Vuursche). 
Er wordt een collecte gehouden, de toegang is vrij.
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Westbroek
dinsdag 26 april
 18.00 uur Touwtrekken
 20.30 uur Feestavond met Kraakthelder tot 01.00 uur

woensdag 27 april
 07.00 uur Reveille
 09.30 uur Optocht
 12.00 uur Aubade, lintjesregen, jurering Taartbakwedstrijd,
  prijsuitreikingen.
 14.30 uur Fietspuzzeltocht
 17.00 uur  Picknick in en rond de tent

vrijdag 29 april
18.00 uur 40-ste Polderloop
20.30 - 01.00 uur Feestavond m.m.v. Super Sundays

zaterdag 30 april
 10.30 uur Vrijmarkt / kleedjesmarkt
 14.00 uur Prutrace 
 17.30 uur Trek ‘n trekker voor duo’s
 20.30 uur Hollandse avond met John van den Bosch en
  Wim van Barneveld

zondag 1 mei
 14.00 uur Kerkdienst/samenzijn in de tent o.l.v. Leo Fijen

Maartensdijk
woensdag 27 april
 Ochtend Maertensplein
 08.00 uur Ballonnen oplaten bij Dijckstate
 08.00-12.00 uur Kindervrijmarkt op Maertensplein
 09.00 uur Aubade en ballonnen oplaten m.m.v.
  Kunst en Genoegen
 10.00 uur Demonstraties div. verenigingen

 Middag TV Tautenburg
 Voor jong en oud zijn er op baan 1 en 2 diverse springkussens.
 Voor de allerkleinsten is er een aparte plek. 
 13.00 uur Bubbelvoetbaltoernooi (voorrondes)
 13.30 uur Tennis challenge
 15.00 uur Mijn vader is de beste
 15.30 uur Bubbelvoetbaltoernooi (halve fi nales)
 16.30 uur Bubbelvoetbaltoernooi (fi nales)

Lage Vuursche
woensdag 27 april
 10.00 uur Opening Oranjemarkt en kleedjesmarkt
 11.15 uur Vlag hijsen op de hoek van Dorpsstraat en Slotlaan,
  aansluitend naar Verpleeghuis Sint Elisabeth.
 12.30 uur Oranjeborrel in het dorpshuis

Aanvang kinderspelen en horeca puzzelcircuit
 13.30 uur Aan de Slotlaan afwisselend optreden van de
  ‘Eemzangers’ en de dweilband van Crescendo
 16.00 uur Koningsdag concert In de Stulpkerk
 17.00 uur Einde oranjemarkt
 18.30 uur Indeling team gekostumeerd voetbal in dorpshuis
 18.45 uur aanvang wedstrijden in weiland achter rest.
  Lage Vuursche.

Hollandsche Rading
Koningsdag is bij het Dorpshuis te volgen op de TV onder het genot
van koffi e, oranjegebak, fris, wijn bier en heerlijke snacks.

dinsdagavond 26 april
 18.30 - 23.00 uur Prinsenbal bij Stal Prinsenburg
 Barbecue buffet, live optredens en DJ.

woensdag 27 april 
 9.30 uur Kinderattacties open, orgel speelt
 10.00 uur Burgemeester hijst de vlag
Start vrijmarkt en pony rijden
 12.00 uur Zeskamp

De Bilt / Bilthoven
woensdag 20 april
 20.00 uur Feestavond, Opstandingskerk

vrijdag 22 april
 20.00 uur Oranjebingo, gebouw De Schakel

woensdag 27 april
 08.05-08.15 uur Aubade koperblazers KBH trans Dorpskerk
 07.00-12.00 uur Kindervrijmarkt, Hessenweg
 11.30-17.30 uur Oranjeconcours, overveld Jagtlust
 13.30-17.00 uur Spellenfestival, gazon Jagtlust

Groenekan
zaterdag 23 april
 Locatie Huize Voordaan, feesttent
 17.30 uur Algemene ledenvergadering
 18.00 uur Ted’s aanschuiftafel
 19.30 uur Mini playbackshow ‘Oranjekan got talent’
 20.30 uur Koningsbal met band Little Sister

woensdag 27 april
 09.00 uur Ringsteken op pony (kinderen)
 09.45 uur Ringsteken te paard met zadel
 10.30 uur Ringsteken met aangespannen wagen
 14.00 uur Alternatieve Zeskamp
 14.30 uur  Pannenkoeken 
 17.00 uur Vrijmarkt

 18.45 uur aanvang wedstrijden in weiland achter rest. 18.45 uur aanvang wedstrijden in weiland achter rest.
  Lage Vuursche.

