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Westbroek in het middelpunt 
tijdens bevrijdingsdag

door Henk van de Bunt

In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse 
onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn oorlog en grootschalig 
geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. In de gemeente 
De Bilt zal (ook daarom) in 2015 op twee plaatsen ‘dodenherdenking’ zijn: in Bilthoven bij 
gemeentehuis Jagtlust en in Westbroek in en rond de Hervormde Kerk aan de Kerkdijk.

Ieder jaar kiest het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei een thema, dat 
als rode draad door de activitei-
ten op 4 en 5 mei loopt. In 2015 
is het thema: Wie de ogen sluit 

voor het verleden, is blind voor de 
toekomst. Journalist en televisie-
maker Ad van Liempt schrijft naar 
aanleiding van het thema: ‘Wie de 
foto’s en de filmbeelden terugziet 

van de bevrijding van Nederland 
in mei 1945 zal het beamen: de 
feestvreugde was on-Nederlands 
uitbundig en er leek bovendien 
geen einde aan te komen. Op die 

beelden is niet te zien dat er ook 
groepen waren waarvoor die feest-
vreugde sterk getemperd werd of 
zelfs helemaal niet aan de orde 
was’. Die vreemde gewaarwor-
ding op 5 mei 1945 was er ook in 
Westbroek. Tijdens de herdenking 
zal Karien Scholten daar nader op 
ingaan. 

Woord en muziek
In Westbroek zal de bijeenkomst 
in de kerk door burgemeester Ar-
jen Gerritsen worden geopend. 
Vervolgens zal er een afwisseling 
zijn van sprekers en muzikale mo-
menten bijdragen (orgelspel door 
Rick Grootendorst en bijdragen 
door Sparks of Joy). Later speelt 
muziekvereniging Vriendenkring 
koraalmuziek bij het oorlogsmo-
nument en leidt een taptoesignaal 
het twee-minuten-stiltemoment in. 
Na verschillende kransleggingen 
wordt de bijeenkomst afgesloten 
met het zingen van de coupletten 
1 en 6 van het volkslied, waarna 
er nog een ontmoetingsmoment in 
kerkelijk centrum Rehoboth (ach-
ter de kerk) is. 

Geheugen
Karien Scholten zal tijdens de her-
denking in de kerk iets vertellen 
over Bevrijdingsdag, de dag dat 
er oorlog uitbrak in Westbroek. 
Karien: ‘Dit thema is jaren uit de 
weg gegaan vanwege de gruwe-
lijke herinneringen en de schuld-
vraag. Het verhaal dat ik zal voor-
lezen staat gegrift in het geheugen 
van een 11-jarig meisje van toen. 
Zonder haperen beschrijft zij nu 
de gebeurtenissen alsof het giste-
ren was. Omdat twee-derde van 
de jeugd (11-30 jaar) in ons dorp 
het drama van Bevrijdingsdag niet 

kent, is besloten om samen met 
hen de contrasten van die dag te 
herdenken op 4 mei’.

Rampzalig
Karien: ‘De bevrijding van Neder-
land op 5 mei 1945 is voor West-
broek rampzalig verlopen. 11 veel-
al jonge mannen zijn hier die dag 
omgekomen; 9 uit het dorp en 2 uit 
Duitsland. Over de gebeurtenissen 
van die dag is veel gesproken, maar 
vooral veel gezwegen. Nu, 70 jaren 
later zijn veel betrokkenen van toen 
overleden, maar blijkt het grootste 
deel van de jeugd het verhaal niet 
te kennen. Ik zal tijdens de herden-
king het ooggetuigenverslag van 
een meisje van 11 van die dag voor 
lezen. Messcherp is de herinnering 
nog steeds’.

Contrasten
Karien noemt 5 mei 1945 ‘Een dag 
van contrasten: de dag begint fees-
telijk met uithangen van de vlag-
gen, maar de stemming slaat snel 
om. Gruwelijk en angstaanjagend 
zijn de belevenissen van de drie 
kinderen in het verhaal. Het dorp 
is ontwricht door het oppakken van 
alle mannen. Er bestaat onzeker-
heid over het lot van de mannen; 
het huiveringwekkende afwachten 
die hele dag. 

Het ongeloof van de broers die te-
gelijkertijd de feestelijke intocht 
van de geallieerden bijwoonden’. 
Karien: ‘Ik lees het verhaal voor 
ook vanwege mijn vriendschap met 
de 81 jarige vrouw, het meisje van 
toen. Zij wilde haar herinneringen 
met mij delen. Zij wil zelf niet spre-
ken, maar ik mag haar verhaal ver-
tellen. Zij bezoekt met regelmaat 
nog de Westbroekse begraafplaats’. 

Andere flitspaal
In Groenekan is de oude analoge flitspaal langs de Nieuwe We-
teringseweg vervangen door een digitaal exemplaar. De nieuwe 
flitspaal wordt in de loop van volgende week aangezet.
De digitale flitspaal controleert zowel op snelheid als op door rood 
licht rijden. Het Openbaar ministerie laat de komende jaren in het 
hele land een groot deel van de analoge flitspalen vervangen door 
digitale palen.

De nieuwe flitsers vergen minder politiecapaciteit omdat ze 24 uur per 
dag aan staan en de verwerking van boetes sneller gaat.

Karien Scholten en Henk van Zijtveld voor het Westbroekse Oorlogsmonument. Henk van Zijtveld werkte onlangs 
nog mee aan een televisiedocumentaire, die Ad van Liempt maakt over Bevrijdingsdag 1945 in Westbroek.

Koningsdagprogramma's 
zie pagina 13

Nu ooievaars neer zijn gestreken
wordt zeker de komende weken
bij Landgoed Persijn
want daar moet je zijn
naar de komst van baby’s gekeken

Guus Geebel Limerick

Bilts OndernemersNieuws
Vorige week verscheen

     het eerste nummer. 
         Bent u ondernemer

         en wilt u het 
              magazine ook 

ontvangen, mail dan naar
info@variopers.nl of kijk op

www.biltsondernemersnieuws.nl



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

26/4 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/4 • 9.30 en 18.30u -

Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/4 • 10.30u - Drs. A. van Lunteren

R.K. Kerk O.L. Vrouw
26/4 • 10.30u - Pastor J. Houben

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

26/4 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
26/4 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

26/4 • 10.00u - Ds. T. Jacobs
26/4 • 19.00u - Dr. A. F. Troost

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/4 • 10.00u – Mevr. ds. E. H. W. Stam

26/4 • 19.30u - Taizé

R.K. St. Michaelkerk
26/4 • 10.00u - J. Bosboom en

J. van Gaans

Volle Evangelie Gemeente
26/4 • 10.00u - Dhr. F. Pathuis

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/4 • 10.30u - Dhr. A. van der Meer

Herv. gemeente Blauwkapel 
26/4 • 10.00u - Kand. J. A. de Kruijf 

26/4 • 18.30u - Ds. P. J. Teeuw

Herst. Herv. Kerk
26/4 • 10.30 en 18.00u -

Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk Blauwkapel
26/4 • 10.30u - Ds. N. Meijnen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/4 • 11.00u - Ds. A. van Voorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/4 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
26/4 • 18.30u - Ds. M. P. D. Barth

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

26/4 • 10.00 en 18.30u - Ds. J. P. Stoel

PKN - Ontmoetingskerk
26/4 • 9.30u - Ds. A. van Voorst

St. Maartenskerk
25/4 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
26/4 • 10.30u - Pastor G. de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/4 • 10.00u - Ds. J. Griffi oen
26/4 • 18.30u - Ds. P. G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
26/4 • 10.00 en 18.30u -

Ds. M. van der Zwan
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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

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 25 april zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 25 april wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

& 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 

Info-avond zonnepanelen

Op woensdag 22 april om 20.00 
uur organiseert energiecoöperatie 
BENG! in Hollandsche Rading 
een informatieavond over zonne-
panelen. Iedereen met vragen op 
het gebied van zonnepanelen is 
van harte welkom. Aan de bezoe-
kers wordt wel gevraagd om de 
jaarrekening van het energiebe-
drijf mee te nemen. Aanmelden 
kan via john@beng2030.nl.

Marktdag De Bilt
zoekt spullen

De tweede inzamelavond voor 
de Marktdag 2015 is op donder-
dag 23 april van 19.00 tot 20.00 
uur in Wijkgebouw De Voorhof 
naast de Dorpskerk in De Bilt. 
Tweedehands spullen en dames-
kleding is van harte welkom. 
Om organisatorische redenen is 
er geen ruimte voor grote meu-
belen, witgoed, tv’s en compu-
ters. Voor vragen: Richard en Ida 
(06-17289119). De opbrengst is 
bestemd voor een Opvanghuis 
voor gehandicapten in Blantyre 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Greetje Bos-Ket

Jan
Marjolein en Carel

Pim en Elizabeth
Joris
Gijs en Luca

Nannette en Thijs
Floor
Dorrit en Florian

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tweede Brandenburgerweg 14, 3721 CH Bilthoven

Gerrit Pieter Bos
18 maart 1927 - 14 april 2015

Na een intens leven vol inzet voor familie 
en de gemeenschap overleed

Tot het laatst genietend van de kleine dingen en dankbaar voor 
alle mooie momenten die wij met elkaar deelden.

Gerrit Bos - vierklank 102_Opmaak 1  17/04/15  17:38  Pagina 1

Malawi, Hillcrest Aids Centre in 
Durban in Zuid-Afrika en Klas-
lokaal voor en school Nkhoma 
in Malawi. 

Biltse koren laten zich horen

Op zaterdag 25 april zal de vijf-
de editie plaatsvinden van het 
korenfestival in De Bilt. Vanaf 
13.00 uur treden zeven koren 
uit onze gemeente op in het H.F. 
Wittecentrum aan het Henri 
Dunantplein in De Bilt. De toe-
gang voor het publiek is gratis, 
maar in de zaal zal een bus staan 
waarin men kan doneren, zodat 
de begroting hopelijk helemaal 
sluitend wordt. Op de website 
van de SKC, www.stichtingkun-
stencultuur-debilt.nl staat het 
laatste nieuws en het programma. 

Taizéviering 

Zondagavond 26 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 ver-
schillende talen en er is gelegen-
heid om stil te zijn. 

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 26 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 Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl)

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden op 14 april 2015 van onze oud-wethouder

De heer G.P. Bos
De heer Bos was gedurende 30 jaar raadslid van

de voormalige gemeente De Bilt, waarvan bijna 11 jaar wethouder.

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit
naar zijn echtgenote en naaste familie.

De raad van de gemeente De Bilt,
de griffier, de voorzitter,
mw. T.B.W.M. van der Torre A.J. Gerritsen

Burgemeester en wethouders
van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de voorzitter,

F.G. Wietses A.J. Gerritsen 
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Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
wil zaken rechtzetten

door Rob Klaassen

Wouter van Oostrum, eigenaar van zorgboerderij Nieuw Toutenburg aan de Dorpsweg in 
Maartensdijk, heeft met diverse media contact opgenomen. Hij is moe van alle kritiek die er de 

laatste week op zijn zorgboerderij is neergedaald en wil zijn kant van het verhaal kwijt.

Wouter: ‘Eind vorig jaar werd ik 
door de gemeente De Bilt benaderd 
of de zorgboerderij er iets voor zou 
voelen het beheer van de dieren-
weide over te nemen. Ik stond hier 
positief tegenover. Tevens moest ik 
aangeven hoeveel dat de gemeente 
zou gaan kosten. Uiteraard is de 
hoogte van de offerte, zoals gebrui-
kelijk een interne zaak’. 

Voorstel
Wouter: ‘Wij hebben ons het beheer 
van de Dierenweide als volgt voor-
gesteld: Het grove werk, zoals het 
afvoeren van mest en het schoon-
maken van de hokken laten we doen 
door iemand die onder de Wajong 
regeling valt. De Wajong regeling 
(Wet Werk en Arbeidsondersteu-
ning Jong gehandicapten) betreft 

jongeren, die ten dele arbeidsonge-
schikt zijn en voor een deel door het 
UWV worden betaald. Het andere 
deel wordt door ons betaald. Voor 
het werk aan de Dierenweide willen 
wij zo’n jongere een dag extra gaan 
inhuren. Wij vinden het een mooie 
kans om mensen met een Wajong-
uitkering aan een werkplek te kun-
nen helpen. De werkzaamheden in 
de Dierenweide zullen hier heel ge-
schikt voor zijn. Ook willen wij aan 
de huidige beheerder, Joop Rozier, 
nog een kleine bijdrage per maand 
geven, zodat ook hij bij de Dieren-
weide kan blijven werken. Op die 
manier denken wij dat wij het be-
heer van Dierenweide in Maartens-
dijk te kunnen gaan uitvoeren’. Op 
de vraag over hoeveel dat nu pre-
cies per maand gaat kosten zegt hij 

dat niet precies te weten. Wel zegt 
hij ervan overtuigd te zijn, dat het 
een bezuiniging zal betekenen ten 
opzichte van de kosten die de ge-
meente thans spendeert aan de Die-
renweide.

Ergernis
Wouter zegt er zich uitermate aan 
te hebben gestoord, dat de zorg-
boerderij negatief in het nieuws 
is geweest. ‘Er wordt beweerd dat 
wij zorggelden in de dierenweide 
zouden gaan steken of dat wij er 
aan zouden gaan verdienen. Dat is 
volstrekt onjuist. Het idee om het 
beheer van Dierenweide op ons te 
nemen is niet van ons uitgegaan, 
maar het betrof een verzoek van 
de gemeente. We hebben hier veel 
meer beesten lopen dan op de Die-

renweide het geval is. Het is voor 
onze cliënten, die verstandelijk be-
perkt zijn, belangrijk om met die-
ren om te gaan. De zorgboerderij 
levert professionele zorg aan deze 
mensen. Nogmaals, ik wil hebben 
gezegd dat er beslist geen zorggel-

den in de Dierenweide gaan zitten.’ 
Op de vraag of er door de gemeente 
al op zijn offerte is gereageerd zegt 
hij nog niets daarover te hebben 
gehoord. ‘Alles staat nog open. Ik 
weet echt niet waar het op gaat uit-
draaien’.

