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Nel Kars na vele jaren terug in de 
Maartensdijkse Vierstee

Ruim 400 keer speelde Bilthovense Nel Kars de solovoorstelling ‘Prinses Marianne’ en meer 
dan 500 keer Anna Paulowna in de solovoorstelling ‘De Russische Oranje - Het Leven Van 

Anna Paulowna’. Daarnaast deed ze mee aan Swiebertje, de film van Ome Willem en was ze 
onder andere te zien in films als ‘Een Vlucht Regenwulpen’ en ‘Keetje Tippel’. 

Het is slechts een kleine greep uit 
de lange carrière van top actrice 
Nel Kars. Momenteel toert zij door 
het land toert met de solo-toneel-
voorstelling ‘Buigen voor Oranje’ 
die op zaterdag 9 april eenmalig te 
zien zal zijn in Maartensdijk. Dan 
verzorgt zij een benefietvoorstel-
ling speciaal voor Stichting Vier-
stee 2.0. 

Grootheid
N.a.v. de contacten van de Stich-
ting met Nel Kars: ‘Wij vinden 
het een hele eer dat een actrice 
met zo’n enorme staat van dienst 
speciaal voor Vierstee 2.0 een be-
nefietvoorstelling wil geven. Nel 
Kars is een absolute grootheid in 

het spelen van solo toneelstuk-
ken en wordt zelfs de ‘Koningin 
van het Solotoneel’ genoemd. Als 
zo’n grootheid aanbiedt om spe-
ciaal voor De Vierstee een voor-
stelling te willen geven, kun je al-
leen maar dankbaar zijn en ‘heel 
graag’ zeggen’. 

Buigen
Vijf jaar lang werkte Nel Kars aan 
de voostelling ‘Buigen voor Oran-
je’. Plaats van handeling is Paleis 
Noordeinde, waar gasten zich ver-
zamelen voor een galadiner. Aan-
leiding is de 18e verjaardag van 
kroonprinses Juliana. Overdag is 
het feest in het hele land uitbun-
dig gevierd en ’s avonds bereidt 
men zich aan het hof voor op een 
glorieuze afronding met het diner. 
Dan doet plotseling een gerucht 
de ronde: één van de genodigden 

zou wel eens voor onaangename 
verrassing kunnen zorgen. Waren 
er op alle voorafgaande Oran-
jevieringen, zoals Wilhelmina’s 
regerings- en huwelijksjubilea 
(1923-1926), ook vorstelijke gas-
ten uit Nederlands-Indië aanwezig, 
ditmaal is het er één: een Javaanse 
sultanszoon. In de toenmalige ko-
lonie smeult allang het streven 
naar onafhankelijkheid. Volgens 
inlichtingendienst is het Indische 

prinsje daarvoor gewonnen. Gaat 
hij, in moderne termen: een dis-
sident, de gelegenheid aangrijpen 
voor een demonstratie? Zal hij 
bijvoorbeeld, ten overstaan van de 
Koninklijke familie, niet buigen? 
Of heeft ‘de terrorist uit de tropen’ 
iets ergers, gruwelijkers in de zin? 
Al snel houdt die kwestie alle ge-
moederen bezig.

Lees verder op pagina 3

Leerlingen Bosbergschool 
interviewen Dijsselbloem

 
Zelf heeft hij eigenlijk nooit geld op zak en komt hij nauwelijks in winkels.  

Eigenlijk is zijn vrouw de baas thuis over de portemonnee, bekende minister Jeroen 
Dijsselbloem woensdag tijdens de Week van het Geld kinderpersconferentie op zijn eigen 

ministerie. Anniek en Jasper van de Bosbergschool uit Hollandsche Rading  
waren erbij om hem voor hun schoolkrant te interviewen.

Vijftig jeugdige redacteuren uit 
groep 7 en 8 van verschillende 
basisscholen, kregen een speciale 
persaccreditatie om deel te kunnen 
nemen aan deze persconferentie. 
Voorafgaand hieraan kregen ze van 
Wie is de Mol-winnaar Klaas van 

Kristum diverse tips en trics over 
interviewen. Uiteraard namen de 
kinderen deze adviezen gelijk ter 
harte en ondervroegen ze hem over 
de opnames van Wie is de Mol.

Wegwijs
Het ministerie wil tijdens de Week 
van het Geld kinderen wegwijs 
maken met geld, sparen en geld 
verdienen. Geld verdienen wilde 

Dijsselbloem in eerste doen door 
binnenschipper te worden, zo ont-
dekten Anniek en Jasper deze mid-
dag. Maar het liep dus anders voor 
hem. Deze en andere weetjes over 
de minister, geld en de ervaringen 
van Anniek en Jasper, zijn binnen-
kort te lezen in een speciale editie 
van de Bosberggazet; de school-
krant is via de site van de Bosberg-
school te lezen. (Hilda Ritman)

Twee leerlingen (Anniek en Jasper) van de Bosbergschool mochten Jeroen 
Dijsselbloem interviewen. (foto Josta Koot)

Verborgen tekeningen 
bij boomplantdag 

door Rob Klaassen

Woensdagmorgen 16 maart werd de boomplantdag 
in Groenekan gevierd. Dit geschiedde op een originele 
manier: Het Groenekans Landschap zette samen met 

groep 6 van de Nijepoort(basis-)school deze dag luister bij. 

In de klas van groep 6 werd door Jørn Copijn op boeiende wijze het 
nodige verteld over de diverse bomen en planten die je in Groenekan 
aantreft en wat het Groenekans Landschap voor de natuur in Groenekan 
betekent. Daarna werd in het bos langs de Grothelaan de nodige rom-
mel opgeruimd. Vervolgens werd er onder leiding van Wolter Kok van 
de gemeente De Bilt een tamme kastanje geplant. 

Koker
Het bijzondere hierbij was, dat op voorstel van Wolter er onder de boom 
in een waterdichte koker tekeningen, inclusief namen, van de leerlingen 
van groep 6 werden mee-geplant. Als over de 60 jaar deze boom door 
een storm om zou waaien wordt een onbekende schat van tekeningen 
van groep 6 gevonden! 

Rododendron
Daarnaast werden er nog een vijftiental rododendrons geplant. Jørn Co-
pijn: ‘Ik hoop dat er wat van deze dag bij de kinderen blijft hangen en 
dat de dag van vandaag voor sommigen iets van liefde voor de natuur 
heeft losgemaakt’.