 11.15 uur Vlag hijsen op de hoek van Dorpsstraat en Slotlaan,

  ‘Eemzangers’ en de dweilband van Crescendo

 18.30 uur Indeling team gekostumeerd voetbal in dorpshuis
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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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

TUINTREKKER Gudbord 2 
vyl Kubota diesel € 1400,-. 
Tel. 035-5771232

Webasto benzinekachel 12v 
€ 50,-. Tel. 035-5771232

Betonplex 2500x1250x18 
€ 45,-. Tel. 035-5771232

Wastafel Sphinx, wit compleet 
met Grohe kraan € 45,-. Tel. 
06-10277478

Bad- mengkraan Grohe € 40,-. 
Tel. 06-10277478

Wipstoel rood € 5,-. Tel. 
06-10277478

Wipstoel met wit warm vacht-
je € 10,-. Tel. 06-10277478

Campingbedje met dik matras 
€ 25,-. Tel. 06-10277478 

Campingbed € 15,-. Tel. 
06-10277478 

Wit, houten klapstoel € 10,-. 
Tel. 06-10277478 

Hello Kitty tafeltje met 2 stoel-
tjes € 10,-. Tel. 06-31693830

8 verzilverde gebaksvorkjes 
met gedraaide steel en knop-
je bovenop € 20,-. Tel 030 
-2284394

Tv-kast 40x80x65cm € 15,-. 
Tel. 06-86042723 of marco.
hazekamp@live.nl

Badmintonracket € 25,-. Rokje 
maat 38 (tennis/badminton) 
€ 5,-. Tel. 0346-212436

Tv 82cm € 15,-. Tel. 0346-
213040

Blauw wipstoeltje van Prénatal 
€ 7,50. Autostoeltje tot 18 kilo, 
merk Universel € 20,-. Tel. 
0346-212352

Boek van een droommotor 
Harley-Davidson geschreven 
door Graham Scott, veel kleu-
renfoto’s € 6,50. Tel. 0346-
243758

Zware kwaliteit Grolsch bier-
glazen op staande voet met 
embleem, 7 stuks € 6,50. Tel. 
0346-243758

Jaargang van Hobby handig 
2014 voor creatieve mensen 
€ 10,-. Tel. 0346-243758

Trilplaat power maxx vibrati-
ons, voor sportief thuis gebruik 
€ 20,-. Tel. 06-46562101

I.g.st. slaapbank, zwart, 
opklapbaar € 45,-. Tel. 
06-30360562

Nieuwe toilet-verhoger, licht-
gewicht, wit, Cefindy € 30,-. 
Tel. 0346-212492
Elektrische grasmaaier Flymo 
Compact € 40,-. Tel. 0346-
212259

Goede houten schommel met 
2 schommels en 1 plek voor 
een klimtouw. Staat met gron-
dankers vast, 364cm breed. 
€ 30,-. Tel. 06-11390830

1-pers. wollen 4 seisoenen 
dekbed € 20,-. Tel. 030-
2281463

1-pers. onderdeken 1 kant wol, 
1 kant katoen, nooit gebruikt 
€ 15,-. Tel. 030-2281463

1-pers. antiallergisch 4 seisoe-
nen dekbed €15,-. Tel. 030-
2281463

Activiteiten
GARAGE-SALE zaterdag 23 
april van 09.00 - 14.00 uur, 
Henrica v. Erpweg te De Bilt

GARAGEVERKOOP zater-
dag 23 april van 10.00 – 15.00 
uur, Achterweteringseweg 50

GARAGESALE route 
Groenekan zaterdag 25 juni, 
deelnemen? Meld je aan voor 
1 juni: garagesalegroenekan@
gmail.com of  06-53561701 
Chiara

20 Mei gratis les: FLAMENCO 
19.30-20.30 uur. Beginners en 
gevorderden. Gitaar: Kambiz 
Afshari. H Dunantplein 4 te de 
Bilt. www.flamenco-utrecht.nl
 Fietsen/ brommers
FIETS met lage instap, een-
maal gebruikt maar ik durf 
niet meer wegens leeftijd. 
Van € 699,- voor € 450,-. Tel. 
0346-213321