Wouter benadrukt dat hij graag meedenkt over de mogelijkheden om de 
Dierenweide in Maartensdijk te behouden.

HNL-talentprogramma 
valt in de prijzen

Het Nieuwe Lyceum heeft voor de getalenteerde bètaleerlingen van 5 en 6 vwo een uitdagend 
programma, dat de leerlingen in groepjes uitvoeren: het U-talent schoolprogramma, 

georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De geselecteerde leerlingen mogen 
hierbij naar eigen inzicht en in overleg met de docent flink wat lesuren ‘schrappen’ om met een 

groepjes zelfstandig aan een project naar keuze te werken.

Veel scholen in de omgeving heb-
ben een dergelijk programma en 
op dinsdag 14 april werden maar 
liefst 33 verschillende schoolpro-
gramma’s gepresenteerd op de jaar-
lijkse docentenconferentie van de 
universiteit. Voor Het Nieuwe Ly-
ceum werd de presentatie verzorgd 
door V5-leerlingen Meike Eijsberg, 
Marjolein Mullens en Anna Lu-
gard en door docent Ralph Meu-
lenbroeks. Het onderwerp was niet 
eenvoudig: exo-planeten, planeten 
buiten ons eigen zonnestelsel.

Een jury van 4 experts uit het veld 
beoordeelde de verschillende pre-
sentaties en uiteindelijk wist het 
team van HNL de tweede prijs te 
bemachtigen. De jury roemde met 
name de grote mate van zelfstan-
digheid en het vertrouwen dat de 
leerlingen krijgen. 

(Lucienne van de Sluis)

Aan de prijs is een geldbedrag van 500 euro verbonden, dat ingezet kan 
worden voor de verbetering van het bèta-onderwijs. Hoogstwaarschijnlijk 
gaat de school hiervoor een 3d-printer aanschaffen. 

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

Tel.:	0346	-	210605

Eindelijk brede 
aanpak rattenplaag

De SSW en de gemeente De Bilt gaan samen aan de slag om de oorzaak 
van het rattenprobleem rond de Plutolaan, maar ook bij de Bielalaan 
en de Donatilaan te onderzoeken. Er is afgesproken dat het KAD uit 
Wageningen gaat bekijken wat er werkelijk aan de hand is.

Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbe-
heersing en milieubescherming en stelt kennis ter beschikking aan over-
heden over onder andere de bestrijding van ongewenste organismen. 

Fractievoorzitter SP Menno Boer: Vanaf het gereed komen van het on-
derzoeksrapport Plutolaan/Beatrixlaan zijn wij in overleg geweest met 
de Woonstichting SSW en de gemeente om hier een passende oplossing 
voor te vinden. Gelukkig is ook de gemeente nu eindelijk overtuigd dat 
zij hier ook een belangrijke rol in te spelen heeft. Dit is goed nieuws 
voor de vele inwoners die al enkele jaren ernstige overlast van ratten 
ondervinden in en rond hun huizen. Feit is dat ratten altijd bestreden 
moeten worden, want ratten zijn altijd een gevaar voor de volksgezond-
heid; dat zegt zelfs de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zolang 
niemand weet waarom de beestjes elke keer weer terugkomen, blijft 
het dweilen met de kraan open. Vandaar ook de oproep van de SP de 
afgelopen maand’. 

Meldlijn
‘Afgelopen weken heeft onze meldlijn roodgloeiend gestaan van men-
sen die meldingen, adviezen of gewoon steunbetuigingen met ons 
hebben gedeeld. Wij danken dan ook iedereen die ons gebeld heeft 
en roepen iedereen op om ook voor andere problemen de SP-meldlijn 
te bellen’, aldus Boer. De meldlijn is te bereiken via telefoonnummer 
06 82086624 en is bereikbaar op maandag en woensdag van 19.00 tot 
21.00 uur en op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur. Op andere tijdstippen 
kan een boodschap worden ingesproken.

Open Dag Voedselbank De Bilt

Zaterdag konden belangstellenden een kijkje nemen bij de Voedselbank aan de Molenkamp. Daar werd duidelijk 
hoeveel vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor mensen met een smalle beurs. (foto: Frans Poot)

advertentie
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ORANJE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Varkenshaas 
medaillon spiezen
Kipdij saté
Hamburgers

4 gegrilde kippenbouten

Magere 
runderlappen

500
gram 5.98

500
gram 7.98

500
gram 6.49

5.00

Slavinken
Rundervinken
Gehaktstaven

ORANJE KAAS 
LEKKER PIKANT

ORANJE KAAS 
MET BLAUWADER

3.98250
gram

2.98250
gram

5.98500
gram

1.98100
gram

CASHEWNOTEN 
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

MAARTENSDIJKSE 
PEPITA MIX

6 halen / 5 betalen

lekker makkelijk

6 halen / 
   5 betalen!

Kip-tomaat-mozzarella salade
Sellery peppadew 
Filet americain 3 x 100

gram 4.50

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

Boerenham
Fricandeau
Rosbief 3 x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf donderdag 
23 april t/m woensdag 29 april
(Koningsdag 27 april gesloten)

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

6.00
2 TORTILLIA’S OF 
ORANJE WRAPS

Extra donderdag voordeel:

ONZE HEERLIJKE GRILL- 
EN LEVERWORST 
ALLEEN GELDIG OP VRIJDAG 
EN ZATERDAG 6.50Per

stuk

VLEESWAREN-TRIO

HÉÉRLIJKE BEENHAM VOOR BIJ DE ASPERGES…

Kip-tomaat-mozzarella salade

50

4.98

ONZE HEERLIJKE GRILL- 
EN LEVERWORST
A

KONINGIN DER GROENTE

WE HEBBEN NOG VEEL MEER AANBIEDINGEN IN DE WINKEL

VERSE ZOMERKONINKJES
GRATIS VOOR U GESCHILD

___________________________________________ 500 GRAM  4,95 _______________________________________ 2 X 500 GRAM  4,95

Koningsdag de hele dag gesloten
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advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Tentoonstelling ADO speelgoed 
opnieuw hoogtepunt

door Koos Kolenbrander

Van 17 april t/m 16 mei is er in Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42, een tentoonstelling van 
ADO-speelgoed. Naar aanleiding hiervan organiseert Bouwman Boeken in samenwerking met 
Ruimte voor Kunst een lezing over ADO. Op dinsdag 28 april komt Stefan Bilo daar vertellen 

over de geschiedenis van dit karakteristieke, kleurrijke speelgoed. 

De expositie toont ADO speelgoed 
uit verschillende periodes. Een deel 
daarvan is te koop. Overige kleurrij-
ke bijdragen en beeldmateriaal zijn 
afkomstig van het CODA Museum 
te Apeldoorn en de particulieren 
Adri Visser en Piet Raven. Omdat 
de tijd niet stilstaat is er ook iets te 
zien van de ontwikkelingen in hou-
ten speelgoed. Van ontwerper Floris 
Hovers, bekend van zijn Archetoys, 
zijn moderne interpretaties van het 
houten autootje te bewonderen 

Therapie
Als arbeidstherapie werd in de pe-
riode 1933 tot 1962 dit speelgoed 
vervaardigd door tuberculosepa-
tiënten in het toenmalige sanato-
rium Berg en Bosch te Bilthoven. 

De Maartensdijkse Piet Raven was 
een fervent verzamelaar ervan: 
‘De arbeidstherapie was bedoeld 
als voorbereiding op de terugkeer 
in de maatschappij. ADO betekent 
Arbeid door Onvolwaardigen. Het 
TBC-sanatorium kwam in 1933 
naar Bilthoven en vestigde zich op 
het terrein in de Eyckensteinse bos-
sen waar een sanatorium voor ca. 
400 patiënten werd gebouwd.

Bronkhorst
Geneesheer directeur dr. W. Bronk-
horst zag in dat patiënten na een 
langdurige periode van ziek zijn 
en bedrust wel eens moeite zou-
den kunnen ondervinden bij hun 
terugkeer naar het dagelijks leven. 
De bijna herstelde patiënten wer-

den daarom op hun terugkeer in 
de maatschappij voorbereid door 
ze onder medische begeleiding in 
werkplaatsen te laten wennen aan 
het dagelijks werkritme. Mannen 
konden er hout en metaal bewer-
ken of schilderen. Ook was er een 
boekbinderij en werden er schoe-
nen, kleding en horloges gemaakt. 
Voor vrouwelijke patiënten was er 
een naai- en weefkamer. Co Ver-
zuu, een jonge bouwopzichter van 
de gemeente Utrecht, werd door 
Bronkhorst aangetrokken om lei-
ding te geven aan de afdeling, waar 
houten speelgoed werd gemaakt. 
Verzuu ontwierp zelf het speel-
goed met een simpele en strakke 
vormgeving. De vormgeving en 
het kleurgebruik zijn waarschijnlijk 

geïnspireerd door de kunststroming 
De Stijl, waartoe destijds de kunste-
naars Gerrit Rietveld en Piet Mon-
driaan behoorden. Het speelgoed 
had naast een artistieke- ook een 
opvoedkundige waarde. Er werden 
veel verschillende typen houten 
auto’s van beuken- en eikenhout 
gemaakt evenals bokkenwagentjes, 
poppenmeubeltjes, trekpoppen en 
winkeltjes. Dit werd als artistiek 
speelgoed verkocht in de Bijenkorf 
en bij het warenhuis Metz en Co 
in Amsterdam. Ook ging het naar 
België, Duitsland, Engeland, Zuid 
Afrika en Nederlands Indië. 

Plastic
Omstreeks 1950 nam, mede door 
de komst van plastic speelgoed, de 
vraag naar het houten ADO speel-
goed af. Tegelijkertijd nam ook aan-
tal tuberculosepatiënten af. In 1962 is 
de ADO werkplaats in Berg en Bosch 
opgeheven. Het sanatorium werd een 
streekziekenhuis. De Sociale Werk-
voorziening Zeist nam de houtbe-
werkingsmachines, materialen en 
rechten voor een symbolisch bedrag 
over. De betekenis van de afkorting 
ADO werd gewijzigd in Apart Doel-
matig en Onverwoestbaar. Het hou-
ten speelgoed werd te duur voor de 
handel. De laatste vijftig in Zeist ge-
maakte autootjes hebben als relatie-
geschenk hun weg gevonden. 

Raven
Eén van deze verzamelaars was 

Maartensdijker Piet Raven. Hij 
kwam in het ziekenhuis Berg en 
Bosch met het ADO speelgoed in 
aanraking. Piet werkte in het zieken-
huis als onderhoudsschilder en bij 
het intern transport. Piet heeft tot de 
sluiting van het ziekenhuis op Berg 
en Bosch gewerkt. Hij vond in het 
ziekenhuis nog achtergebleven ADO 
speelgoed en raakte er o.a. door het 
toegepaste kleurgebruik geboeid. 
Piet raakte enthousiast en ging het 
houten speelgoed verzamelen. Hij 
liep vele rommelmarkten af. Een 
tijdje terug heeft hij zijn verzameling 
overgedragen aan Hans Kars initia-
tiefnemer van Ruimte voor Kunst. 

Lezing
Stefan Bilo verzamelt al vanaf zijn 
10e antiek speelgoed. Hij studeer-
de kunstgeschiedenis aan de Uni-
versiteit van Utrecht en in die tijd 
ontdekte hij ADO als de perfecte 
combinatie van kunst en speel-
goed. Zijn masterscriptie ging over 
de kunsthistorische context en het 
kunsthistorisch belang van ADO. 
In het laatste jaar van zijn opleiding 
aan de Universiteit van Utrecht 
heeft hij zijn eigen bedrijf Toys-Art 
opgericht en sindsdien is hij full-
time bezig met de inkoop, verkoop 
en taxatie van antiek speelgoed. De 
lezing op 28 april is bij Bouwman 
Boeken, Hessenweg 168 De Bilt 
om 20.00 uur. Graag vooraf aan-
melden via info@bouwmanboe-
ken.nl of tel. 030 2200112Stephan Pas neemt stokje over

Sinds 26 maart is Stephan Pas de nieuwe dirigent van het Algemeen Zangkoor Maartensdijk. 
Onder leiding van deze nieuwe dirigent gaat het AZM zich als eerste richten op het de 

uitvoering van een concert met als thema Oorlog & Vrede in het najaar van 2015. 
 

Na een geslaagde uitvoering van de 
Krönungsmesse van Mozart door 
AZM afgelopen november, gaf de 
toenmalige dirigente Mariëlle Hint-
zen aan te willen stoppen bij AZM. 
De veelzijdige Mariëlle wilde zich 
meer richten op theater. Uit de daar-
opvolgende sollicitatieprocedure en 
proefdirecties is uit meerdere uit-
stekende kandidaten Stephan Pas 
gekozen als nieuwe dirigent. Step-
han Pas heeft op 19 maart, tijdens 
het muzikale afscheid van Mariëlle 
het dirigeerstokje van haar overge-
nomen. 

Hoger plan
Na zijn opleiding klarinet en or-
kestdirectie aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag volg-
de Stephan verschillende master-
classes. Zijn repertoire reikt van de 
barok tot hedendaagse composities. 
Stephan is een warm voorvechter 
en pleitbezorger van eigentijds Ne-
derlands repertoire. Hij is oprich-
ter en dirigent van het Alban Berg 

Ensemble, waarmee hij eigentijdse 
muziek uitvoert en waarvoor hij 
ook bewerkingen maakt. Daarnaast 
werkt Stephan Pas met amateurko-
ren. Vanuit een positieve werkhou-
ding en goede sfeer wil hij mensen 
inspireren en naar een hoger plan 
brengen. De interactie tussen di-

rigent en zangers, het contact met 
het koor, met de klank en de mu-
ziek, het muzikale samenspel en het 
luisteren naar elkaar ziet hij als een 
mooie uitdaging.