Leerlingen van de Nijepoort luisteren aandachtig voorafgaand aan het 
planten van de tamme kastanje.

Nel Kars speelt in ‘Buigen voor 
Oranje’ voor het eerst een manlijk 
personage.
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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 26 maart 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 26 maart wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Holland-
sche Rading ingezameld. De wa-
gen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

donderdag 24/3, 18.00u, Agapemaaltijd, 
donderdag 24/3, 20.00u, Witte Donderdag 

vrijdag 25/3, 19.30u ,Goede Vrijdag
zaterdag 26/3, 22.00u, Stille Zaterdag 

dienst van Schrift en Tafel
27/3 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/3 14.30u + 19.30u Goede Vrijdag,

Ds. R.W. de Koeijer
27/3 • 9.30u +18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

28/3 • 9.30u - Ds. G. van den Brink 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
donderdag 24/3, 20.00

Witte Donderdag, Pieter Lootsma 
27/3 • 10.30u - Mevr. L.C. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

27/3 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove, 
Paasviering

R.K. Kerk O.L. Vrouw
donderdag 24/3, 19.30u, Pater Jan Stuyt 
vrijdag 25/3, 15.00u Astrid Veldhuis en 

Janine Noten
vrijdag 25/3, 19.30 u,Goede Vrijdag

Pater Jan Stuyt
zaterdag 26/3, 22.00 u, Paaswake 

27/3 • 10.30u - Gezinsviering met Jan Ham 
+ Frans Willem v.d. Sande

28/3 • 10.30u - Oecumenische viering 
Annelies v.d. Boogaard +

Ds. Pieter Lootsma

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

27/3 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
27/3 • 16.30u - Ds. W. Hoorn

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

Donderdag 24/3: 19.30u ds. N. de Boo
Vrijdag 25/3: 19.30u Goede Vrijdag-dienst, 

ds. Chr. van Andel,
Viering Heilig Avondmaal

Zaterdag 26/3: 19.30u ds. N. de Boo
27/3 • 10.00u - Ds. N. de Boo
27/3 • 19.00u - ds. G.J. Mantel

28/3 • 10.00u - Ds. CN. Van Dis 
 

Pr. Gem. Immanuëlkerk
donderdag 24/3 19.30u, Witte Donderdag 
Viering Heilig Avondmaal Samendienst 
met Opstandingskerk ds. G.M. Landman

+ mevr. ds. E.H.W. Stam 
vrijdag 25/3 19.30 u ,Goede Vrijdag 

Samendienst in Opstandingskerk
ds. G.M. Landman +

mevr. ds. E.H.W. Stam 
27/3 • 10.00u - Samendienst met 

Opstandingskerk ds. G.M. Landman + 
mevr. ds. E.H.W. Stam

 
Pr. Gem. Opstandingskerk

donderdag 24/3 19.30u, Witte Donderdag 
Viering Heilig Avondmaal Samendienst in 

Immanuëlkerk ds. G.M. Landman +
mevr. ds. E.H.W. Stam 

vrijdag 25/3 19.30 u ,Goede Vrijdag 
Samendienst met Immanuëlkerk

ds. G.M. Landman +
mevr. ds. E.H.W. Stam 

27/3 • 10.00u - Samendienst in en met 
Immanuelkerk ds. G.M. Landman +

mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
donderdag 24/3 20.30u Eucharistieviering 

Pastor J. Baneke
vrijdag 25/3 15.00u, Goede Vrijdag 

Kruisweg
vrijdag 25/3 19.30u Goede Vrijdag 

Herdenking Lijden en Sterven
Pastor J. Baneke

zaterdag 26/3 22.30u Paaswake
Pastor J. Baneke

27/3 • 10.30u - Woord- en 
communieviering

29/3 • 10.00u - Eucharistieviering in 
Mariakapel

Volle Evangelie Gemeente
vrijdag 25/3 19.30u Goede Vrijdag-dienst 

Viering Heilig Avondmaal
27/3 • 10.00u - Paasdienst +

na afl oop koffi etafel
woensdag 30/3 19.00 Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

donderdag 24/3 19.00u
Mevr. ds. E.A. Visser

vrijdag 25/3 19.00u Goede Vrijdag
mevr. ds. E.A. Visser

27/3 • 10.30u - mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
27/3 • 15.30u - ds. J. Vroegindeweij 

Herst. Herv. Kerk
vrijdag 25/3 19.30u Goede Vrijdag 

Kandidaat G.J. Noordermeer
27/3 • 10.30u - kandidaat

G.T. van Appeldoorn
27/3 • 18.00u - ds. J. van Meggelen
27/3 • 10.00u - de heer J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
27/3 • 1e Paasdag.  10.30u

Ds. C. ‘t Lam m.m.v. Frans Sellies,
orgel en Gerard Koning, trompet. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

donderdag 24/3 18.30u
ds. R. Alkema Paasmaaltijd

27/3 • 11.00u - Ds. R. Alkema, viering 
Heilig Avondmaal 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

vrijdag 25/3 19.30u Goede Vrijdag
ds. G.H. Kruijmer

27/3 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
27/3 • 18.30u - Ds. G.C. Klok
28/3 • 10.00u - Paaszangdienst

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

vrijdag 25/3 10.00u + 19.30u
Goede Vrijdag ds. A.J. Britstra

27/3 • 10.00u + 18.30u + 28/3 • 10.00u
ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
vrijdag 25/3 19.30u Goede Vrijdag

ds. R. Alkema
zaterdag 26/3 21.30u

dhr. J. Grootendorst, Paaswake
27/3 • 09.30u - Ds. R. Alkema,

Viering Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
donderdag 24/3 18.30u Eucharistieviering 

vrijdag 25/3 14.30u, Goede Vrijdag 
Kruisweg

vrijdag 25/3 19.30u Goede Vrijdag 
Herdenking Lijden en Sterven 

zaterdag 26/3 19.00u Paaswake 
27/3 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

vrijdag 25/3 19.30u Goede Vrijdag
ds. G.H. Abma

27/3 • 10.00u - ds. J. Wolfswinkel 
27/3 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
vrijdag 25/3 19.00u Goede Vrijdag

ds. M. van der Zwan
27/3 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
27/3 • 18.30u - Ds. G.A. Schreuders
28/3 • 09.30u - Dienst door de jeugd

Met verdriet hebben wij kennis genomen
van het overlijden van een bijzonder mens:
 

Mevrouw M.C. Laan-Benders
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Houder van de Erepenning van de gemeente De Bilt
Houder van de Thorbecke penning

Mevrouw Laan-Benders was een zeer actieve liberaal
en bestuurder. Ze was acht jaar raadslid, en daarna zestien jaar
wethouder voor VVD De Bilt. Ze was ook een voorvechter voor 
goede zorg, en nationaal en internationaal actief
voor de positie van vrouwen.