Elektr. FIETS Gazelle Orange 
i.g.st. is nagekeken € 500,-. 
Tel. 030-2281463

Personeel gevraagd
Stal Arends in Maartensdijk 
zoek een VAKANTIEHULP 
voor div. onderhoudswerk-
zaamheden. Reinigen straten, 
stallen, schilderen enz. geen 
stalwerkzaamheden. Bel 
06-54753516

S C H O O N M A A K -
medewerk(st)er voor schoon-
maakwerkzaamheden in een 
object te Lage Vuursche/
Den Dolder. Werktijden 
van maandag t/m vrij-
dag van 05.00-08.00 uur. 
OPROEPKRACHTEN voor 
schoonmaakwerkzaamhe-
den voor diverse objecten in 
Maartensdijk en Bilthoven 
(Berg en Bosch). Div. werktij-
den en dagen. Reageren tijdens 
kantooruren 08.30-17.00 uur. 
G. van Alem Schoonmaak- en 
Bedrijfsdiensten b.v. 0346-
213001

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE schilder 
met 35 jaar ervaring, heeft 
nog tijd over voor al uw schil-
der- sauswerk/behangen/dak-
rep. enz. Ingeschr. Kvk. Vrijbl. 
Prijsopg. 06-39870829

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Te huur KANTOORPAND 
200m2 met airco aan 
de Industrieweg in 
Maartensdijk € 1250,- p/m. 
Tel. 06-54623282

BETTY’S CORNER! Ook 
voor kleur en permanent 
behandelingen. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

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

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

GEVONDEN: 2 sleutels met 
roze label waarop een dames- 
of meisjesnaam staat. 12 april 
gevonden bij het bankje aan 
het fietspad van Maartensdijk 
naar Hollandsche Rading. Tel. 
06-44334907

Te huur BEDRIJFS-
RUIMTE 100 en 400 
m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

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

KOFFERS en nog eens 
koffers. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Stroopwafelactie

Alle negen leerlingen, die 30 of meer pakjes stroopwafels hebben verkocht kregen een 
prijs: zij kunnen samen met iemand naar een film naar keuze. Nikée Nelemaat (groep 8) 
verkocht 182 pakjes en Brent van Doesburg (groep 4) raakte 99 pakjes kwijt.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: 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 vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en 
timmerwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren 
en bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 
06-54751296. Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig 
onderhoudswerkzaamheden of aanleg-veranderingen in 
uw tuin, verkoop en levering van alle tuinplanten/bomen, 
restpartij open(haard)hout, broeiramen en 1 ruiters 

Tuinservice van Vliet voor al uw snoei-zaag-blad-straat- 
tuinwerkzaamheden etc. Het is nu weer tijd voor het 
planten van bomen en alle andere soorten van tuinplanten 
o.a. beuken vanaf : 70cm à € 0,65 tot 2,5m à € 8,50. Taxus 
vanaf 50/60cm à € 4,50 tot 2,5m à € 45,-. Coniferen vanaf 
100/120cm à € 5,- tot +/- 4m à € 65,-. Laurier vanaf 80cm 
à € 5,- tot 2,5m à € 25,-. Meststof Cultera 25kg € 17,50. 
Vele soorten grote en kleine fruitbomen etc. U kunt bij ons 
terecht voor al uw tuin planten. Nw. Weteringseweg 34 Tel. 
06-54751296

Zonwering-rolluiken optrekband- elektrisch-staal-
draad en luxaflexreparatie. Zonweringonderdelen. Tel. 
06-26604779 Onderdelenservice Groenekan

De verkoopactie van stroopwafels bij de 
Groen van Prinstererschool in De Bilt is 
afgesloten. Er zijn in totaal 2108 pakjes 
stroopwafels verkocht, waardoor 1000 
euro gedoneerd kon worden aan de twee 
goede doelen: Axelfoundation en Africa 
Classic. 

Voor de school blijft er 850 euro over, 
omdat ook de Roparun gesponsord kan 
worden. De Roparun is een estafetteloop 
van meer dan 500 kilometer van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam waarbij men-
sen, in teamverband, een sportieve pres-
tatie leveren om op die manier geld op te 
halen voor mensen met kanker. 

(Fred van Dijen)
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TZ laat kans op overwinning liggen
Afgelopen zaterdag werd de veldcompetitie hervat. Tweemaal Zes speelt daarbij een niveau 

hoger dan in de zaal. Bij het hervatten van de veldcompetitie staat TZ op een veilige 6e plaats. 