De nieuwe dirigent (r) en zijn 
voorganger. (foto: Riny van Polen)

De werkplaats van arbeidstherapie voor tuberculosepatiënten.

Wethouder Hans Mieras opende de tentoonstelling door samen met Hans 
Kars een laatste stuk ADO-speelgoed in elkaar te zetten. [foto: Henk van 
de Bunt]

Piet Raven met zijn verzameling. [foto: Henk van de Bunt]
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Adverteren in De Vierklank!
Bel dan 0346 21 19 92

WVT nodigt je uit om op zaterdag 25 april van 10.00 - 16.00 uur 
kennis te maken met haar brede activiteitenaanbod. Beleef vele
demonstraties, doe mee met proeflessen en schrijf desgewenst 
direct in! Voor meer details: zie www.vvsowvt.nl. 

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Openingstijden:

Dinsdag 08.00 - 17.00 uur
Woensdag 08.00 - 17.00 uur
Vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 14.00 uur

Maandag en donderdag gesloten

Knippen zonder afspraak € 16,-
Louis van der Weerd Dorpsstraat 31  De Bilt

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Opruiming voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 
persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-
fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en
banken. Kom proberen wat goed zit-
comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 
winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

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

Voor deze wijken
zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
Wijk 118:  Diepenbrocklaan, Haydnlaan,

Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan,

De Hooghlaan, Albert Cuyplaan, 
Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan,
 Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan,
 de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan

PER 6 MEI
Wijk 159: Akker, van Hogendorpweg,
 Soestdijkseweg Zuid 1 t/m 49

Kaiserbroodjes 
4 stuks € 1,-
Koningstaartje6 personen
slechts € 8,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KONINGSACTIE

Profiteer NU 
woensdag t/m zaterdag 

van 30% korting 
op de geselecteerde 
koningsactie artikelen.

WWW.NAGElfAShION.Nl

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie

VOOR DE LIEFSTE MOEDER
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Gebuikersgroepen Vierstee vinden elkaar 
door Rob Klaassen

Donderdagavond 16 april vond er in De Vierstee een plechtige ondertekening plaats van 
een gezamenlijke verklaring door de gebruikers van de huidige Vierstee. In deze verklaring 

spraken zij zich uit er voorstander van te zijn, dat er een gerenoveerde en vernieuwde Vierstee 
wordt gerealiseerd op de locatie waar die nu ook al is, dus aan de Nachtegaallaan.

Voor de beide initiatiefnemers van 
Vierstee 2.0, Edwin Plug en Hen-
nie van der Heijden, was het een 
feestelijke avond nu vrijwel alle 
gebruikers zich achter hun initia-
tief hebben geschaard. Alleen het 
Groenhorst College blijft opteren 
voor een sporthal naast het Groen-
horstcollege en de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading zegt geen voor-
keur te hebben voor een van beide 
locaties. 

De visie van Vierstee 2.0 houdt een 
totale renovatie en het wegwerken 
van alle knelpunten in, alsmede ook 
het nemen van duurzaamheidsmaat-
regelen. In feite wordt alles anders 
in de Vierstee en blijft waarschijnlijk 
alleen nog de voorbouw over.

Verklaring 
In een verklaring van de korfbal-
verenigingen TZ en DOS wordt 
gezegd, dat hun uitgangspunt is dat 
er een accommodatie moet komen 
die voor beide verenigingen ‘zowel 
in kwalitatieve als kwantitatieve zin 
voldoet en bovenal ook betaalbaar is 
en blijft’. Beide verenigingen vinden 

het een voordeel dat alle gebruikers 
in gezamenlijkheid hiervoor willen 
gaan. Er werd donderdagavond dan 
ook verklaard, dat alle clubs en ver-
enigingen elkaar nodig hebben en 
dat ze samen onder een dak willen 
blijven. De avond straalde een grote 
onderlinge verbondenheid uit.

Realisatie
Thans zijn College en gemeenteraad 
aan zet. Het was dan ook begrijpe-
lijk, dat er een aantal raadsleden bij 
deze ondertekening aanwezig was. 

Dat een accordering van de plan-
nen voor een geheel gerenoveerde 
en ook duurzame Vierstee conform 
de plannen van Vierstee 2.0 nog wel 
even op zich laat wachten valt te be-
grijpen. Door een ingenieursbureau 
is berekend, dat het 5,3 miljoen euro 
zal gaan kosten om de plannen vol-
gens Vierstee 2.0 uit te voeren. De 
gemeente heeft in de meerjarenbe-
groting hiervoor een reservering op-
genomen van 1,5 miljoen euro. Het 
laatste woord hierover is dan ook 
zeker nog niet gesproken.

De avond straalde een grote onderlinge verbondenheid uit.

Zonnige Zomerplanten Weken
Elk jaar in de tweede helft van april 
is de traditionele plantenmarkt van 
’t Vaarderhoogt in Soest. Dit jaar 
gaat dit evenement van start op 
donderdag 23 april. 

Het gehele buitenterrein van ’t 
Vaarderhoogt is omgebouwd tot 
Hollandse plantenmarkt, tjok- en 
tjokvol kramen en stellingen met 
duizenden planten tegen markt-
prijsjes.

De Zonnige Zomerplanten Weken 
zijn geopend tot en met zondag 10 
mei. Ook alle zondagen in deze 
periode (van 12.00 tot 17.00 uur). 
Naast de enorme zee aan planten 
en ander levend groen zijn er nog 
andere leuke belevenissen. Don-
derdagavond 23 april bijvoorbeeld 
is er de populaire Bakken & Pot-
ten vulavond. Iedereen mag dan 
potten, pannen, kisten en andere 
zaken meenemen en die met hulp 

van de Vaarderhoogt medewerkers 
opmaken. De potgrond is gratis, de 
planten met aantrekkelijke ZZW 
kortingen. Omdat bij ’t Vaarder-
hoogt ook het 45-jarig jubileum 

van start gaat krijgen alle kopers 
bij een bepaald bedrag één van de 
vier kwartetvouchers. Deze vou-
chers zijn later in dit jubileumjaar 
van grote waarde.

Maandag 27 april is het dubbel feest, want terwijl de druk bezochte 
plantenmarkt plaatsvindt zijn er op de 2e parkeerplaats van ’t Vaarderhoogt 
de Koningsdag Kinderspelen in samenwerking met het Oranjecomité.

PvdA De Bilt tegen
bezuinigingen op informele zorg!

Het Biltse college van burgemeester en wethouders (D66, VVD, CDA en GroenLinks) stelt voor 
om 7% te bezuinigen op alle subsidies. De lokale PvdA is daar zeer kritisch over.

Raadslid Erik van Esterik: ‘Het 
korten van alle subsidies met 7% 
is ondoordacht. Instellingen en ver-
enigingen zijn er mee overvallen en 
er is geen gesprek gevoerd met hen 
wat de bezuiniging betekent voor 
hun activiteiten’.

Handje Helpen
De PvdA De Bilt maakt zich in de 
eerste plaats zorgen over de korting 
op de Stichting Mens en de Stich-

ting Handje Helpen. Van Esterik: 
‘Dit zijn instellingen die met meer 
dan honderd vrijwilligers zoge-
naamde informele zorg verlenen 
aan mensen. Dat is zeer belangrijk 
werk waar vele inwoners van De 
Bilt wekelijks mee geholpen zijn. 
Bijvoorbeeld door mensen met 
een chronische ziekte wekelijks 
te helpen’. De PvdA vind ook dat 
het korten van deze instellingen op 
hun subsidie haaks staat op het doel 

om de kosten van formele zorg te 
beperken. Van Esterik: ‘Juist deze 
vrijwilligers zorgen niet alleen voor 
een ‘warme samenleving’ waar we 
klaar staan voor elkaar, maar zij 
zorgen bovendien ook nog eens 
voor het beperken van de duurdere 
formele zorg. Daar bezuinig je toch 
nooit op’. De PvdA dient komende 
donderdag tijdens de raadsvergade-
ring in De Bilt hierover een tegen-
voorstel in.

Kaasschaaf over begroting
Beter De Bilt vindt de aangekondigde bezuinigingen op de subsidies in 
de welzijnssector, sport en cultuur eenzijdig. De gemeenteraadsfractie 
steunt de investeringen in het nieuwe zwembad, de Vierstee en Het 
Nieuwe Lyceum, maar volgens fractievoorzitter Ebbe Rost van Ton-
ningen zijn het uitgaven waarvoor de afgelopen jaren gereserveerd had 
moeten worden. ‘Het is niet fair om de rekening nu alleen bij welzijns-
sector, sport en cultuur neer te leggen. Natuurlijk moet iedereen zijn 
steentje bijdragen, maar dan moet de kaasschaaf over de gehele begro-
ting gehanteerd worden.’

Beter De Bilt roept instellingen en verenigingen die in de knel denken 
te komen op om zich bij de partij te melden, zodat een inventarisatie 
gemaakt kan worden.

Wijnproeverij
Jumbo Farenhorst & Groupe LFE Wines Worldwide presenteren voor de 
1e keer een Wijnproeverij in De Vierstee in Maartensdijk. Op vrijdag 24 
april om 20.00 uur wil men mensen in de gelegenheid stellen kennis te 
maken met een selectie van de mooiste wijnen uit het assortiment. U kan 
deze avond ook wijnen met korting bestellen. Aanmelden via Jumbo Fa-
renhorst, Maertensplein Maartensdijk. Entreekosten bedragen 2,50 euro. 

Verkeersexamens weer 
begonnen

door Walter Eijndhoven

De praktische verkeersexamens op de fiets voor de groepen zeven 
en acht van de basisscholen zijn afgenomen. Om te slagen moeten 

de leerlingen, gekleed in oranje hesjes, een vooraf
bepaald parcours foutloos afleggen.

Vrijdag 17 april startten vier kernen (Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek) met de examens, vanaf de School met de 
Bijbel, aan de Prinses Beatrixlaan in Maartensdijk. Om 9.00 uur werd 
het startsein gegeven door wethouder Madeleine Bakker. De voorzitter 
van de organisatie Enny Doornenbal vertelt: Vanaf de School met de 
Bijbel vertrekken vandaag 123 leerlingen, van zes scholen, om deel te 
nemen aan het verkeersexamen. De kinderen moeten een vooraf be-
paald traject afleggen. Onderweg passeren zij twintig controleposten 
en wordt gekeken of zij de verkeersregels goed toepassen’. Voordat de 
deelnemers aan het practische examen mogen beginnen worden de fiet-
sen gecontroleerd, zoals op goede verlichting, of de remmen het goed 
doen en moeten zij zijn geslaagd voor de theorie. 

Ouders
Ook de ouders op de controleposten hebben een training gevolgd om 
de langsfietsende leerlingen goed te kunnen beoordelen. Aan het eind 
van de fietsrit ontvingen de leerlingen een appel en een pakje drinken, 
geleverd door resp. Landwaart en Jumbo Maartensdijk. Maandag 20 
april startten 500 leerlingen van de basisscholen in Bilthoven en De 
Bilt vanaf het gemeentehuis.

Leerlingen in spanning voor het verkeersexamen.

Kleuterkerk 
In de Michaelkerk, Kerklaan 31 De Bilt zijn op 26 april om 11.30 uur 
de allerkleinste kinderen weer van harte welkom. In deze oecume-
nische viering is het thema: De Goede Herder. Kinderen mogen hun 
(knuffel) schaap of een tekening met een schaap meenemen. Kinderen 
mogen ook wat lekkers meenemen voor in de mand. Na afloop is er 
limonade voor de kinderen en wordt het lekkers gedeeld. Uiteraard 
zijn ook de ouders, opa’s en oma’s van harte welkom. De viering duurt 
ongeveer 30 minuten. Voor meer info: kleuterkerkdebilt@gmail.com
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Voordeel

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

199

Geldig van donderdag 23 t/m maandag 27 april 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

399250

149

Jumbo Jelle Farenhorst wenst u een � jne Koningsdag.

27 - 04 open

van 08.00 tot 13.00

Oranje
Jumbollen
doos 4 stuksl

Goudeerlijk
witte of tarwe
bollen 8 stuks
per zak
van

€2,29

Heineken
bik pak 1980 ml
van

€4,99

Hamburgers
pak 4 stuks
van

€2,50
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Bustocht met ‘Vrouwen van Nu’ 
door Walter Eijndhoven

Vanaf het verzamelpunt De Mantel, naast de Rooms-Katholieke kerk in Maartensdijk, 
vertrokken afgelopen vrijdag zo’n 36 vrouwen en twee mannen voor een tocht met een toerbus 

langs een aantal landgoederen en buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande,
een toeristische route tussen De Bilt en Rhenen.

De stemming zat er al vroeg in. 
Vanuit Maartensdijk en omliggen-
de dorpen stroomden de leden van 
‘Vrouwen van Nu’, toe om elkaar 
weer te ontmoeten en er samen een 
gezellige dag van te maken. Nettie 
van der Laan, de voorzitster van de 
afdeling: ‘Vrouwen van Nu is een 
grote landelijke club voor vrou-
wen, met totaal 47.000 leden. 

Onze eigen afdeling telt 76 leden, 
in leeftijd variërend van 45 jaar 
tot 86 jaar’. De afdeling is een 
ontmoetingsplaats voor vrouwen 
die hart hebben voor hun leefom-
geving, die hun creativiteit willen 
ontplooien, aan hun persoonlijke 
ontwikkeling willen werken en die 
hun stem willen laten horen in de 
maatschappij’. 