Wij zijn dankbaar voor alles dat ze voor onze partij heeft gedaan. 
Onze gedachten gaan uit naar de naaste familie.
Wij wensen hen veel sterkte toe.
 
Namens afdeling, fractie en bestuur van VVD afdeling De Bilt
Dick de Jong, voorzitter
Christiaan van Nispen tot Sevenaer, fractievoorzitter
Jolanda van Hulst-Mazirel, wethouder 

Beetje bij beetje hebben wij u los moeten laten.
Steeds moeilijker konden we met u praten.

Die blik, de stilte, het deed zo zeer,
de man, pa en opa van vroeger was er niet meer.

Wij zagen vaak uw stille verdriet,
maar daarin helpen konden we niet.

Het is al heel lang een beetje afscheid, maar nu voorgoed….

Verdrietig, maar dankbaar voor al het mooie dat hij ons heeft gegeven,
delen wij u mee dat de Here thuis heeft gehaald
mijn lieve man, onze pa, opa en overgrootvader

Leendert Cornelis van Zijtveld
gehuwd met Elisabeth den Hollander

voordien weduwnaar van Geertruida Francina van Brenk

Geboren 5 juli 1934 Overleden 14 maart 2016
te Westbroek te Maarssen 

 E. van Zijtveld-den Hollander

 Piet
 Bep en Steef, Adriaan in liefdevolle herinnering
 Emmy in liefdevolle herinnering, Piet en Marianne
 Willy en John
 Kees
 Teuni en Jan
 Jantina en Rick
 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentie adres:
Kerkdijk 91
3615 BC  Westbroek

Op zaterdag 19 maart hebben we mijn man en onze pa en opa
naar zijn laatste rustplaats begeleid op de Algemene begraafplaats
te Westbroek.

Wie vindt het gele kuikentje

Op zondag eerste Paasdag kun-
nen kinderen chocolade eie-
ren zoeken, die zullen worden 
gedropt door de modelvliegtui-
gen van Modelvliegclub West-
broek. De leden van de club 
vliegen iedere zondagmiddag 
achter op het weiland van Kerk-
dijk nr. 44 in Westbroek. Ook 
zin om eieren te zoeken en 
om parachutisten van PCMN 
te zien landen van heel dicht-
bij. Er zijn genoeg eieren voor 
iedereen. Er is een prijsje voor 
het kind, dat het kleine gele 
kuikentje vindt. Alle kinderen 
zijn welkom vanaf 15.00 uur. 
Deze gezellige middag wordt 
gesponsord door Caravan Ser-
vice Maarssen te Westbroek.

Unieke muzikale filmbeleving

Op zondag 3 april verzorgen het 
Klein en het Groot Harmonie-
orkest van de Koninklijke Bilt-
se Harmonie (KBH) het mati-
neeconcert ‘KBH in the Movie-
zz’. Beide orkesten zullen zich in 
een verrassende setting presente-
ren, waarbij er sprake zal zijn van 
veel interactie. 
Het concert maakt onderdeel uit 
van de concertreeks ‘Movies in 
Concert’ van de KBH. Een muzi-
kaal seizoen dat geheel in het 
teken staat van de film. Tickets 
kunnen worden gereserveerd via 
reserveren@biltseharmonie.nl en 
zijn ook verkrijgbaar aan de zaal. 
Het concert begint om 15.00 uur 
in het HF Wittecentrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt.
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Kleding
Bij de voorbereidingen van de voor-
stelling ‘Buigen voor Oranje’ werd 
door Nel Kars minutieus onderzoek 
gedaan naar alle personages die in 
de voorstelling voorkomen. Niet al-
leen vindt zij het belangrijk dat alle 
personages qua persoonlijkheid en 
karakterschets kloppen, ook wil 
zij alle kleding exact en tot in het 
kleinste detail correct hebben.’, al-
dus Edwin Plug namens de Stich-
ting Vierstee 2.0. ‘Nel vertelde mij, 
dat bijvoorbeeld alle Koninklijke 
onderscheidingen die zij tijdens 
de voorstelling draagt, met speci-
ale toestemming van de toenmalige 
Koningin Beatrix in bruikleen zijn 
afgestaan. Iets dat uniek is. De kle-
ding die Nel Kars tijdens de voor-
stelling draagt, is overigens door 
haar zelf gemaakt. Een enorme 
klus! Alleen al het maken van het 
uniform van de Opperceremonie-
meester van Koningin Wilhelmina 
kostte haar – vanwege de vele his-
torische details – meer dan 3 maan-
den. En dan te bedenken dat er nog 
6 personages in de voorstelling zijn, 
waarvoor zij allemaal eigen, unieke 
kledij heeft gemaakt! Leuk detail 
hierbij om te vermelden, is dat Nel 
Kars in ‘Buigen voor Oranje’ voor 
het eerst in haar lange carrière ook 
een manlijk personage speelt. En 
dat vindt ze zelf heel bijzonder. Het 
vooronderzoek en het ontwerpen 
van alle kostuums is niet het enige 
dat Nel Kars zelf doet. Van het rij-
den van het busje met spullen, het 
opbouwen van het decor, regelen 

van het geluid, de grime en kap en 
zelfs het afbreken, doet ze allemaal 
zelf.’ 