De tegenstander was Avanti uit 
Pijnacker, dat drie punten meer 
had behaald tot dan toe. De start 
was overduidelijk voor de thuis-
ploeg. Na 2 – 2 werd binnen 10 
minuten uitgelopen naar 7 – 2. Na 
de 8 – 4 nam Avanti het initiatief 
over, met name door veel beter om 
te gaan met de kansen. Bij de rust 
was het 10 – 12 voor de gasten.
De start van de tweede helft was 
wederom voor de thuisploeg. De 

achterstand werd omgebogen in 
een 13 – 12 voorsprong. In die 
fase speelde de thuisploeg net met 
die extra beleving en scherpte die 
nodig is om wedstrijden te winnen. 

Na de 13 – 12 kwamen de gasten 
weer op gelijk hoogte en beide 
ploegen scoren om en om tot het 
16 – 16 stond. Daarna stokte weer 
de doelpuntenproductie bij TZ en 
dat kost ze uiteindelijk de wed-

strijd. Avanti loopt uit naar 16 – 19 
en beslist de wedstrijd. 

De thuisploeg heeft laten zien dat 
ze in de basis prima in staat is om 
een goede wedstrijd neer te zetten 
maar in detail en individueel moe-
ten ze echt nog stappen maken om 
daadwerkelijk punten binnen te 
halen. Als het lukt om op dat vlak 
te verbeteren, maken ze kans op 
handhaving.

TZ op zoek naar een doelpunt.

DOS schakelt Spirit 
uit in titelrace

Het was een rechtstreeks duel om bovenin mee te blijven 
draaien tussen koploper DOS en achtervolger Spirit. 

Beide ploegen kennen elkaar door en door en weten waar de sterke 
punten van de andere ploeg liggen. Zo kwam topschutter Sander 
Schattenberg van Spirit (vorige week nog goed voor 11 goals) maar 
niet los van DOS aanvoerder Tim Nap. Slechts één veldgoal in de 
hele wedstrijd was zijn score. Dit was exemplarisch voor heel Spirit 
dat niet onder de geweldige verdedigende druk van DOS uit kon 
komen. 

Het uitschakelen van DOS is veel lastiger, omdat het spel meer ge-
varieerd is en iedereen bij de Westbroekers scorend vermogen heeft. 
DOS gaf Spirit zodoende het nakijken en halverwege de wedstrijd 
was bij een 3-13 ruststand de partij eigenlijk al beslist op het winde-
rige veld in Voorthuizen. 

Verschil
Na rust kwamen de irritaties bij de thuisploeg en had de scheidsrech-
ter zijn handen vol om alles in goede banen te leiden. Bij 6-16 stokte 
het scoren bij DOS en was men in het laatste kwartier te aardig voor 
de thuisploeg. 
Verdedigend werd er niet meer consequent gesloten en aanvallend 
werd het spel te voorspelbaar. Zo liet DOS het toe dat er nog een 
draaglijke eindstand voor Spirit op het scorebord kwam van 14-18. 
Een eindstand die geen recht doet aan het wedstrijdbeeld. Uiter-
aard waren de punten het belangrijkste, maar toch zat het de meeste 
DOS-spelers achteraf niet helemaal lekker dat het verschil zo klein 
was geworden. 

DOS houdt een voorsprong van twee punten op Noviomagum dat nu 
alleen op de tweede plaats staat en blijft met nog vier wedstrijden te 
gaan koploper. 

FC De Bilt A2 kampioen
Met nog drie wedstrijden te gaan is het de A2-junioren van FC De Bilt gelukt het kampioenschap in 
hun klasse te behalen door een 3-1 zege op naaste concurrent Delta Sport (Houten). Met een verschil 
van 11 punten op deze nummer 2 kan FC De Bilt A2 door geen tegenstander meer ingehaald worden.

Voor dit team is dit het derde kampioenschap op rij, een 
bijzondere prestatie. Ook in de B-junioren heeft dit team 
als B4 en B2 het kampioenschap weten te behalen. Vol-

gend jaar spelen ze voor het laatst in de jeugd en er wordt 
door het team nu alweer gepraat over een kwartet kampi-
oenschappen op rij. (foto Nelly Oelderik).

A2-junioren van FC De Bilt.