Lustwarande
Deze dag stond in het teken van de 
landelijk bekende ‘Stichtse Lust-
warande’, een lint van landgoede-
ren en vroegere buitenplaatsen, dat 
slingert langs de Provinciale weg 
van De Bilt tot aan Rhenen. De 
excursie werd begeleid door Henk 
van Lint en Bab Langelaar, beiden 
gids van het Utrechts Landschap. 
Van Lint: ‘Wij begeleiden de dames 
vandaag vanuit het Utrechts Land-
schap en zullen proberen al hun 
vragen te beantwoorden. Het eer-
ste gedeelte loopt tot aan Leersum. 
Hier zal gepauzeerd worden en kan 
iedereen iets eten of drinken’. Via 
Leersum wordt de tocht vervolgd 
over de Langbroekerwetering, te-
rug naar huis. Langelaar: ‘Vanaf 
Leersum over de Langbroekerwe-

tering neem ik het over van Henk, 
omdat ik meer over het landschap 
van Langbroek kan vertellen’. Van 
Lint vult aan: ‘Wij wisselen elkaar 
inderdaad af, ik neem het eerste ge-
deelte, tussen De Bilt en Leersum, 
voor mijn rekening, omdat ik daar 
weer meer kennis over heb. Zo vul-
len wij elkaar mooi aan’. 

Willem
Willem van Ek, één van de deel-
nemers, vertelt: ‘Voor mij is het nu 
de tweede keer dat ik meega. De 
vorige keer was mij goed bevallen. 
Eigenlijk is het niet de bedoeling, 
het is echt een vereniging voor 
vrouwen, maar ja, als zij vragen of 
ik meewil op zo’n mooie tocht, is 
de keus voor mij snel gemaakt, dan 
ben ik erbij’.

Naast de twee gidsen vergezelde nog twee mannen de grote groep.

De Bilt op de kaart
Op woensdag 22 april geeft Ellen Drees in het gebouw voor 
Samenlevingsopbouw WVT aan de Talinglaan 10 te Bilthoven 
een lezing over de geschiedenis van De Bilt. Ellen Drees beheert 
de beeldcollectie in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en 

Venen te Breukelen. In het RHC Vecht en Venen is
een aantal prachtige kaarten opgeslagen. 

De kaarten maken deel uit van het cultureel erfgoed van de vroegere 
gemeente De Bilt. Iedere kaart heeft zijn eigen geschiedenis. 

Aan de hand van foto’s van de vroegere situatie - en soms ook van 
de huidige - zal Ellen Drees deze geschiedenis presenteren.

Jagtlust
Kaarten die getoond zullen worden zijn o.a. de verkoopkaart van 
Jagtlust in 1882, twee unieke ontwerp-kaarten van de tuinarchitect 
Otto Schulz en drie ontwerp-kaarten van Bilthoven. De originele 
kaart ligt niet in het archief, maar hangt op de kamer van de burge-
meester van De Bilt. 

De lezing begint om circa 21.00 uur in aansluiting op de Leden-
vergadering van de Historische Kring d’Oude School in De Bilt, 
eveneens in het gebouw van WVT. De toegang is gratis.

Ook een kaart van het landgoed Houdringe in 1722 wordt 
gepresenteerd.

Ook een notaris houdt van koekhappen
‘Ik ben al jaren lid van het Oranjecomité, ’  zo 
vertelt Frans, ‘en als voorzitter ben ik overal bij 
betrokken. Het begint met de voorbereiding, maar 
op Koningsdag zelf is het gewoon een kwestie van 
aanpakken. Ik doe het vooral omdat ik het leuk 
vind, maar ook omdat ik graag deel uitmaak van 
het openbare leven in de gemeente De Bilt. ’ Die 
maatschappelijke betrokkenheid is zo gegroeid 
in de loop der jaren. Frans en Ina (Houwing red.) 
waren ‘jonge notarissen’ in het dorp en werden 
gaandeweg voor meer en meer openbare functies 
gevraagd. 

KENNIS EN HANDJES
Ina geeft aan dat voor haar maatschappelijk 
betrokken zijn heel breed en divers is. ‘De ene 
keer gaat het puur om je kennis die je inzet, 
bijvoorbeeld als er geld voor een goed doel is 
ingezameld en er een stichting nodig is die het 
geld beheert. Dan maak ik de statuten voor ze 
tegen een sterk gereduceerd tarief. De andere keer 
gaat het om de inzet van handjes. Sta ik ineens 
tuinbankjes te schilderen voor het verzorgingshuis 
hier in de buurt. Juist die bandbreedte is wat het 
zo leuk maakt, je weet nooit wat je tegenkomt. ’ 

HET ZIT IN SIMPELE DINGEN
‘Tegenwoordig is het allang niet meer zo dat 
alleen de dokter, de notaris en de pastoor voor 
openbare functies worden gevraagd, maar 
maatschappelijke betrokkenheid zit ergens wel in 
onze genen, ’  vertelt Frans. ‘Onze ouders deden dat 
vroeger al, dus we hebben het met de paplepel 
ingegoten gekregen. Het zorgt voor onverwachte 
ontmoetingen en contacten met mensen die ik 

anders nooit had leren kennen en dat vind ik zelf 
heel waardevol. ’  Ina gaat verder: ‘Het geeft ook 
een stuk voldoening. Sommige dingen zijn zo 
simpel, of het nu gaat om pannenkoeken bakken 
of om mindervaliden begeleiden op een uitje, 
je maakt er mensen blij mee en je hebt veel lol. 
Dan denk je bij jezelf: wat hebben we vandaag 
ontzettend gelachen met z’n allen. Dan ga ik met 
een goed gevoel naar huis. ’ 

MENSEN VOOR MENSEN
‘Negen van de tien keer heeft onze maatschap-
pelijke inzet geen raakvlakken met ons ambt. 
Het gaat meestal om heel andere dingen dan je 
in je dagelijkse werkzaamheden doet, maar het 
draagt bij wel aan onze identiteit, ’  vervolgt Ina, 
‘daarom zorgen we er altijd voor dat het gaat om 
zaken die spelen in de gemeente De Bilt. Hier 
hebben we ons netwerk, speelt ons sociale leven 
zich af en zijn we makkelijk te benaderen. We zijn 
mensen-mensen die graag deel uitmaken van de 
plaatselijke gemeenschap. Ik hoop altijd anderen 
enthousiast te maken. Met een kleine investering 
qua tijd kun je het zelf leuk hebben, maar 
belangrijker nog, je kunt tegelijkertijd iets goeds 
doen. Dat hebben we hoog in ons vaandel staan. 
We zijn altijd betrokken en altijd dichtbij. ’

Contactgegevens:
Notarissen Houwing van Beek
Soestdijkseweg Zuid 267
3721 AE  Bilthoven
T (030) 2290811
info@houwingvanbeek.nl
www.houwingvanbeek.nl

Op 27 april a.s. (Koningsdag) is het vroeg dag voor notaris 

Frans van Beek. Om 04.00 uur ’s ochtends gaat de wekker. Snel een 

oud kloffie aan, op naar het festiviteitenterrein en handen uit de 

mouwen. Frans helpt met het opbouwen van de vrijmarkt, sjouwt 

dranghekken, stampt kliko’s aan... En als het zo uitkomt, doet hij mee 

met koekhappen of een ander spelletje. Niets is hem te gek.

Frans van Beek en Ina Houwing

NHVB_Advertorial 264x196mm.indd   1 13-04-15   11:54

advertorial
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De grootste, gezelligste, meest complete en 
voordeligste plantenmarkt

Van donderdag 23 april tot en met zondag 10 mei 
élke dag geopend (zondagen van 12.00 tot 17.00 uur)

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.VAARDERHOOGT.NL

Vanaf donderdag 23 april is ons gehele buiten-
terrein ingericht als Hollandse plantenmarkt. 
Tjok- en tjokvol kramen en stellingen met 
duizenden voordeelplanten. Lekker (planten)
markten met een kleine beurs. 
Neem zoveel mee als u maar wilt!!

Dit jaar wordt onze beroemde plantenvoordeel-
markt gecombineerd met ons 45-jarig jubileum.
Dubbel feest, dubbel voordeel, want alles wat u 
koopt is voorzien van ‘marktprijsjes’ en u krijgt 
bij besteding van 25 euro en elke 25 euro daar-
boven waardevolle jubileumvouchers cadeau!!

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

SATÉVLEES
Lekker gemarineerd met o.a. ketjap, kruiden, ietsje sambal,
kno� ook, Kan ook aan een stokje geregen worden. 100 gram 0,99

BLACK ANGUS SUKADE
Om zacht te stoven. Smelt op de tong.
120 Dagen graan gevoerd. Unieke smaakbeleving. 500 gram 8,75

KONINGSBURGERS
Puur rundvlees. Lekker gekruid & gezouten; lekker op een
broodje of bij de maaltijd. Misschien wel op de BBQ? 3 stuks 3,75

KUIKENDIJ FILET
Uit onze poeliershoek: zonder been. Word niet droog!
Ca 25 min zacht braden. 100 gram 0,95

T-BONE STEAKS
Voor o.a. op de barbecue, de originele! De entrecote en
ossenhaas in één!! Kort bakken als biefstuk. 100 gram 1,85

LAMSRIBKOTELETJES
Van ons bekende lamsvlees. Heerlijk gemarineerd met
vleugje kno� ook. Rosé te bakken. 100 gram 2,25

TIP:
LENTE CHICKIE’S

Met o.a. kip� let, kruiden crème, rauwe ham & lente ui. 100 gram 1,45 
ITALIAANSE GORDONBLEU

Met o.a. varkens� let, kaas, salami & kruidenolie. 100 gram 1,50

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 20 t/m zaterdag 25 april 2015. Zetfouten voorbehouden.

Planetenbaan
Schoenreparatie  &  sleutelservice

  Tel: 030-752 53 62 - Planetenbaan 27 - 3721 KA Bilthoven 

Actie

20% KORTING
Op alle schoenreparaties. Binnen 2 dagen klaar

Openingstijden:
Ma - Do 08:30 tot 18:00
Vr 08:30 tot 19:00
Za 08:30 tot 17:00

Vandaag brengen,
morgen ophalen

KONINGSKORTING

Overhemd reiniging € 3,-
Dekbed 2-persoons € 16,50
Dekbed 1-persoons € 12,50

Actie geldig tot 9 mei

Kledingreparatie  &   StomerijActie

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Blessed by
Comfort

20% korting op alle 

oranje kleding
(geldig tot 25 april)

Out� ts Boots Accessories

Uitleg over moderne apparaten

In samenwerking met middelbare scholieren 
wordt op dinsdag 12 mei de mogelijkheid gebo-
den uitleg te krijgen over tablet, i-pad of mobiele 
telefoon. Zij zijn die dag aanwezig van 10.00 uur 

tot 12.30 uur. Precies op maat, over onderwerpen 
waar men behoefte aan heeft. Samen oefenen op 
het eigen apparaat. Vooraf aanmelden is nodig! 
Servicecentrum Bilthoven-Noord locatie Schuts-
mantel, Gregoriuslaan 35 Bilthoven tel: 030 
7440595 mail: m.valkenburg@mensdebilt.nl
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Geranium
Pelargonium zonale.
Diverse kleuren. 
Potmaat 10 cm. 
Per stuk

VAN 1,79 VOOR 

0,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading •  Tolakkerweg 138 •  035-5771425 •  groenrĳ k.nl
wk 17. Geldig van 23-04 t/m 29-04. OP=OP

Koningsdag open van 

09.00 tot 17.00 uur.

Geen zondagopenstelling
voor Groenrijk

door Guus Geebel

Tuincentrum Groenrijk in Hollandsche Rading wilde ook dit jaar aan het begin van het seizoen 
een aantal koopzondagen houden. Die werden in de media al aangekondigd. Eigenaar Karel 
Hendriksen werd onaangenaam verrast toen ambtenaren van de afdeling handhaving van de 

gemeente De Bilt hem kwamen vertellen dat dit verboden was.
 

‘Ik was totaal overrompeld, want ik 
draai al twaalf jaar in het voorjaar 
en najaar koopzondagen. Mijn con-
currenten in de omgeving zijn bijna 
alle zondagen open. Bovenal heeft 
ons bedrijf deze dagen nodig om in 
het korte seizoen omzet te draaien 
en daarmee onze zaak draaiende te 
houden.’ 

Hendriksen zegt in een e-mail aan 
het college en de gemeenteraad al 
tien jaar koopzondagen aan te vra-
gen en daarvoor altijd zonder pro-
blemen toestemming te krijgen. Hij 
geeft toe dit in 2013, 2014 en in 
2015 vergeten te zijn. ‘Maar als het 
een vorig jaar geen probleem was, 
waarom dan nu opeens wel. Nie-
mand heeft zich bij mij gemeld we-
gens overlast.’ Omdat Hendriksen 
over de zondagopenstelling nooit 
problemen met de gemeente heeft 
gehad, ging hij er zonder meer van 
uit dat het om een verworven recht 
ging dat niet ter discussie stond. 

Spoedbehandeling
Hendriksen noemt in de e-mail het 
verbod om op zondag open te mo-
gen zijn een regelrechte ramp voor 
zijn onderneming. ‘Door de lang-
durige economische crisis is het 
voor mijn bedrijf en vele andere 
bedrijven al heel erg moeilijk kos-
tendekkend te werken, laat staan 
winst te maken. Daarbij komt dat 
de vraagstelling voor supermark-
ten in de gemeente een andere is 
dan voor mijn bedrijf. Bij super-
markten gaat het om uitbreiding 
van de winkeltijden. Bij mijn be-
drijf gaat het om een vergunning 
die al twaalf jaar bestaat.’ Hen-
driksen heeft de formele onthef-
fingsaanvraag inmiddels in orde 
gemaakt en om een spoedbehande-
ling gevraagd. 
 
Handhaven
In de vergadering van de commis-
sie Openbare Ruimte stelde Erik 
van Esterik (PvdA) vragen over 

deze kwestie. Die werden beant-
woord door burgemeester Arjen 
Gerritsen. ‘Wat wij in het kader 
van een geloofwaardige handha-
ving al enige tijd doen is dat wij 
de regels handhaven. De regels 
van de raad zijn dat winkels in 
deze gemeente met uitzondering 
van de vier aangewezen koopzon-
dagen niet open mogen.’ Erik van 
Esterik vindt het vreemd dat de 
overtreding gedurende een groot 
aantal jaren niet geconstateerd 
werd. ‘Het is geen kleine onder-
neming.’ Gerritsen: ‘De verorde-
ning laat toe dat er ontheffingen 
mogelijk zijn en die zitten in die 
vier koopzondagen. Er was eerder 
geen vergunning om open te zijn, 
want dat stelsel kennen we niet’, 
aldus de burgemeester. ‘Wat we 
wel hebben kunnen reconstrueren 
is dat beginjaren 2000 monde-
ling een toezegging is gedaan om 
op zondag open te zijn, maar dat 
verdroeg zich toen al niet met het 
geldende regime.’