Bilthoven
De Stichting Vierstee 2.0 heeft Nel 
Kars ondertussen twee keer mogen 
ontmoeten in de voorbereidingen 
naar zaterdag 9 april: ‘Nel is een 
hele warme en opgewekte vrouw, 
een vrouw met een bijzonder ka-
rakter. Zij wist zich nog feilloos 
de keren te herinneren, dat ze in 
het verleden in Maartensdijk heeft 
gespeeld. Ten aanzien van de reden 
waarom ze voor Vierstee 2.0 een 
benefietvoorstelling wilde geven, 
was ze duidelijk. ‘Ik woon in Bilt-
hoven en ken Maartensdijk. Ik weet 
hoe belangrijk een voorziening als 
De Vierstee voor een dorp is. En als 
ik met een voorstelling kan bijdra-
gen aan het behoud en verbetering 
van zo’n belangrijk gebouw, doe ik 
dat graag.’ 

Reserveren
De Stichting Vierstee 2.0: ‘Het is 
heel fijn dat we zoiets bijzonders 
in Maartensdijk mogen gaan mee-
maken en we merken dat de animo 
voor de voorstelling groot is. In 
de eerste voorverkoop zijn er al 
veel kaarten gereserveerd. Willen 
mensen dus naar de voorstelling 
komen, raden wij aan echt tijdig 
te reserveren. Voorafgaand aan de 
voorstelling ‘Buigen voor Oranje’ 
zal er door een aantal vrijwilligers 
ook nog een bijzonder benefietdi-
ner worden georganiseerd in De 
Vierstee. Dit diner zal een perfecte 
opmaat zijn voor een vast en zeker 

meer dan geslaagde avond’. De 
voorstelling ‘Buigen voor Oranje’ 
is op zaterdag 9 april om 20.00 uur 
in de toneelzaal van De Vierstee 
aan de Nachtegaallaan 30 in Maar-
tensdijk. 
Kaarten kunnen besteld worden 
via: www.vierstee.nl, per e-mail re-
serveren@vierstee.nl of schriftelijk 
bij secretaris Stichting Vierstee 2.0 
Henny van der Heijden, Wolfsmelk 
11, 3738 TD in Maartensdijk. Deel-
name aan benefietdiner is optioneel. 

Irene: “Je kunt de wind niet veranderen,
maar wel de stand van de zeilen” 

Ik tref Irene die avond aan op 
haar kamer in het ziekenhuis. 
Ik stel me voor en ze vertelt dat 
ze zal overlijden, thuis, in het 
ziekenhuis of in een hospice. Ze 
stelt me vragen over haar uitvaart 
en geeft aan wat haar wensen 
zijn. Met haar twee dochters - 
haar zoon kan er die avond niet 
bij zijn - stemt ze zaken af en van 
tijd tot tijd is ze erg emotioneel. 
“Ik wil het voor mijn kinderen 
goed geregeld hebben”, zegt ze. Ik 
merk hoe gedreven ze is om alles 
in detail door te spreken. Zo wil ze 
thuis opgebaard worden. Er blijft 
één onderwerp nog onbeslist: 
Irene wil niet in een kist gelegd 
worden. “Het idee om opgeslo-
ten te worden benauwt me”. We 
bespreken alternatieven: een 
opbaarplank, een takkenbaar van 
wilgentenen, een wade. Ze laat 
het onderwerp voorlopig rusten en 
ik neem afscheid.

In de weken die volgen heb ik 
contact via e-mail. Irene regis-
seert haar eigen afscheid, in 
nauwe samenspraak met haar 
kinderen. In maart word ik 
door haar zoon gebeld: “Ze is 
vanmorgen toch nog plotseling 

Op 9 maart is Irene overleden. Een deel van haar leven bracht ze in een rolstoel door. Ondanks dat heeft 
ze drie kinderen grootgebracht en geïnspireerd. En ze richtte de Stichting Sailability Nederland op.  Die 
stichting maakt het mogelijke om mensen met een handicap te laten genieten van de zeilsport. Zelf 
bezocht ze een aantal keren de Paralympische Spelen. Rond Kerstmis 2015 kwam het bericht dat er een 
ongeneeslijke ziekte was geconstateerd. Eind januari belde ze me: “Ik wil mijn uitvaart met je bespreken”.

overleden”. Ik verneem dat Irene 
in het hospice in De Bilt is en we 
bespreken de details die we eerder 
hebben vastgelegd. We brengen 
Irene over naar haar woonhuis in 
Maartensdijk. Daar zal ze tot de 
dag van de uitvaart verblijven. Als 
ik de volgende dag met de drie 
kinderen om tafel zit, blijkt dat 
Irene toch gekozen heeft voor een 
kist, maar wel één zonder deksel. 
De kinderen besluiten de kist af 
te dekken met een aantal van 
haar kleurige sjaals. De uitvaart 
zal plaatsvinden in Het Koetshuis 
in Maartensdijk, dat we inrichten 
met bloemen, met kaarsen en 
overal waxinelichtjes. Buiten, 
zichtbaar vanuit het Koetshuis, 
staat een zeil opgesteld. Iedereen 
die afscheid komt nemen van 
Irene heeft een bloem bij zich. 

Tijdens de druk bezochte 
afscheidsbijeenkomst blijkt hoe 
Irene mensen geïnspireerd heeft 
tijdens haar leven. Haar kinderen 
vertellen dat ze van haar geleerd 
hebben om door te gaan. “Je kunt 
de wind niet veranderen maar 
wel de stand van de zeilen”. Het 
bestuur van de Stichting Sailabili-
ty laat weten dat er een zeilschip 

naar Irene is vernoemd: “Irene De 
Rijdende Rechter”. Zo leeft haar 
gedachtengoed voort na haar 
overlijden.

Bij het laatste muziekstuk legt 
iedereen zijn bloem op de sjaals. 
Buiten het Koetshuis ontstaat een 
erehaag. De drie kinderen brengen 
hun moeder naar de rouwauto, 
die tussen de erehaag door naar 
de weg rijdt en door allen wordt 
nagekeken, op weg naar het 
crematorium. Irene heeft veel voor 
anderen betekend. Ze leeft voort 
in hun gedachten. En ik zal mij 
deze uitvaart, waarin haar karak-
ter zo goed naar voren kwam, nog 
lang herinneren.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertorial

Nel Kars in haar solovoorstelling 
als Wilhelmina op 7 april 2015 
tijdens een boekpresentatie 
over WO II in de Bilthovense 
Boekhandel. [foto Guus Geebel]

Soefibijeenkomst

Op zondag 27 maart verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 
in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het Soefisme 
is een religieuze levensbenade-
ring, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle reli-
gies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei. (www.soefi.nl)