Brandenburg wint
De heren van Brandenburg wonnen 
zaterdagavond verdiend van het op 
de 4e plaats staande ZV de Zaan uit 
Zaandam. De biltse ploeg speelde 
vooral verdedigend een goede wed-
strijd. Aanvallend werden te veel 
kansen gemist waardoor het onno-
dig lang spannend bleef.
Brandenburg startte goed en door 
doelpunten van Joost van den Burg 
stond het al snel in de 1e periode 0-2 

maar dat was ook de eindstand na 
deze periode. In de 2e periode kon 
Brandenburg geen afstand nemen, 
beide ploegen scoorden maar 1 maal 
waardoor het halverwege slechts 
1-3 stond. In de 3e periode werd de 
beslissing gemaakt o.a. door jeugd-
speler Jorren Hanselaar die goed 
inviel werd een 6-2 voorsprong ge-
nomen. In de 4e periode werd over 
en weer nog gescoord waarmee een 

keurige 10-5 overwinning en 3 be-
langrijke punten behaald werden.
Door deze overwinning behoudt 
Brandenburg de belangrijke 2e 
plaats, welke recht geeft op promo-
tie Play-off tegen de nummer laatst 
uit de hoofdklasse, waarschijnlijk ’t 
Y uit Amsterdam. Volgende week 
volgt nog de laatste wedstrijd van de 
competitie tegen het reeds gedegra-
deerde ZV Utrecht.

Voordaan onderuit 
tegen Den Bosch

De hockeymannen van Voordaan bevinden zich in de hoek waar de 
klappen vallen. Het uitduel tegen Den Bosch ging met 5-1 verloren 
waardoor de ploeg uit Groenekan moet vrezen voor degradatie. Bij 
rust keek Voordaan al tegen een 2-0 achterstand aan en vijf minuten 
in de tweede helft werd het zelfs 3-0. 

Adriaan Stolk bracht de stand op 3-1, maar Den Bosch scoorde ver-
volgens nog twee keer. Voordaan staat laatste in de hoofdklasse met 
13 punten uit 21 wedstrijden. Volgende week is de laatste speel-
ronde van de reguliere competitie. Voordaan neemt het dan op tegen 
HGC dat nog strijdt voor een plek in de play-offs.

Uitslag Wedvlucht 
Postduivenvereniging De Bilt was deelnemer aan de wedvlucht vanaf 
Quievrain op zaterdag 16 april. 
De uitslag was: Comb. van Grol & Zn 1, A. Boers 2, J.A. de Rooy 3, 
5, 6, 7, 8, Ron Miltenburg 4, Ron van Veggel & Zn 9 en Comb Turk 
& van Zels 10. 
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Themawandeling 
Utrechts Landschap

Op zondag 24 april is er bij Beerschoten een themawandeling: ‘bo-
men in de lente’. Deelnemers kunnen zich aanmelden via christien.hid-
ding@gmail.com. De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 
anderhalf uur. Deelname is gratis. 
Start vanuit Paviljoen Beerscho-
ten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te 
De Bilt, voorbij parkeerplaats van 
de Biltsche Hoek linksaf.

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Neem een kijkje achter de schermen
In de komende maanden zijn er opnieuw rondleidingen in de eeuwenoude eendenkooi van 

Breukeleveen. In de afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten met veel vrijwilligers de 
eendenkooi grotendeels gerestaureerd.

Vroeger werden daar eenden voor 
de consumptie gevangen, maar 
sinds tientallen jaren gebeurt dat 
niet meer en wordt de eendenkooi 
in verband met de grote natuur en 
cultuurhistorische waarden door 
Natuurmonumenten in stand ge-
houden. Op zondag 24 april, don-
derdag 5 mei (Hemelvaartsdag), 
zondag 15 mei en maandag 16 mei 
(Pinksteren), zaterdag 28 mei en 
zondag 29 mei, zaterdag 25 juni en 
zondag 26 juni 2016 laten gidsen 
van Natuurmonumenten van circa 
12.00 uur tot circa 15.00 uur de 
schermen, de vangarmen, de kooi-
plas en het kooikershuisje zien en 
vertellen over de rijke historie van 
de eendenkooi en over het herstel 
van het dichtbij de eendenkooi ge-
legen trilvenengebied met zijn gro-
te vogelrijkdom. 