Ontheffing
Uit een brief van 23 februari 2010 
van B en W aan Hendriksen blijkt 
echter dat de gemeente in 2010 
een ontheffing heeft verleend 
voor openstelling van Groenrijk 
van 12.00 tot 18.00 uur op zondag 
25 maart, Tweede Paasdag 5 april, 
zondag 2 mei, Hemelvaartsdag 
13 mei, zondag 16 mei, Tweede 
Pinksterdag 24 mei en zondag 
30 mei. De bewering van burge-
meester Gerritsen dat sinds de 
beginjaren 2000 niets is onderno-
men klopt dus niet. In een reactie 
op de ontheffingsbrief van 2010 
zegt Erik van Esterik: ‘Ik vind 
dat een ondernemer die al jaren 
op zondag open gaat en waar ook 
nog nooit over geklaagd is, nu het 
slachtoffer lijkt te worden van 
een toevallige handhavingsactie. 
Tuincentra zijn in de wijde om-
geving allemaal op zondag open. 
Het college moet wat mij betreft 
zeer snel afwegen hoe het deze 
kwestie oplost.’

Karel Hendriksen voelt de handhaving als onterecht en als doodsteek 
voor zijn bedrijf.

De burgemeester zegt het stelsel niet te kennen, maar eerder werd toch 
echt voor zeven koopzondagen ontheffing verleend.

Koningsontbijt voor scholen
Maar liefst 7 scholen in deze regio krijgen op vrijdagochtend 24 april een ontbijt met feestelijke 
en gezonde producten aangeboden door Jumbo Jelle Farenhorst uit Maartensdijk. De scholen 

doen mee aan de Koningsspelen, een landelijke sportdag voor basisscholen in Nederland.
De basisscholen ontvangen de ontbijtpakketten als goede start van deze feestelijke dag.

Hiermee wordt het belang van (samen) ontbijten onderstreept. 

De scholen zijn: de Annie M.G. 
Schmidtschool in Hilversum, de 
Berg en Bosschool te Bilthoven, 
de Bosbergschool in Hollandsche 
Rading, de Julianaschool in Bilt-
hoven, Basisschool de Kamelon 
in den Dolder, de Martin Luther 
Kingschool in Maartensdijk en de 
School met de Bijbel in Maartens-
dijk. ‘Wij zijn trots dat wij de ba-
sisscholen in de omgeving voorzien 
van het Koningsontbijt’, legt Jelle 
Farenhorst uit. ‘Ontbijten is heel 
belangrijk. Je lichaam heeft niet al-

leen alle energie nodig om de dag 
goed te beginnen, het is ook een fijn 
moment om samen door te bren-
gen. Met het aanbieden van het Ko-
ningsontbijt willen we dat nog eens 
extra benadrukken’. Basisscholen 
halen de ontbijtpakketten op don-
derdag 23 april zelf op.

Koningsontbijt
Jumbo Supermarkten sponsort 
het Koningsontbijt dit jaar voor 
de derde keer op rij. Net als voor-
gaande jaren stelt ook een aantal 

leveranciers van Jumbo produc-
ten gratis ter beschikking. De Ko-
ningsspelen zijn een initiatief van 
het Richard Krajicek Foundation 
en Johan Cruijff Foundation en 
bestaan uit een Koningsontbijt en 
een Koningssportdag. In totaal 
nemen dit jaar ruim 5.400 scho-
len in heel Nederland, inclusief 
de Nederlandse Antillen, deel aan 
de Koningsspelen. Jumbo Super-
markten verzorgt hiermee in totaal 
voor zo’n 1,1 miljoen basisschool-
kinderen het ontbijt.

Petitie voor veilige 
oversteek 

Drie jaar geleden hield Irma van Dijk in de raadscommissie Openba-
re Ruimte als inspreker een pleidooi voor een veilige oversteek op de 
Soestdijkseweg ter hoogte van de uitgang van de Grontmij. Zij over-
handigde toen aan de voorzitter van de commissie 110 handtekeningen 
die zij ter plaatse binnen enkele uren had verzameld. 

‘Goed nieuws’, zegt Irma van 
Dijk nu. ‘De oversteek, een riante 
vluchtheuvel naast de oprit van de 
Grontmij, ligt er. Elke dag maak 
ik er met mijn honden met genoe-
gen gebruik van. Automobilisten 
komen nu ze de vluchtheuvel zien 
niet meer met hoge snelheid aan-
stormen.’ Irma vertelt dat zij al juni 
2010 in een brief aan de gemeente 
om de voorziening heeft verzocht. 
Ze heeft nog wel een minpuntje. 
Aan de kant van de Grontmij wordt 
het voetpad niet doorgezet naar het 
bos waar zij haar honden uitlaat. 
‘Voetgangers moeten dus wel nog 
een paar meter over het fietspad 
lopen. Maar als ik kijk naar de ver-
betering ben ik dik tevreden.’ [GG]

Irma van Dijk wil iedereen 
bedanken die haar heeft gesteund 
bij haar actie voor een veilige 
oversteek. 



12

Bij aankoop vanaf 
500 gram kaas

GRATIS
pakje roomboter

Deze aanbiedingen zijn geldig van 22 tot 26 april 2015

Bij aankoop 
vanaf 2 stukjes  

buitenlandse kaas

GRATIS
Frans stokbrood

Deze aanbiedingen zijn geldig van 22 tot 26 april 2015

“ Stoeien met de kinderen?
Ik was altijd bang voor urineverlies.
Nu doe ik weer volop mee.”

Behandeling van incontinentieproblemen bij Bergman Clinics:

•  Onze specialisten richten zich uitsluitend op bekkenbodemklachten.

•  We zijn de grootste in incontinentiezorg en toch zijn onze klinieken kleinschalig.

•  U kunt snel terecht voor een afspraak.

•  We plannen onderzoeken en behandelingen snel achter elkaar, zodat de impact op uw

dagelijks leven beperkt blijft. 

•  U krijgt persoonlijke begeleiding van een gespecialiseerd team.

•  Indien de zorg op academisch niveau moet plaatsvinden, dan hebben wij toegang tot de faciliteiten

van het UMC Utrecht. De specialist (werkzaam bij beide instellingen) ‘reist’ dan met u mee.

•  U kunt ook bij ons terecht bij een afwijkend uitstrijkje, vaginale verzakking of vulva-aandoening.

Bij verwijzing door uw huisarts: vraag naar Bergman Clinics | Vrouwenzorg. Bel voor een afspraak
088 - 9000 500 of mail naar info@bergmanclinics.nl Kijk voor meer informatie op bergmanclinics.nl

 100%
VERZEKERDEZORG!

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Tuin- en brocante markt 

Op zaterdag 2 mei van 10.00-16.00 uur 
word er weer de jaarlijkse tuinmarkt 
gehouden aan de Groenekanseweg 60 te 
Groenekan. Zoals altijd zijn er veel plan-
ten en stekken, buxus, verse bloemen 

en honing, maar ook brocante, woon-
en tuindecoraties en antiek tuinmeubilair. 
Een gedeelte van de opbrengst gaat naar 
Razem (uitwisseling Miecisko- Polen). 
Razem staat zelf ook met een stand op de 
markt. Koffie en lekkernijen zijn verkrijg-
baar. De toegang is gratis.

Dagtocht bij Reisclub 

Bij de Maartensdijkse Reisclub voor Seni-
oren staat op 28 april een dagtocht met 
koffie, gebak en lunch/diner in de nieuwe 
polders en prachtige bloembollenvelden 
op het programma. De opstapplaatsen 

(voor de bus) zijn om 9.15 uur bij Vink 
Westbroek, om 9.30 uur Dijckstate Maar-
tensdijk en om 10.15 uur bij Weltevreden 
in De Bilt. De geplande terugkomst is om 
16.30 uur. Inlichtingen c.q. tel. aanmelding 
kan via 0346 212288 of 06 53853557.
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De Bilt - Bilthoven
woensdag 22 april
 20.00 uur Feestavond, Opstandingskerk

vrijdag 24 april
 20.00 uur Oranjebingo, De Schakel

maandag 27 april
 08.00-08.05 uur Aubade koperblazers, Dorpskerk
 07.00-12.00 uur Kindervrijmarkt, Hessenweg
 11.30-17.00 uur Oranjeconcours, overveld Jagtlust
 13.30-17.00 uur Spellenfestival, gazon Jagtlust
 17.30-ca. 21.00 uur DJ Michel Godefroy

Groenekan
zaterdag 25 april
Locatie Huize Voordaan, feesttent
 18.00 uur Ted’s aanschuiftafel
 19.30 uur Mini playbackshow 
   ‘Oranjekan got talent’
 21.00 uur Feestavond met de band ‘RUIZZZ’
 22.00 uur Smartlappenfestival 
   ‘De vrienden van Groenekan Live’
 01.00 uur RUIZZZ naar huis, einde Koningsbal

maandag 27 april
Locatie Vijverlaan
 09.00 uur Ringsteken op pony en paard met zadel
 10.30 uur Ringsteken met aangespannen wagen
 10.30 uur Ringsteken op hobbelfi ets (t.h.v. nr. 35)

Locatie Huize Voordaan
 14.00 uur Zeskamp
 14.30 uur  Pannenkoeken, Peuter- & Kleuterpret 
 17.00 uur Vrijmarkt
 18.00 uur Prijsuitreiking, bij de feesttent 
  borrel
 19.30 uur afsluiting

Hollandsche Rading
Maandag 27 april 
 10.00 uur  Bij het Dorpshuis, vlag hijsen
 10.30- 13.30 uur Vrijmarkt op het schoolplein en Kinderspelen
 11.00 uur Muziek 
 14.00 uur-16.00 uur Touwtrekken, Ski-lopen, Zaklopen, 
  Hoefi jzergooien, Appelhappen, 
  Spijkerbroekhangen
 14.00 uur DJ Miles
 16.30 uur Loterij

Lage Vuursche
maandag 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 gaan.
 12.30 uur Oranjeborrel in het dorpshuis
Aanvang kinderspelen
 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 festiviteiten

Maartensdijk
maandag 27 april
 08.00 uur ballonnen ophalen
 08.00-12.00 uur kindervrijmarkt op Maertensplein
 09.00 uur aubade en ballonnen oplaten 
  m.m.v. Kunst en Genoegen
 09.00-12.00 uur luchtkussen attributen
 10.00 uur demonstratie/clinic Judokan
 11.00 uur demonstratie 2move

 middag autocross nabij korfbalvelden TZ

Westbroek
Vrijdag 24 april
 18.30 uur Ringrijden, versiering verplicht. 
  Inschrijven zaterdag 18 april 
  tussen 16.30 en 17.30 uur in het Dorpshuis.
 20.30 uur Feestavond met Kraakthelder tot 01.00 uur

Zaterdag 25 april
 10.00 uur Kinderfeest (Vossenjacht) en ballonnen oplaten
 13.00 uur Start 39e Polderloop en 8e wandeltocht. 
 15.30 uur Gekostumeerd voetbal 
 19.00 uur Touwtrekken
 20.30 uur Feestavond met Super Sundays tot 12.00 uur

Maandag 27 April (Koningsdag)
 07.00 uur Reveille
 10.00 uur Optocht, opstellen vanaf 9 uur Korssesteeg
 12.00 uur Aubade, lintjesregen, jurering Taartbakwedstrijd, 
  prijsuitreikingen optocht.
 15.00 uur Verrassingsmiddag voor de kinderen, gezellige
   middag voor ouderen
 17.30 uur  Fitste inwoner van Westbroek
 20.30 uur Feestavond met Happiness 
  Drive-In-Show met special quest. Tot 01.00 uur

 20.00 uur Feestavond, Opstandingskerk

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

 13.30-17.00 uur Spellenfestival, gazon Jagtlust 13.30-17.00 uur Spellenfestival, gazon Jagtlust

 21.00 uur Feestavond met de band ‘RUIZZZ’

MaartensdijkMaartensdijkMaartensdijk
maandag 27 aprilmaandag 27 april
 08.00 uur ballonnen ophalen 08.00 uur ballonnen ophalen
 08.00-12.00 uur kindervrijmarkt op Maertensplein 08.00-12.00 uur kindervrijmarkt op Maertensplein
 09.00 uur aubade en ballonnen oplaten  09.00 uur aubade en ballonnen oplaten 
  m.m.v. Kunst en Genoegen  m.m.v. Kunst en Genoegen
 09.00-12.00 uur luchtkussen attributen 09.00-12.00 uur luchtkussen attributen
 10.00 uur demonstratie/clinic Judokan 10.00 uur demonstratie/clinic Judokan
 11.00 uur demonstratie 2move 11.00 uur demonstratie 2move

 16.30 uur Loterij 16.30 uur Loterij
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spaar voor 
vlijmscherpe 
kleuren in de 
keuken

mes
scherp
sparen

gratis

Alles voor
Koningsdag!

Acties zijn geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 april 2015

Douwe Egberts Aroma 
Rood koffi e snelfi lter-
maling of bonen 
Alle pakken van 500 gram, 2 pakken
9.48 - 11.38 MespuntjesMespuntjes

3
extra

Calvé pindakaas 
Alle potten van 350 gram
Per pot
1.75 - 2.19

MespuntjeMespuntje

1
extra

1.991.991.991.
400 gram

 NIEUWE OOGST
Hollandse aardbeien 
400 gram

4.994.994.994.
8 pakken

Per liter 0.42

DubbelFrisss 
Alle pakken van 1.5 liter
8 pakken
8.24 - 10.48

7.997.997.997.
2 pakken

0.99
Per kilo 2.83

Heineken 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
13.69

9.499.499.499.
per krat

Per liter 1.32

Bij iedere €10.00 een gratis Mespuntje + gratis extra Mespuntje(s) bij speciale weekaanbiedingen!