Klaverjassen in Westbroek 

In het Dorpshuis van Westbroek 
voor de 3e keer gestreden om het 
kampioenschap van Westbroek 
e.o. op vrijdag 25 maart vanaf 
19.30 uur! Inzet is de prachtige 
wisseltrofee waarin nu de naam 
prijkt van de winnaar van 2015, 
Sylvia van ’t Woud uit Tienho-
ven. Sylvia daagt iedereen in 
en buiten Westbroek uit voor 
een revanche. Indeling tafel 
start om 19.45 uur, eventueel 
worden dan de reservespelers 
ingezet, dus kom op tijd. Aan-
vang wedstrijd 20.00 uur, einde 
24.00 uur. U kunt zich aan-
melden door een emailbericht 
met naam, adres en tel.nr. naar 
info@hetdorpshuiswestbroek.
nl te sturen

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 26 maart staat 
Amnesty International van 
11.00 tot 12.30 uur met een 
stand in de  openbare biblio-
theek van Bilthoven. Daar kan 
men een handtekening zet-
ten onder petities, waarmee 
Amnesty bij regeringen aan-
dacht vraagt voor gevangenen  
waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf 
en haar acties. 

Voorjaarslezing 

Op dinsdag 29 maart geeft de 
heer Johan Doornenbal een 
lezing over Historische boerde-
rijen, hij geeft regionale typolo-

gieën van historische boerderij-
en in Nederland en speciaal in 
Utrecht, zowel met betrekking 
tot het exterieur als het interi-
eur en vertelt over de Boer-
derijenstichting Utrecht en de 
verkiezing van de boerderij van 
het Jaar (in Utrecht). Aanvang 
20.00 uur in de zaal van de Ont-
moetingskerk, Julianalaan 26 te 
Maartensdijk, zaal open vanaf 
19.30 uur. 

Testament en nalatenschap

Op dinsdag 29 maart wordt 
bij PCB Uitvaartzorg Biltho-
ven een lezing gehouden door 
notaris mr. Van Valburch (van 
Holtman notarissen). Aanvang 
19.30 uur. Onderwerpen die 
aan de orde komen zijn: wet-
telijk erfrecht, executeur en zijn 
taken, wat wordt bij testament 
geregeld, erfbelasting/schenk-
belasting, schenken bij leven, 
het maken van een levenstes-
tament. Er is volop gelegen-
heid tot het stellen van vragen. 
Voldoende parkeergelegenheid 
achter het pand. De toegang 
is gratis bij PCB Bilthoven, 
Soestdijkseweg Zuid 13 te Bilt-
hoven. Info: pcbuitvaartzorg.nl/
agenda.

Inzamelen voor de Marktdag

Zaterdag 10 september staat de 
Marktdag De Bilt op het pro-
gramma. De organisatie start 
nu al met inzameling van 2de 
hands spullen en dameskleding. 
De eerste inzamelavond is 
gepland op donderdag 31 maart 
van 19.00 uur tot 20.30 uur in 
Wijkgebouw De Voorhof naast 
de Dorpskerk in De Bilt. 

Om organisatorische redenen is 
er geen plaats voor grote meu-
belen, witgoed, tv’s en com-
puters. De Marktdag zet zich 
dit jaar in voor hulp aan een 
Weeshuis in Nepal, De bouw 
van klaslokaal in Malawi en 
de bouw van wijkgebouw voor 
arme jongeren in Colombia. 
Meer informatie over de markt-
dag: www.marktdagdebilt.nl

Wilt u ook een NOG betere Vierstee? Ondersteun dan Stichting 
Vierstee 2.0 via een bijdrage op bankrekening nummer NL 90 
RABO 0306 3371 42 t.a.v. Stichting Vierstee 2.0 Maartensdijk. 
www.vierstee.nl



4

  
Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Ei-bieslook salade
Selleriesalade
Filet americain

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

Boerenham
Rosbief
Fricandeau 

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Malse varkenshaas, 
Bourgondische 
varkenshaas of 
Katenhaas

Verse Lamsracks
Gemarineerd of naturel

Scharrel kipfilet

Filetrollade

Riblappen

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

OUDE UTREGSE KAAS 
Topkwaliteit lekker bij de borrel!

500
GRAM 7.98

500
GRAM 5.98

100
GRAM 3.75

500
GRAM 6.25

3 x 100
GRAM 4.50

500
GRAM 5.50

500
GRAM 7.98

3 x 100
GRAM 3.98

500
GRAM 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 maart 
t/m woensdag 30 maart

Lekker voor de paasdagen! GEZOUTEN 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 2.98GEROOSTERDE 

AMANDELEN

VLEESWAREN TRIO

ONZE OVERHEERLIJKE SAPPIGE BEENHAM

Lekker bij de asperges!

OVERHEERLIJKE 
SERRANO HAM 

Topkwaliteit!

Zonder kunstmatige 
toevoegingen! 100

GRAM 3.98

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

2
STUKS 7.-DEENSE BROODJES

2
STUKS 6.-TORTILLA’S

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Speciaal voor Pasen

• Voorgerechten:
zalmbombe, taartje ham-
mousse met asperges, terrine 
met lam en asperges 

• Hoofdgerechten:
Kalfsentrecôte, gevulde maiskip, 
roodbaars met asperges

• Leuke nagerechten/desserts: 
onze speciale Paastaart (op = op)

Zaterdag verse Sushi!!!

Grote malse

Kropsla
NU

Perssinaasappels
2 KILO

Vitamientjes

Blauwe Bessen
3 DOOSJES

DINSDAG 29 EN WOENSDAG 30 MAART

0,79 1,994,99

VERS GEWASSEN

Hollandse Spinazie
_________________ZAK 300 GRAM 0,99
VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK 0,99
Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

Speciaal voor Pasen
• Volop Hollandse asperges,

aardbeien en primeurs

• Groot assortiment salades
voor uw Paasbrunch

• Nieuw slow-juice met asperges,
kurkuma en ananas super gezond
 _____________ nu 2,98

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80
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Weekend Eetmee! weer groot succes
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 18 t/m zondag 20 maart kon weer worden meegegeten bij ‘onbekende bekenden’.  
Vele gastgezinnen nodigden mensen uit de straat of uit de buurt uit om, bij een hapje en een 

drankje elkaar eens beter te leren kennen. Ook de gemeente De Bilt en  
de Werkplaats uit Bilthoven waren van de partij.