Aanmelden
De rondleidingen duren circa 45 
minuten. Vooraf aanmelden om 

hieraan deel te nemen is niet nodig 
en deelname is gratis. Een vrijwil-
lige bijdrage voor de restauratie-
kosten van de eendenkooi wordt 
op prijs gesteld. De rondleidingen 
starten halfweg de Kanaaldijk, een 
fiets- en wandelpad gelegen tussen 

Hollandsche Rading en Tienhoven. 
Te bereiken vanuit Hollandsche Ra-
ding via het verlengde van de Graaf 
Floris V weg en vanuit Tienhoven 
via de Dwarsdijk. Bij regenachtig 
weer zijn er geen rondleidingen. 
(Rene Alkema)

Lentemarkt 
Zaterdag 23 april organiseert werkgroep Oost-Europa in samenwerking met zorgboerderij 

Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. van 9.30 tot 15.00 uur een  Lentemarkt

Op het terrein van zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg (Dorpsweg 85) 
in Maartensdijk zijn de pasgeboren 
lammetjes van dichtbij te bekijken 
en er is een schaapscheerder aan-
wezig die iets vertelt over de kunst 
van het schapen scheren. Ook is er 
een veearts aanwezig die iets vertelt 
over zijn beroep. Voor de kinderen 
is er genoeg te doen. Zo staat er 
een springkussen, kan er een ritje 
worden gemaakt met een huifkar 

en op de pony’s. Verder kunnen de 
kinderen leren hoe ze een koe moe-
ten melken en zijn er diverse oud-
hollandse spelletjes. Ook is het erg 
leuk om eens al de andere dieren te 
zien die op de boerderij rondlopen.

Bestemming
De opbrengst van deze dag komt 
dankzij sponsoren geheel ten goede 
aan de noodhulp van stichting HCR 
in Bacau (Roemenië). Dit project 

in 1995 opgericht om school- en 
gezinsverlating te voorkomen. De 
doelen van het project zijn: kin-
deren binnen het gezin houden, 
zorgen dat kinderen naar school 
blijven gaan, (re)integratie van kin-
deren of jongeren in hun school, 
opname van kinderen in tehuizen 
tegengaan en het uiteenvallen van 
gezinnen voorkomen. Jaarlijks ne-
men aan het sociale project meer 
dan 1000 mensen deel.

Ontdek het vernieuwde 
Fort Ruigenhoek

Fort Ruigenhoek organiseert ca. 2x per maand een rondleiding van 1,5 uur.

Fort Ruigenhoek is onlangs ge-
restaureerd en zeker een bezoek 
waard. Verken het fort met de gids 
van Staatsbosbeheer, kom alles 
te weten over de geschiedenis en 
struin door de natuur rondom het 
fort, die vroeger een belangrijke rol 

speelde bij de verdediging. Aan-
vang: 13.30 uur. U hoeft zich niet 
vooraf aan te melden maar kunt ge-
woon op de genoemde dag en tijd 
naar het fort komen, waar de gids 
bij het hek op u wacht. (Ruigen-
hoeksedijk t.o.125)

Wilt u met een eigen groep een 
rondleiding boeken? Dat kan ook! 
Mail naar utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl en vraag naar de moge-
lijkheden.
Onder begeleiding van een gids is 
fort Ruigenhoek te bezoeken.

Varend door de 
Molenpolder

Binnenkort valt er weer heerlijk te genieten van alles wat groeit en 
bloeit. Staatbosbeheer biedt de mogelijkheid om dat vanaf het water te 
doen. In een stille fluisterboot kom je tot rust en geniet je van het land-
schap van petgaten en legakkers van de Molenpolder. Speur samen met 
de gids naar de dieren in dit gebied, zoals ringslang en purperreiger, en 
loop onderweg een stukje op het ‘drijvend land’. Kijk voor meer info en 
reserveren op www.staatsbosbeheer.nl. Vertrek is vanaf de Westbroekse 
Binnenweg 5, Tienhoven.

Op de fluisterboot door de Molenpolder.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
20-04
Do.

21-04
Vr.

22-04

Hollandse eendenborstfilet
met sinaasappelsaus

of
Kabeljauwfilet met kreeftensaus

of
Gevulde jalapeños

met kruidige jasmijnrijst

€ 10,-

Do.
28-04

Vr.
29-04

Woensdag 27 april
“Koningsdag” gesloten

 
Verse Hollandse asperges met

ham of zalm, krieltjes, ei,
peterselie en boterjus

€ 14,50

23 april "Aanschuiven in de feesttent"
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