Spaar voor kleurrijke 
Zwitserse messen, 
exclusief bij Hoogvliet! 

Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden.
 Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt. Kijk snel op www.hoogvliet.com.
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Burgemeester Gerritsen vertelt honderduit
Een beetje nerveus waren ze, maar ze hadden er ook enorm veel zin in. Nora en Sepp, twee 
jeugdige redacteurs van de Bosberggazet, mochten onlangs burgemeester Arjen Gerritsen 

interviewen voor de schoolkrant van de Bosbergschool uit Hollandsche Rading. 

Compleet met perskaart, notitie-
blok en dictafoon namen zij plaats 

in zijn werkkamer om hem het 
hemd van het lijf te vragen. Over 

zijn eigen basisschooltijd, het be-
lang van een school in een klein 
dorp en of Gerritsen het nog steeds 
leuk vindt om burgemeester te zijn 
van de gemeente De Bilt. 

Ambtsketting
Gerritsen vertelde honderduit en 
gaf daarna een korte rondleiding 
door het gemeentehuis. Als klap op 
de vuurpijl mochten Nora en Sepp 
ieder ook een keer de ambtsketting 
omdoen, de middag kon voor hen 
toen helemaal niet meer stuk. Wie 
nieuwsgierig is naar de antwoor-
den van de burgmeester en wat 
bijvoorbeeld zijn favoriete ijsje is: 
het artikel is vorige week versche-
nen in de Bosberggazet: zie www.
debosbergschool.nl 

(Hilda Ritman)Nora en Sepp vragen de burgemeester de hemd van het lijf.

Scholieren organiseren Lente diner 
Donderdagavond 23 april vindt een benefietdiner plaats op middelbare school de Werkplaats 

met als thema ‘Lente’. De opbrengst van de avond gaat naar het Helen Dowling Instituut 
(HDI), een instituut dat psychologische zorg biedt aan mensen met kanker en hun naasten.

Het diner vindt plaats in de grote 
zaal van de Werkplaats in Biltho-
ven. Het thema ‘Lente’, zorgvuldig 
gekozen, staat symbool voor nieuw 
leven en hoop. Tijdens het driegan-
gendiner zorgen muzikale talenten 

van de school voor live muziek en 
er is een gastspreker aanwezig. 

De avond wordt georganiseerd 
door werkers uit VWO 4, 5 en 
6 van de Werkplaats. Sinds de-

cember 2013 heeft de school een 
samenwerkingsverband met het 
HDI. Dit is al het 2e diner dat zij 
organiseren voor het HDI. Ook 
was er afgelopen december een 
muziekavond.

Basisschool De Nijepoort 
geeft lessen in geluk

Wat maakt mij gelukkig? Het is niet alleen een vraag die veel volwasse-
nen bezighoudt, maar sinds kort ook de kinderen uit de bovenbouw van 
De Nijepoort in Groenekan. Ze krijgen lessen in geluk.

De Nijepoort heeft bijzondere aandacht voor de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van kinderen. Daarom voegde de school vorig schooljaar ‘De 
Gelukskoffer’ toe aan haar lessen. Na de succesvolle start in groep 7 en 8 
vorig schooljaar, fungeert de school dit jaar ook als pilotschool voor het 
verfijnen van een nieuwe leerlijn voor groep 5 en 6.

Leerlingen over de Gelukskoffer: ‘Ik heb geleerd dat je altijd in jezelf 
moet geloven, en dat het niet erg is om fouten te maken en dat je nooit 
moet denken dat je lelijk bent of zoiets.’ en ‘als ik me eenzaam voel, dan 
denk ik nu aan de dingen die mij gelukkig maken, die zitten in mijn kof-
fertje’. Onder begeleiding van de makers van de Gelukskoffer is groep 5/6 
van De Nijepoort in september gestart met de speciale leerlijn. Clara den 
Boer, mede-oprichtster van De Gelukskoffer, kwam een ochtend meelo-
pen en was zeer verheugd dat De Gelukskoffer er nu ook voor jongere 
leerlingen is: ‘De Gelukskoffer geeft kinderen verschillende tools en in-
spiratie om te leven en te reageren vanuit je hart. Je bent zelf verantwoor-
delijk voor geluk; persoonlijk leiderschap kun je niet jong genoeg leren.’

Gezonde school
De Nijepoort draagt het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet is 
een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal wer-
ken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Zo besteden 
alle groepen wekelijks aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling via 
de methode Leefstijl. Deze is gebaseerd op de nieuwste wetenschappe-
lijke inzichten bij kinderpsychologie en anti-pestprogramma’s. 

Kinderconcert
Het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest (NJAO) komt op zaterdag 25 
april naar De Bilt en verzorgt een kinderconcert in Patioschool De Kleine 
Prins aan het Weltevreden 8 in De Bilt. Hiermee wil het orkest kinderen 
en hun ouders kennis laten maken met het accordeon en het musiceren in 
orkestverband op hoog niveau.

Het NJAO is een landelijk opererend orkest, waarin de beste jeugd van 
Nederland eens in de maand samenkomt om te repeteren en concerten te 
geven. Begin mei zal o.a. het NJAO Nederland vertegenwoordigen op 
het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt (België). Op dit 
festival wordt op een zeer hoog niveau gemusiceerd en het concert in De 
Bilt is de laatste generale voor deze wedstrijd.
Het NJAO staat onder leiding van accordeonist en dirigent Jorind Jose-
mans, woonachtig in De Bilt. Tevens zal Vivian, een jonge leerlinge van 
hem uit Groenekan, haar eerste noten op het instrument laten horen. Het 
concert vind plaats van 16.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Maak een 

GRATIS afspraak 

met onze ontwerper 

tijdens onze tuin-

inspiratiemaand!

Speciale aanbieding voor uw tuinonderhoud:
Pakket 1: € 200,- (4 uur), Pakket 2: € 375,- (8 uur), Pakket 3: € 725,- (16 uur).

      Kan uw tuin ook 
een frisse wind gebruiken?

ERKEND VHG-LID
ERKEND ERFGOEDHOVENIER

Kijk voor meer informatie op www.hoefakker.com

Tuinen zijn onze passie. Groot of klein, wij zorgen voor tuinen 
die u betoveren. De maand april is onze Tuin Inspiratie Maand. 
Onze tuinontwerper geeft u deze maand kosteloos tuinadvies.

Blaas uw tuin nieuw leven in. 
Maak direct een afspraak voor gratis advies! 
Bel 030 – 22 01 021 of mail naar: 
info@hoefakker.com t.a.v. Tuin Inspiratie Maand.

Een groep van 25 werkers zet zich actief in als ambassadeur en werkt in kleinere groepjes aan de organisatie 
van verschillende evenementen.

advertentie

Lezing Jos Burgers
Dinsdagavond 28 april aanvang 20.00 uur geeft Jos Burgers een lezing in 
de Bilthovense Boekhandel. Jos Burgers is een van de meest gevraagde 
managementsprekers in Nederland. Hij adviseerde gedurende een tiental 
jaren bedrijven en instellingen op het terrein van strategie, marketing en 
klantgerichtheid. Tegenwoordig richt hij zich volledig op het schrijven van 
boeken en het geven van presentaties, workshops en seminars. Hij houdt 
zijn publiek een spiegel voor. Humor is daarbij een belangrijk wapen, even-
als het gebruik van praktijkvoorbeelden. Entree € 5,- Vooraf aanmelden op 
info@bilthovenseboekhandel.nl want VOL=VOL!
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Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

 Boter bij de vis!

Opgelet: Word eigenaar van de Direct-10% 
kortingspas! Bij elke aankoop of stoombeurt, 
krijgt u in onze winkel bij het afrekenen direct 
10% korting. Vraag er naar in de winkel!

• Stoomgoed
• Trouwkleding
• Leer en suède
• Kledingreparatie
• Tapijtreiniging
• Gordijnen
• Overhemdenservice

GRATIS Haal- en 

Breng Service
GRATIS Haal- en 

Breng Service

PARKEREN 
voor de deur!
PARKEREN 
voor de deur!
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SVM blijft winnen
Op het zonovergoten van Eck-
sportpark startte SVM met fris en 
goed combinatiespel tegen FZO 
uit Zeist. Dit leverde al in de eerste 
minuten kleine kansjes op voor de 
Maartensdijkers. Al in de 7 minuut 
scoorde Tom Jansen zijn 20e treffer 
via een aanval uit het boekje. Met 
steun van het weer talrijke publiek 
werd de jacht geopend op meer 
doelpunten. Mike Boshuis en Mike 
de Kok kregen kansen op de 2-0, 
maar strandden op de goed keepen-
de FZO goalie. 

De anders zo betrouwbare SVM 
verdediging bood de FZO voor-
hoede te veel ruimte. De arbiter van 
dienst kende na een overtreding bin-
nen het strafschopgebied van SVM 
de bezoekers een strafschop toe. 
Na 19 minuten was de stand alweer 
gelijk. Tot verbazing van heel SVM 
was het een minuutje later zelfs 1-2 
voor de Zeistenaren; de gastheren 
waren even de greep op de wed-

strijd kwijt. Na een wat rommelige 
periode gaf aanvoerder Björn Engel 
met een prachtig afstandsschot het 
goede voorbeeld (2-2). Vlak voor 
het rustsignaal kopte Wessel Schul-
ler goed in maar vond weer de FZO 
goalie op zijn weg. Ook FZO had 
nog kunnen scoren, maar de Maar-
tensdijkse goalie Stijn van Orsel 
voorkwam dit.

Na rust
Een ongewijzigd SVM zette met 
snel aanvalsspel FZO vast, maar 
vergat de eerste 10 minuten te sco-
ren. Pas halverwege zette Mike 
de Kok met een prachtige kopbal 
SVM weer op voorsprong (3-2). 
Vervolgens bleef het toch weer en 
iets te lang onnodig spannend. Met 
de inbreng van Roy Wijman(zeer 
gevaarlijk aan de bal en goed diepte 
zoekend) kwam uit een snelle com-
binatie de 4-2 (doelpunt Djoey En-
gel) op het bord. Mark de Brauw 
en Erik van de Vaart kwamen ook 

nog in de ploeg. SVM blijft thuis 
ongeslagen en relatief koploper. 
Aanstaande zaterdag is SVM vrij, 
zaterdag 2 mei wordt thuis tegen 
HMS gespeeld.

Mike de Kok zet SVM halverwege de 
tweede helft (weer) op voorsprong. 
(foto: Nanne de Vries)

Inter Rijswijk
verslaat Irene

Zaterdag 18 april speelde Irene volleybal DS1 haar laatste wedstrijd 
van het seizoen tegen de nummer 2 op de ranglijst. Voor de dames 
uit Rijswijk was winst belangrijk en daar gingen ze dan ook vol 
voor. 

In de eerste set ging Irene goed van start, maar na een goede serve 
serie aan de kant van Rijswijk en ondanks wissels aan de kant van 
Irene, was het gat te groot en ging de set verloren (25-16). De twee-
de set begonnen de dames uit Bilthoven met een andere opstelling: 
een wissel op het midden en aan de buitenkant. Maar ze startten erg 
rommelig en keken al snel tegen een grote achterstand aan. Met een 
wissel op de spelverdelerpositie kwam het team nog iets dichterbij, 
maar het werd 25-18 voor Rijswijk. 

De derde set gooide Irene alles om en dat bleek te werken. Met hard 
werken, moeilijke services en mooie aanvallen won Irene met 25-
20. De sfeer was terug en daarmee ook het geloof in een 5e set. Het-
zelfde zestal streed in de 4e set. Geen bal viel zomaar op de grond en 
Rijswijk kreeg weinig cadeau. Maar Rijswijk bewees waarom het op 
de tweede plek staat, met weer een goede serve reeks liepen ze snel 
uit en stond het 22-14 voor Rijswijk. Met nog een leuke serve serie 
kwamen de Irenedames dichtbij maar de set ging toch nog verloren 
met 25-19. Inter Rijswijk won met 3-1.

Salvodames spelen zich veilig
Op de allerlaatste speeldag zijn de Salvodames er in geslaagd het eerste klasse schap veilig te 

stellen. Door een 0-4 overwinning tegen SVU in Amstelveen heeft Salvo voldoende
punten gehaald om degradatiewedstrijden te ontlopen.

Tegen het al gedegradeerde SVU 
moest Salvo met tenminste 1-3 
winnen om geen degradatiewed-
strijden te hoeven spelen. Directe 
tegenstander Oberon uit Weesp had 
zijn wedstrijd met 2-3 verloren wat 
betekende dat Salvo tenminste vier 
punten moest halen tegen SVU om 
de concurrent voor te blijven. Dat 
is ruimschoots gelukt door een klin-
kende 0-4 overwinning. De eerste 
set was ‘een makkie’. SVU was to-
taal niet in de wedstrijd. Door twee 
uitstekende serviceseries van Rian-
ne Diepeveen en Anneke Hanssen 
liep Salvo mijlen ver uit en won de 
set gemakkelijk met 8-25. Tweede 
set was een ander verhaal. SVU 

kwam als herboren in het veld en 
zette onmiddellijk druk op Salvo. 
Nu liep het wel bij de tegenstander 
waarbij ineens alles lukte. Salvo 
kwam op tien punten achterstand 
en knokte voor wat het waard was. 
Langzaam maar zeker kwam het 
team terug. 