Vrijdag 18 maart waren acht vluch-
telingen (statushouders) te gast op 
het gemeentehuis in Bilthoven. Na 
een korte toespraak door burge-
meester Arjen Gerritsen konden de 
acht statushouders tijdens een uit-
gebreide lunch met elkaar kennis-
maken. Vele verhalen kwamen los 
bij de groep, wie zij zijn, waarom 
zij Nederland hebben uitgekozen, 
wat zij willen betekenen binnen de 
Nederlandse maatschappij en of zij 
het naar hun zin hebben in De Bilt. 

Statushouders
Nasser Mohammed Ali uit De Bilt 
vertelt: ‘Drie jaar geleden ben ik 
uit Syrië gevlucht. In mijn geboor-
teland was ik niet veilig omdat ik 
Koerdisch ben en na een lange reis 

kwam ik in Nederland terecht. Ik 
heb het hier hartstikke naar mijn 
zin, ook in de wijk waar ik woon. 
Iedereen helpt elkaar en wij doen 
samen leuke dingen. Zo heb ik met 
Sinterklaas nog cadeautjes gegeven 
aan kinderen in de buurt’. Moha-
med Ali werkt als vrijwilliger in de 
Kringloopwinkel in De Bilt. Tus-
sen de Nederlanders kan hij de taal 
goed leren, zodat hij zijn droom kan 
verwezenlijken, het runnen van een 
waterpijpcafé. Mohamed Ali: ‘Ik 
wil heel graag werken. Te zijner 
tijd wil ik graag met een vriend van 
mij een waterpijpcafé beginnen. 
Ook mijn vrouw wil graag werken, 
zij is nu bezig met een opleiding 
tot apothekers-assistente. In mijn 
vrije tijd speel ik nog bazooki, een 

soort Griekse gitaar, op feestjes en 
partijen. Ook Chandra Khadka uit 
Bhutan vindt het heerlijk in De Bilt. 
Khadka: Ik woon hier alweer zeven 
jaar. Om goed in te burgeren werk 
ik als vrijwilliger bij de Kinderboer-
derij in Bilthoven. Omdat ik zoveel 
mogelijk wil oppikken van de taal, 
heb ik daarom ook nog gewerkt bij 
de Amandelboom. Ik heb wel een 
droom, namelijk fietsenmaker wor-
den, dat lijkt mij echt heel leuk’. 
De Iraanse Zhaleh uit Maartens-
dijk is nu twee jaar hier. Zhaleh 
vertelt: Twee jaar geleden moest ik 
in allerijl Iran verlaten, wegens het 
uitkomen van mijn boek over de 
Islam. Niet iedereen was het eens 
met mijn zienswijze over de Islam 
en dus moest ik vluchten. Gelukkig 
ben ik hier veilig’. 

High tea
Na de lunch kon iedereen nog op 
de foto met de burgemeester en 
werd afscheid van elkaar geno-
men. Inmiddels was de Werkplaats 
in Bilthoven druk in de weer om 
zich gereed te maken voor hún 
gasten. Wegens overlast werden 
wijkbewoners rond de zogenaam-
de ‘snoeproute’, een route van de 
Werkplaats en Het Nieuwe Ly-
ceum naar de Plusmarkt, uitgeno-
digd door leerlingen van VMBO3 
om deel te nemen aan een high tea. 
Zo’n 50 mensen gaven hieraan ge-
hoor. Laura, leerling van de derde 

klas vertelt: ‘Leerlingen van onze 
school bezorgen best wel overlast 
in de wijk en dus zijn wij blij om 
nu eens iets te kunnen terugdoen 
voor alle wijkbewoners. Wij heb-
ben ongeveer 500 flyers uitgedeeld 
in de wijk rondom onze school, in 
de hoop dat wij veel gasten krijgen. 
En dat is gelukt. En zo te zien heeft 
iedereen het naar zijn zin. Tevens 
is deze high tea  een onderdeel van 
de maatschappelijke stage’. Elly 
de Jager uit Bilthoven en wonende 

langs de snoeproute, is erg verguld 
met het initiatief van de Werk-
plaats. De Jager: ‘Elke dag loop 
ik met de hond in de buurt van de 
Plusmarkt. Helaas wordt heel veel 
brood, in plastic zakjes, tussen de 
struiken weggegooid en voor ik het 
weet, heeft mijn hond dat brood, 
met zakje en al, opgegeten. Al dat 
plastic in zijn maag, doet hem na-
tuurlijk geen goed. Dat zij nu een 
high tea organiseren, vind ik een 
heel goed initiatief’. 

Lunch op het gemeentehuis.

Wijkbewoners genieten van een high team op De Werkplaats in Bilthoven.

100 jaar Vrijwillige Brandweer  
De Vereniging Vrijwillige Brandweer De Bilt viert dit jaar haar 100 jarig bestaan.  

De feestelijkheden vinden, gedurende het hele jaar, plaats op verschillende locaties in  
De Bilt en Bilthoven en starten op 12 april met een spectaculaire overhandiging van het 

Brandweer jubileumboek aan de burgemeester.

Al 100 jaar staan de Biltse brand-
weermannen en vrouwen klaar 
voor iedereen die hulp nodig heeft. 
De eerste 60 jaar werd er gewerkt 
met twee verschillende korpsen in 
de gemeente, dit bracht de nodige 
rivaliteit met zich mee, maar tegen-
woordig worden de posten de Bilt 

en Bilthoven alweer jaren in één 
adem genoemd. 

Incidenten
De afgelopen 100 jaar werden grote 
en kleine incidenten met succes be-
streden, gelukkig zijn het korps ver-
liezen gespaard gebleven al heeft 

het soms niet veel gescheeld. Om 
dit soms moeilijke werk in zware 
omstandigheden te kunnen doen 
moeten de leden elkaar blind kun-
nen vertrouwen wanneer de nood 
aan de man is. Hiervoor is de jubile-
rende Biltse brandweer vereniging 
al die jaren het bindende element 

binnen de brandweer. Om dit te be-
reiken organiseren ze verschillende 
activiteiten, zoals een familiedag 
want bij brandweervrijwilligers is 
het erg belangrijk dat het thuisfront 
achter het werk staat waaraan veel 
tijd wordt besteed en waarbij ze-
kere risico’s worden genomen. Ook 
de oud-brandweermannen zijn al-
tijd welkom bij de vereniging, want 
brandweerman ben je voor je leven 
en je collega’s zijn je familie. 