Door een enorme serviceserie van 
Nienke Dalmeijer wist Slavo de set 
met 24-26 naar zich toe te halen. In 
de belangrijke derde set ging het 
lang gelijk op. Door toedoen van 
spelverdeelster Anneke Hanssen 
bleef Salvo aanvallend goed op de 
been. Goede acties van Daisy van 
Eck en Rianne Diepeveen en een 

aan tal prima blokacties van Nienke 
van de Burg en Marit van Ee brach-
ten de set naar Salvo met 20-25. 
Na het laatste punt kon Salvo een 
feestje vieren omdat de benodigde 
punten gehaald waren. De vierde 
set werd niet spannend meer. Drie 
punten voor het eind gunde coach 
Marco Klok een publiekswissel aan 
Marit van Ee die haar laatste wed-
strijd voor Salvo speelde. Salvo 
won deze set gemakkelijk met 18-
25. De club moet op zoek naar een 
andere trainer/coach voor de dames 
omdat ook Marco Klok stopt. Al 
met al een bewogen seizoen voor 
Salvo met uiteindelijk een goede 
afloop.

Nieuwe trainer voor DOS
Voor het komend seizoen wordt Daan van der Klis trainer/coach van het 2e seniorenteam

van DOS. Daan is momenteel nog trainer van Woudenberg 1. 

DOS is heel blij met deze enthou-
siaste en gedreven Woudenberger 
en verwacht dat hij het jonge team 
volgend seizoen een stap verder 
kan brengen. Daan heeft zijn hele 
korfballoopbaan zowel als speler 
als trainer doorgebracht bij Wou-
denberg, maar heeft nu een dui-
delijke ambitie om zich bij een 
andere club verder te ontwikkelen.

Team
Het begeleidingsteam rond de bei-
de selectieteams is hiermee rond. 
Hoofdtrainer Steven Brink begint 
na de zomer aan zijn tweede sei-
zoen bij de Westbroekers en ook 
teambegeleider Luc den Otter 
blijft in functie. De huidige trainer 
van de A1, Maarten van Brenk die 
met zijn club AW/DTV is gepro-
moveerd naar de Korfballeague, 
blijft ook komend seizoen aan 
DOS verbonden maar iets minder 
intensief dan nu. Hij gaat voor de 
selectie een aantal thematrainin-
gen verzorgen.

Maandag 13 april tekende Daan samen met voorzitter Cornel Boere en 
Wilco de Rooij zijn contract in het clubhuis.

Irene heren 1 sluit 
seizoen af met winst

In de laatste wedstrijd won Irene volleybal H1 met 3-2 van NVC 
HS2 uit Nieuwegein. De wedstrijd waarin coach Michel Everaert 
iedereen speeltijd gunde, kende duidelijk twee gezichten. 

Twee slechte sets waarin de spelers van Irene elkaar vooral in de 
weg leken te lopen en drie sets die zeer overtuigend werden gewon-
nen. Met als klapstuk de vijfde set waarin Irene met 15-5 over NVC 
heen denderde. De laatste aanval was van de jarige Bart Delen die 
vernietigend uithaalde en daarmee de overwinning binnensloeg. 

De Irene mannen kunnen terug kijken op een sterk debuut in de 
tweede divisie. Irene stond lange tijd hoog in de ranglijst van de 
competitie. Daardoor leek zelfs promotie naar de eerste divisie bin-
nen bereik. Helaas was dat nog iets te hoog gegrepen. Voor de jonge 
talentvolle groep zullen er nog nieuwe kansen komen. De deuren 
van de sporthal gaan nu op slot en met de zomer in aantocht groeit 
het verlangen naar zand tussen de tenen. Veel van de zaal-volleybal-
lers komen weer in actie bij Irene Beachvolleybal. 

Meiden FC De Bilt 
onverslaanbaar

Afgelopen weekend werden de meiden van FC De Bilt MD1 door een 
4-0 zege op JSV Nieuwegein ongeslagen kampioen in de 2e klasse. 
Met veel inzet en goed voetbal werden de andere teams in deze poule 
verslagen. 

Onder de bezielende leiding van de trainer-coaches John en Esther en 
met de enthousiaste aanmoedigingen van de in grote getale meegeko-
men ouders, hebben deze meiden een zeer knappe prestatie neergezet. 
Na deze zege was er een groot feest op het hoofdveld en werden de 
meiden gehuldigd in het clubhuis van FC De Bilt.   (Esther Hazeleger)

De meiden van FC De Bilt MD1 zijn blij met hun overwinning.



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Elektrische naaimachine, 
merk Husqvarna Prisma 945 
€ 49,95. Tel. 030-2204505

Hefboom plaatschaar voor 
op een werkbank tot 2 mm 
€ 10,-. Tel. 035-5771462

3-master May Flower 1620, 
605mm. Romp is klaar. 
Masten- zeiltuigage en beslag 
zijn aanwezig van € 130,- 
voor € 50,-. 06-46657931

Mooi zwart dames rijjasje, 
merk Horka, maat 38/40 
€ 30,-. Tel. 06-10119383

Gratis af te halen: viskoffer en 
hengels. Tel. 030-2253487 na 
16.00 uur

Jazzmuziek uit de jaren 
30/40/50 bijv. Ella Fitzgerald, 
Nat King Cole en Louis 
Armstrong op CD € 4,- per 
stuk. Tel. 030-2203659

BOODSCHAPPEN
TROLLEY'S bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

26 stuks zeer nette moderne 
kleding en een paar winter 
en zomerlaarzen in 1 koop 
€ 30,-. Tel. 030-2203659

Gratis af te halen: tuinpa-
rasol ruitmotief crème/don-
kerblauw met houten stok. 
Diameter 2,20 meter, zonder 
voet. Tel. 030-2713083

Baby wipstoeltje rood van 
Koelstra € 12,50. Tel. 0346-
214065

Voor doe-het-zelver: kant en 
klare behanglijm voor vlies-
behang € 10,-. Tel. 0346-
214668

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

Eikenhouten voordeur 201/87 
€ 50,-. Tel. 06-53181066

CASTELIJN & BEERENS 
luxe portemonnees en akte-
tassen bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Betonnen barbecue in delen 
€ 15,-. Groen kinderfietsje 
(5-6 jaar) € 15,-. Tel. 035-
5771317

Mobiele air conditioner voor 
ruimten tot 70 m2, incl. 
afstandbediening, weinig 
gebruikt € 45,00. Tel. 030-
2285859

Mini stepper, weinig gebruikt 
€ 15,-. Kettlebell 5 kg (nieuw) 
€7,50. Allebei voor de condi-
tie. Tel. 06-53441095

B o o d s c h a p p e n t r o l l e y , 
gebruikt € 10,-. Tel. 
06-53441095

 De Vierklank 18 22 april 2015

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112
•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren.
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Ook voor gazononderhoud bent u bij ons aan het juiste adres.
Bemesten, maaien verticuteren etc. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 06-27480128 of kijken op www.green-
man.nl

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

WISKUNDE AAN HUIS is gespecialiseerd in bijles wis-
kunde op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer 
informatie op www.wiskundeaanhuis.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Keukenhof dagtocht!! Nee, wij gaan naar de prachtige 
bloembollenvelden in de polders. Veel voordeliger, geheel 
verzorgde busreis voor € 37,50 p.p. Dinsdag 28 april. Bel even 
naar Dagtochten service tel. 0346- 212288. Opstappen Vink 
Westbroek: 9.15 uur – Dijckstate: 9.30 uur – Weltevreden: 
9.45 uur

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

Damesjas, a-model, licht 
beige, maat 40-42 € 25,-. Tel. 
06-53441095

Z.g.a.n. langwerpige spiegel 
in licht houten brede lijst, 
afm. 82 cm hoog, 45 cm 
breed. Puntgaaf €17,50. Tel. 
030-2205540

Z.g.a.n. ronde witte tuintafel, 
bladdoorsnee 90 cm, gemak-
kelijk hanteerbaar en op te 
bergen, losse poten € 25,-. 
Tel. 030-2205540

Twinny Load met verstelbare 
crank, geheel compleet € 45,-. 
Tel. 030-2746773

Activiteiten
29 April: FLAMENCODANS 
voor kids! Leeftijd: 8 tm 12 
jaar. Lestijd: 17.15 - 18.00 
uur. Open les à € 5,-. H 
Dunantplein 4 de Bilt. Info: 
Heleen 06-41042464 of www.
flamenco-utrecht.nl

Personeel gevraagd
SLAGERIJ VAN LOO zoekt 
hulp in de winkel op de zater-
dag. Gratis opleiding. Tel. 
030-2203813

Salonorkest  zoekt 
ALTVIOLIST(E). Rep vr.mo. 
10-12 in b’hoven 1 x per 14 
dgn. Info: 030-2285250

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

Voor een goed onderhou-
den TUIN belt u Rein: 
06-82004441

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij Kapper 
Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

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

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

Man 70 jaar zoekt een 
RELATIE met man of vrouw 
van dezelfde leeftijd welke in 
het bezit is van een auto. Tel. 
030-2711133

Boekjes programma 
KONINGSDAG af te halen 
bij Kapper Hans!

Heeft u oud GEREEDSCHAP 
over voor Stichting 
Gered Gereedschap? Bel 
06-12217720. Identificatie 
aanwezig. GG Den Dolder

Kinder Natuur 
Activiteiten 

Utrechts landschap organiseert in samenwerking 
met het IVN De Bilt op woensdag 29 april van 
14.30 tot 16.30 uur. een leuke en leerzame mid-
dag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar over hout. 
Na een informatierondje wordt nog ongeveer 
drie kwartier het bos ingegaan. Bij terugkomst 
krijgen de kinderen wat te drinken met iets lek-
kers en wordt er geknutseld. Kosten: € 3,50 per 
kind met U-pas of beschermerspas: € 2,50 per 
kind. Aanmelden kan alleen per e-mail tot zon-
dag 26 april KinderNatuurActiviteiten@gmail.
com

Maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder 
dan 4 aanmeldingen gaat de middag niet door. 

Vroege vogels in een 
ontwakend bos

IVN De Bilt e.o. organiseert zondag 26 april de traditionele Vroege-
vogelwandeling. Aanvang 6.00 uur. Startplaats is de Parkeerplaats

bij de natuurijsbaan De Bilt aan de Visserssteeg. 

Ooit	gehoord	van	‘het	fietspompje’,	‘het	klaterend	watervalletje’,	‘misthoorn’	
of ‘vinkenslag’? Dit zijn zo een paar ezelsbruggetjes voor het kunnen herken-
nen van vogels aan hun geluid. Want, het is lastig om al die vogelgeluiden 
uit elkaar te houden, te herkennen en te onthouden. April is bij uitstek het 
jaargetijde om vogels niet alleen te kunnen horen, maar ook nog te kunnen 
zien. De bomen zijn nog maar nauwelijks in het blad waardoor beeld en het 
geluid van de vogel in kwestie kunnen worden gecombineerd. En dat helpt bij 
de soortherkenning of, als u het even niet weet, bij het opzoeken in uw vogel-
boekje. Het is nu nog in het begin van het broedseizoen, waardoor de vogels 
zich van hun beste kant willen laten horen en zien. De beginnende vogelaar 
leert een aantal kenmerkende soorten van park en bos te herkennen en te on-
derscheiden aan hun zang. Voor de meer ervaren vogelkenner is het een goede 
gelegenheid om de kennis aan vogelgeluiden op te frissen en verder uit te 
breiden. De wandeling is onder de deskundige leiding van IVN-natuurgidsen 
en vogelkenner Wigle Braaksma van Vogelwacht Zeist, De Heuvelrug. Aan-
melding niet nodig. 

Bij ochtendschemer 
melden de vogels 

zich soort voor 
soort en mengen in 

een aanzwellend 
ochtendorkest.Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Adverteren in week 18? Dat kan!
Houd wel rekening met Koningsdag

Omdat het 27 april Koningsdag is,
zijn wij op deze feestelijke dag gesloten.
Natuurlijk kunt u adverteren in
de Vierklank van week 18.

Wij willen u vragen om uw advertentie
vrijdag 24 april uiterlijk om 16.00 uur
aan ons door te geven.
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DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

JOH VAN DOORN
SCHILDERSBEDRIJF

FC DE BILT
ALMERE FC

zaterdag
25 april

aanvang: 14.00 uur
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Prima voorjaarsstart Tweemaal Zes
De hervatting van de veldcompetitie leverde Tweemaal Zes twee belangrijke punten op. Uit bij 

het ambitieuze Wageningen onderstreepte de Maartensdijkse korfbalhoofdklasser
nog eens dat het op dit niveau thuis hoort.

De hoofdklassedebutant verzamel-
de in de eerste competitiehelft zes 
punten uit zeven wedstrijden, goed 
voor een plaats in de middenmoot. 
Om de staartploegen definitief op 
afstand te houden, moet TZ nog 
zo’n zes punten sprokkelen. De 
winst bij Wageningen zorgde voor 
bonuspunten.

Cruciaal
Weliswaar oogstte de Gelderse 
ploeg in de herfst slechts twee 
punten meer, maar het achttal van 
toptrainer Erik Wolsink wordt toch 
hoger ingeschat. Dat verwachtin-
gen geen punten opleveren, bleek 
zaterdag. Tweemaal Zes was op 
vreemd terrein het grootste deel 

van de wedstrijd de betere ploeg. 
Wageningen kende zaterdag maar 
eenmaal het genoegen van een 
voorsprong, bij 5-4 halverwege het 
eerste bedrijf. Dat was juist het mo-
ment dat TZ het heft in handen nam. 
Via 7-7 speelden de bezoekers een 
8-14 ruststand op het scorebord. 
De slotfase van de eerste helft zou 
achteraf gezien cruciaal blijken, 
met vijf TZ-treffers in evenzoveel 
minuten.

Controle
In de tweede helft was het zaak om 
Wageningen niet de gelegenheid te 
geven om terug in de wedstrijd te 
komen. De thuisploeg startte welis-
waar sterk, maar het tegenoffensief 

stokte bij 15-12. Een door Anouk 
van Breda verdiende en Randy 
Bruijntjes verzilverde strafworp, 
gevolgd door twee klasse goals 
van Luke van Kouterik zorgden 
voor een veilige marge. Het achttal 
van Eric Geijtenbeek hield vervol-
gens de controle over de wedstrijd, 
met als resultaat een knappe 22-16 
winst.

Zaterdag komt Groen Geel naar 
Maartensdijk. De ploeg uit Wormer 
begon de competitie zwaar onder 
niveau en staat voorlaatste. In de 
zaal presteerde Groen Geel duide-
lijk beter, een goed uitgangspunt 
voor een revival op het veld. TZ is 
dus gewaarschuwd.

Tautenburg wint van koploper
Afgelopen zaterdag wist het eerste team van TV Tautenburg in eigen huis koploper

CTV De Doelen uit Culemborg met 3-2 te verslaan. 

De heren enkel was een redelijk 
eenvoudige prooi voor de wederom 
sterk spelende Ronald van de Brink 
(6-2, 7-6). Ook de dames singel 
werd in twee sets gewonnen door 
Ilse van Woudenberg. Na een soe-
pele winst van de eerste set met 6-1 
leek de wedstrijd lange tijd af te ste-
venen op een beslissende derde set, 
maar met 7-5 wist Ilse uiteindelijk 
overtuigend de tweede set – en daar-
mee de wedstrijd – binnen te halen. 

Simone Mosterd – vorige week nog 
geblesseerd – zag de mixed dubbel 
met Walter Mosterd verloren gaan 
tegen het sterke mixed dubbel van 
Culemborg dat ook nu weer geen set 
af hoefde te staan in de Hoofdklasse. 

En ondanks een zeer sterk begin van 
de Tautenburg-heren Ronald van de 
Brink en Walter Mosterd, bleken 
de tegenstanders na drie sets net 
iets sterker (6-2; 5-7; 4-6). Bij een 

2-2 stand in wedstrijden, moest het 
damesdubbel van Tautenburg de 
beslissing brengen. Door goed spel 
van Simone Mosterd en Ilse van 
Woudenberg werd deze wedstrijd 
gewonnen met 7-6, 6-3 en haalde 
Tautenburg daarmee een verdien-
stelijke overwinning binnen tegen 
de koplopers in de Regionale hoofd-
klasse. Volgend week speelt Tauten-
burg een belangrijke uitwedstrijd bij 
Iduna in Utrecht.

Nova bovenliggende partij
De Biltse korfballers hebben goede zaken gedaan op de weg naar het 
kampioenschap. Twee weken terug was de ploeg in een solide wedstrijd 
al te sterk voor Midlandia, zaterdag moest ook Kesteren eraan geloven. 

Van een spannende wedstrijd was eigenlijk geen moment sprake, 
Iwan Verhaaf opende na 6 seconden de score en vervolgens werd deze 
voorsprong uitgebouwd naar 5-1. Kesteren wist korfballend weinig in 
te brengen en moest het vooral hebben van kleine kansen in de korf-
zone en strafworpen. Defensief ging de ploeg bovendien snel over 
tot het achterverdedigen, maar boekte daar weinig succes mee. Op 
slag van rust werd de tussenstand bepaald op 9-5. Het tweede bedrijf 
kende een vergelijkbaar spelbeeld. Nova speelde niet de sterren van 
de hemel, maar kwam geen moment in gevaar. In een fijn lentezon-
netje kabbelde de wedstrijd naar een 14-9 eindstand in het voordeel 
van de Biltse ploeg. 

Aanstaande zaterdag speelt Nova in Vianen tegen Viko, een geduchte 
tegenstander. De wedstrijd vangt aan om 15.30 uur op sportpark Blan-
kenstein.

DOS houdt ongeslagen status 
DOS heeft ook de derde wedstrijd na de hervatting van de veldcompetitie gewonnen. 

Tegenstander Velocitas boog na rust het hoofd.

In deze veldcompetitie was Veloci-
tas de enige ploeg die de Westbroe-
kers een nederlaag toe had kunnen 
brengen. DOS had dus nog iets 
recht te zetten, maar het begin van 
de wedstrijd was toch echt voor de 
bezoekers. DOS met Bas de Jong in 
de basis voor de afwezige Rik Nap, 
kende een slechte start. Binnen 10 
minuten keek de thuisploeg tegen 
een 0-2 achterstand aan. Tot aan 
de rust liep DOS grote delen van 
de wedstrijd achter de tegenstander 

aan. Er werd wel veel geschoten, 
maar zonder voldoende overtuiging 
en scherpte. Velocitas speelde ver-
zorgd, maar scoorde ook niet veel, 
zodat een magere 5-6 stand halver-
wege was bereikt.

Wind in de rug is niet altijd een 
voordeel, zo bleek in de 2e helft. Ve-
locitas had wind mee maar scoorde 
slechts drie doelpunten. DOS speel-
de met meer overtuiging dan voor 
rust en gaf deze voorsprong ook 

niet meer uit handen. Het verschil 
had in deze periode nog veel groter 
kunnen worden, maar de schoten 
wilden maar niet door de korf. Uit-
eindelijk boekte DOS een magere 
12-9 overwinning. 

De belangrijke punten bleven in 
Westbroek en DOS blijft hierdoor 
koploper met twee punten voor-
sprong. De volgende wedstrijd is 
zaterdag 25 april om 15.30 uur in 
Amsterdam tegen Triaz.

Voordaan Dames morst punten
Afgelopen zondag stond 
Voordaan Dames 1 - 
Schaerweijde Dames 
1 op het programma in 
het bos Voordaan. On-
danks vele kansen voor 
de dames van Voordaan 
gingen ze met 0-1 de 
rust in. In de 2e helft zet 
Voordaan een tandje bij 
wat resulteerde in een 
1-1 van Dido Prins maar 
uiteindelijk wist toch 
Schaerweijde de wed-
strijd af te ronden met 
1-2.

Wendy de Hilster van 
Voordaan knokt voor 
balbezit.  (foto: Guido 
van der Burg)

Ongeslagen kampioenen
Zaterdag reisden Jongens B2 van de Bilthovense volleybalclub Irene 
naar Veenendaal voor de beslissende wedstrijd tegen VCV. Ouders en 
supporters, gewapend met spandoeken, waren meegereisd om hun team 
aan te moedigen. Na een bloedstollende eerste set, die met 30-28 werd 
gewonnen, stoomde Irene door naar een 3-1 overwinning en werd daar-
mee ongeslagen kampioen in de Regio West.

(Edwin van Kuilenburg)

Het team werd beloond met beker, taart en promotie naar de 1e klasse.

Postduivenvlucht
Bij de vlucht van PostduivenVereniging De Bilt vanaf Quiévrain (in 
de Belgische provincie Henegouwen) dienden de 182 duiven van 10 
deelnemers de 216 km afstand te overbruggen. De eerste 10 duiven, die 
weer in De Bilt arriveerden waren van Ron van Veggel en Zn (1, 2, 10), 
Grol en Zoon ( 3, 4, 5, 6, 7), J.A. Pouw (8)  en Steenbeek  & Zn. (9). 
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zaterdag 25/4 aanschuiven in de feesttent!!

“Wat schaft de pot?”

Woe.
22-04
Do.

23-04
Vr.

24-04

Kruidig lamsgehakt
in bladerdeeg

of
Gebakken forel

met amandel
of

Groenten quiche
met basilicum-yoghurt

€ 9,50

Woe.
29-04
Do.

30-04
Vr.

01-05

Gepaneerde kalkoenfilet
met knoflooksaus

of
Italiaans visrolletje
met ham en pesto

of
Hollandse asperges met ei,

krieltjes en kaassaus

€ 9,50

Eikenbomen verplaatst
door Rob Klaassen

Woensdagochtend 15 april zijn drie monumentale eikenbomen verplaatst; bomen, die langs 
de Utrechtseweg stonden tussen Hotel De Biltse Hoek en de afslag bij Soestdijkseweg-Zuid. De 

verwijdering van de eiken was nodig omdat de Utrechtseweg wordt verbreed.

Het kruispunt in De Bilt (Soest-
dijkseweg-Zuid/Universiteitsweg 
en Utrechtseweg) vormt één van de 
belangrijkste verbindingen, zowel 
van auto’s, fietsers als openbaar 

vervoer tussen Utrecht, De Bilt, 
Zeist, De Uithof en de A28. 

Deze kruising wordt verbeterd om 
al dit verkeer beter te kunnen ver-

werken. Een van die verbeteringen 
betreft de aanleg van een extra af-
slagmogelijkheid van het verkeer 
dat vanuit Zeist richting De Uithof 
gaat. De Utrechtseweg moet daar-

om aan de noordelijke zijde wor-
den verbreed. 

Beeldbepalend
De eiken, die daar stonden waren 
volgens provincie en gemeente 
beeldbepalend. Vandaar dat is 
besloten de eiken niet te kappen, 
maar ongeveer 40-50 meter in 
noordelijke richting te verplaat-
sen. Ze staan nu in het weiland. 
De verwachting is dat de eiken op 
de nieuwe plek nog mooier zullen 
uitgroeien.

Verplanten.
Het verplanten van drie eiken is 
een grote klus. Al een jaar gele-
den is er begonnen met de voor-
bereidingen. De wortels zijn toen 
voorzichtig losgegraven en inge-
pakt. De eiken zijn met een grote 
kraan opgetild en verplaatst naar 
hun nieuwe plek. De provincie 
zegt dat de ontwikkeling van de 
eiken op hun nieuwe plek nauw-
lettend gevolgd zal worden.

Eén van de drie eiken naar op weg 
naar de nieuwe plek.

SVM organiseert 
schoolvoetbaltoernooi

door Henk van de Bunt

Vrijdag 24 april organiseert SVM voor het vierde jaar op rij 
een schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen uit Maartensdijk, 
Hollandsche Rading en Groenekan. Het toernooi is voor de scholen 

een gedeeltelijke invulling van de koningsspelen. 

Initiatiefnemer van het toernooi is Karel Schouten. Schouten is al vele 
jaren één van de drijvende krachten bij de Maartensdijkse sportver-
eniging. Zo verzorgt hij al vanaf het begin de klaverjasavonden van 
deze omni-sportvereniging. De opbrengst daarvan wordt o.a. ingezet 
bij de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi. Dit jaar belooft het 
toernooi een interessante editie te worden, omdat de organisatie heeft 
besloten het toernooi te koppelen aan het goede doel ‘Pamoja Kenya’. 

Schoolvoetbaltoernooi
Vier jaar geleden is SVM op het idee gekomen om een schoolvoetbal-
toernooi op de te zetten voor de basisscholen uit deze gemeente. Het 
doel van dit toernooi was om de organisatie van de koningsspelen ge-
deeltelijk uit handen te nemen van de basisscholen en de kinderen op 
een leuke manier kennis te laten maken met het voetbal bij SVM. In 
2015 doen er in totaal vier basisscholen mee uit Maartensdijk, Groe-
nekan en Hollandsche Rading. In de ochtend voetballen de groepen 
3, 4 en 5 tegen elkaar en in de middag nemen de groepen 6,7 en 8 het 
tegen elkaar op. De wedstrijden duren 10 minuutjes en zullen met een 
pauze van vijf minuutjes aan één stuk door gespeeld worden.

‘Pamoja Kenya’ 
Dit jaar heeft de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi besloten 
om het toernooi te koppelen aan een goed doel. Het goede doel dat 
hiervoor gekozen is heet ‘Pamoja Kenya’. Dit project is een studen-
teninitiatief vanuit de opleiding Sport, Management & Ondernemen 
aan de Hogeschool van Amsterdam. Charelle van den Herik namens 
de opleiding: ‘De studenten daar zamelen jaarlijks geld in om een 
sportaccommodatie te kunnen bouwen in Eldoret, Kenya. Sport dient 
als krachtig identificatiemiddel voor kinderen over de hele wereld. 
Voetbal is een internationale voertaal waarbij de voeten spreken. Het 
is belangrijk om te weten dat niet iedereen de kans heeft om deel uit 
te maken van deze community. Puur vanwege het feit dat óf de sport 
niet wordt aangeboden óf de financiële middelen er niet aanwezig 
zijn. Hier wil Pamoja Kenya graag verandering in brengen, door sport 
toegankelijk te maken voor alle kinderen in Kenya’. 

Om deze dag mogelijk te maken krijgt SVM hulp van vele vrijwil-
ligers en een aantal sponsoren. Zo voorziet Jumbo Jelle Farenhorst 
elke deelnemer van ijs tijdens 
het toernooi en zal kinderfysio-
therapie Koningskidz de hele 
dag aanwezig zijn om eventuele 
blessures direct te verzorgen. 

Schoolvoetbal op Weltevreden
Onder zonnige omstandigheden 
werd woensdag 15 april het school-
voetbaltoernooi voor de groepen 
vijf en zes van de basisscholen uit 
Bilthoven, De Bilt en Groenekan 
afgewerkt. Ongeveer driehonderd 

kinderen zetten alles op alles om 
de wisselbeker- die door de lokale 
Albert Heijn werd gesponsord-, in 
de wacht te slepen. Dezelfde Albert 
Heijn voorzag alle kinderen ook 
van fruit en drinken. 

De vele toeschouwers konden ge-
nieten van leuke wedstrijden. Bij de 
prijsuitreiking konden zich opstel-
len: meisjes 1e plaats: Juliana 4, 2e 
plaats: Nijepoort 3 en de 3e plaats: 
Regenboog 2. Bij de jongens: 

eerste plaats: Theresia 2, tweede 
plaats: Juliana 1 en derde plaats: 
Theresia 1.

Vandaag - 22 april - is het vervolg 
van het toernooi met de jongens en 
de meisjes uit de groepen 7 en 8. 

Aanvang 13.00 uur en prijsuitrei-
king om ongeveer 17.30 uur. Deze 
prijsuitreiking zal verricht worden 
door Joost Broerse, speler en aan-
voerder van Bekerwinnaar PEC 
Zwolle. Toeschouwers ook nu weer 
van harte welkom.

(Paul van de Brink)

Theresiaschool 2: winnaar bij de 
heren.    (foto Walter Eijndhoven)

Julianaschool 4: winnaar bij de dames. (foto Walter Eijndhoven)

Karel Schouten, initiatiefnemer van het toernooi, heet iedereen welkom.

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl
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