Activiteiten
Om het honderdjarig bestaan jaar 
feestelijk te vieren organiseert de 
brandweer bijzondere activiteiten, 
waarin zij de burgers van gemeente 
de Bilt graag wil betrekken. 
Dinsdag 12 april zal het jubileum-
jaar feestelijk worden geopend. 
Tijdens een spectaculaire avond 
zal het boek over de ontwikkeling 
van het Biltse brandweerkorps, met 
veel foto’s en verhalen, worden ge-
presenteerd en aangeboden aan de 
burgemeester. 
Zaterdag 16 april vindt in samen-
werking met de landelijke Vereni-
ging van Belangstellenden in het 
Brandweerwezen een ruilbeurs 
voor allerhande papieren brand-
weerspullen plaats, zoals postze-

gels en ansichtkaarten. Iedereen 
is welkom op de kazerne aan de 
Leijenseweg, in Bilthoven. 
Zaterdag 11 juni zijn oude en nieu-
we brandweerwagens tijdens een 
grote optocht door De Bilt en Bilt-
hoven te bewonderen. Aansluitend 
is er een voor iedereen gratis toe-
gankelijk defilé voor het gemeente-
huis Jagtlust. Daarna zijn de brand-
weervoertuigen te bezichtigen op 
het terrein rond Jagtlust. 
Zaterdag 3 september, vlak na 
de zomervakantie, organiseert de 
brandweer een open dag. Deze 
open dag is voor jong en oud een 
uitstekend moment om in contact te 
komen met de vele facetten van het 
brandweervak. Ook zullen op deze 
dag de beste brandweerploegen van 
het land strijden in de finales van de 
landelijke brandweerwedstrijden. 
Zaterdag 27 september worden in 
De Bilt de landelijke finale van de 
Jeugdbrandweer wedstrijden geor-
ganiseerd. 

Op de website 100jaarbrandweer-
debilt.nl leest u nog veel meer over 
de festiviteiten. Hier kunt u ook 
terecht om het prachtige jubileum-
boek in te zien en te bestellen. 
(Peter Otten)De leden van de jubilerende Biltse brandweer samen met hun oud leden.

Loopbaandag
Op 16 april aanstaande vindt voor de eerste keer de 

Loopbaandag regio De Bilt plaats. De toegang is gratis.

Deze dag is bedoeld voor werkenden die (weer) plezier in hun werk 
willen én voor mensen die op zoek zijn naar werk en daar wel wat hulp 
en inspiratie bij kunnen gebruiken. De dag is opgezet vanuit een regi-
onale en lokale focus en richt zich dan ook op werkenden en werkzoe-
kenden in de gemeente De Bilt en de omliggende regio, zoals Utrecht, 
Zeist, etc.

Workshops
Het programma bestaat uit een aantal gevarieerde workshops rondom 
thema’s over solliciteren, jezelf presenteren, gebruik van social media, 
een volgende stap in de loopbaan en omgaan met stress. Daarnaast is 
er een informatiemarkt en kunnen de deelnemers terecht voor speed-
coaching.
De organisatie is in handen van Coachgroep De Bilt, een samenwer-
king van coaches met ieder een eigen doelgroep, specialisatie en set 
van methodes. De Loopbaandag Regio De Bilt 2016 vindt plaats in 
Basisschool De Regenboog aan de Aeolusweg in De Bilt. De start is 
om 12.00 uur. Deelnemers kunnen vooraf inschrijven op www.loop-
baandagregiodebilt.nu.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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

Air Release

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

 Nu 2e matras 
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 Onderhoud en keuring 
volgens BOVAG richtlijnen 

 Diverse extra 
werkzaamheden 

 Zorg dat u voorjaar- en 
zomerproof bent en maak 
een afspraak! 

ONDERHOUD 
EN BOVAG KEURING 

Tijdens een onderhoudscontrole  
wordt gekeken naar: 
 de toestand en werking van het 

chassis, de motor, de remmen, de 
banden, het veersysteem, de 
bevestigingspunten, de koppeling enz. 

 de staat van de opbouw, de 
raamrubbers, kitnaden, verlichting 
enz. 

 de werking van de gasinstallatie en 
alle aangesloten apparaten; 

 de werking van de elektrische 
installatie, alle aangesloten apparaten 
en het watersysteem; 

 het interieur wordt nagekeken op de 
inwerking van vocht. 

 U kunt ons telefonisch bereiken via 
 030 - 262 20 87 
Gagelijkdijk 190 •  3566 MJ UTRECHT •  
info@kovdberg.nl 
We zijn geopend van: 
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur  

VOOR CARAVAN  
& VOUWWAGEN 

VOOR DE BESTE SERVICE GA NAAR KOVDBERG.NL 

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

Om teleurstelling te 
voorkomen, 

kunt u de hele maand 
april nog reserveren 

voor een... 

gratis 2e 
driegangenmenu!

brasserie
ink

eten & drinken

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

T (030) 221 31 81
info@restaurant-amis.nl

T (030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl

HESSENWEG ‘de vershoek’
deelnemers restaurantactie

Alles voor een
heerlijke Pasen! van mini croissantjes voor het ontbijt tot onzeverrukkelijke chipolata of mango stam voor

bij de koffi e.

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
 www.bakkerbos.com

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

2+1 GRATIS*
Geldig op alle Sloggi’s

* De goedkoopste is gratis
* Geldig van 24.03 t/m 10.04.2016
* Zolang de voorraad strekt
* Uitsluitend geldig voor individuele
   verpakkingen
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Lezing over Historische Boerderijen
door Henk van de Bunt

Dinsdag 29 maart om 20.00 uur verzorgt Johan Doornenbal (Hollandsche Rading) voor 
de Historische Vereniging van Maartensdijk een vrij toegankelijke lezing over Historische 
Boerderijen. Tijdens de lezing in een bijzaal van de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 in 

Maartensdijk zullen ook boerderijen in Maartensdijk nader worden bekeken.

Johan Doornenbal (1975) heeft 
HTS Bouwkunde gestudeerd in 
Utrecht met een specialisatie in 
Restauratie en heeft vervolgens 
de opleiding HBO+ Bouwhistorie 
en Restauratie aan de Hogeschool 
Utrecht gevolgd met als afstudeer-
richting Bouwhistorie. Johan werkt 
sinds mei 2010 bij Bureau Helsdin-
gen: een specialist in erfgoed en 
landelijk gebied waarbij historische 
panden in stand houden en begelei-
den naar een nieuwe toekomst de 
hoofdtaak is. Doornenbal heeft van 
jongs af aan een passie voor cul-
tuurhistorie en boerderijen en heeft 
hier een aanzienlijke kennis over 
opgebouwd. Johan is gespeciali-
seerd in bouwhistorie, bouwhisto-
rische reconstructies en historische 
interieurs en een kenner van agra-
risch erfgoed.
 
Inhoud
Johan zal tijdens de lezing ingaan 
op regionale typologieën van his-
torische boerderijen in Nederland 
en inzoomen op de Utrechtse boer-

derijen, de rol van de Boerderijen-
stichting Utrecht) en de verkiezing 
van de Boerderij van het Jaar (in 
Utrecht) zoals die jaarlijks door 
Landschapsbeheer Erfgoed Utrecht 
wordt georganiseerd. Hij wil wat 
lokale voorbeelden noemen en be-
spreken aan de hand van de oude 
kadastrale minuut-kaarten uit 1832. 
Het exterieur (dak, gevels, met-
selwerk, ramen en deuren etc.) zal 
worden toegelicht, veelal aan de 
hand van historische bouwsporen. 
Ook het interieur van het stalge-
deelte (achter de brandmuur) en het 
woongedeelte (voor de brandmuur) 
zullen ruime aandacht krijgen.

Koddestein
Als voorbeeld van te bespreken 
boerderijen wordt Hofstede ‘Kod-
destein’ genoemd. Johan hierover: 
‘Koddestein (ook wel ‘Oud Kod-
desteyn’ genoemd of bekend als 
Langhuisboerderij Oostveen) stamt 
uit de zestiende eeuw en behoort 
daarmee tot de één van de oudste 
boerderijen van het, onder de rook 

van Utrecht gelegen, dorp Maar-
tensdijk. Deze statige boerderij aan 
de Dorpsweg was eeuwenlang in 
gebruik als agrarisch bedrijf. Het 
pand heeft een speciale band met 
de Nederlands Hervormde kerk. De 
hofstede werd in de afgelopen eeuw 
lange tijd bewoond door Jacob van 
Ekris, voorzitter en oprichter in 
1892 van de Nederlands Hervorm-
de Jeugdvereniging van Maartens-
dijk. Tijdens de restauratie van het 
interieur van de Nederlands Her-
vormde kerk in de jaren ‘60 van 
de vorige eeuw werd de boerderij 
als noodkerk gebruikt. Koddestein 
betreft een in hoofdvorm zeer gaaf 
bewaard voorbeeld van bouwen in 
een landelijke omgeving. Eveneens 
vanuit het oogpunt van de ligging 
(de situering is gaaf gelegen in het 
buitengebied van Maartensdijk) en 
de voormalige functie, heeft het 
pand cultuurhistorische waarde. 
Vanwege de vroege gebruiks- en 
bewoningsgeschiedenis van het 
gebied, vertegenwoordigt het pand 
ook cultuurhistorische en sociaal-

culturele waarde als uitdrukking 
van een functie. De diversiteit aan 
toegepaste materialen en de con-
structieve elementen en zijn de 
moeite waard gezien de boeiende 
(gebruiks-)geschiedenis, de hoge 
leeftijd en de enorme afmetingen 
van het pand’. 

Situering
Hofstede ‘Koddestein’ is een grote 
majestueuze boerderij. Het pand 
ligt ongeveer 25 meter van de 
weg terug gelegen in de landelijke 
omgeving van het oorspronke-
lijk afgegraven veenweidegebied. 
Rondom het pand bevindt zich te-
genwoordig een tuin in landschap-
pelijke parkaanleg, bestaande uit 

beeldbepalende hoog opgaande 
beplantingen. Aan de linkerzijde 
en achterzijde van het huis bevin-
den zich de uitgestrekte weilanden 
van het Maartensdijkse groene 
hart. Rechts achter de boerderij be-
vindt zich een voormalige houten 
schaapskooi. Deze schaapskooi 
bestaat uit een rechthoekig bouw-
werk met één bouwlaag en een za-
deldak. Aan de achterzijde van het 
huis is achter in de tuin nog een 
abri aanwezig die is gemaakt van 
de rieten kap van de voormalige 
houten hooiberg. Voor het huis is 
een rond lopend grindpad en aan 
de weg bevindt zich een fraai mo-
numentaal smeedijzeren toegangs-
hek

Johan Doornenbal voor Koddestein (Dorpsweg 61 te Maartensdijk) met 
in de voorgevel vier twaalf-ruits schuifvensters en twee cirkelvormige 
baksteendecoraties. 

www.arttraverse.nl

Michael Ryan 
Schilderijen

Eddy Gheress
Beelden

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

13 maart | 10 mei 2016

advertentie

Born Country 50+ dag 

Country Line Dancers Born Country 
uit Maartensdijk houdt op zaterdag 9 
april in De Vierstee te Maartensdijk 
een 50+ Country Line Dance dag. Er 
worden kleine demonstraties geven 

door de groepen van Born Country, 
de Born Country King Dancers la-
ten hun laatste nieuwe demo zien en 
de Couple Dancers zullen hun op-
wachting maken. Daarnaast zijn er 

ook gastoptredens van de Black Star 
Country Dancers uit Apeldoorn en 
de Silver Shadow Couple Dancers 
uit Friesland. Vanaf 9.30 uur bent u 
welkom.

De Country Line Dancers Born Country geven regelmatig demonstraties in het land.

Tentoonstelling 
Jannie Vossenstein
Van vrijdag 1 april tot en met donderdag 5 mei is in 

Wijkrestaurant Bij de Tijd (op de hoek van de Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg en Alfred Nobellaan in De Bilt) 
werk te zien van Jannie Vossenstein. De tentoonstelling 

is tijdens openingstijden van Bij de Tijd te bezoeken van 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.30 uur 

Jannie kreeg haar opleiding aan de Werkschuit, Artibus en van Noor 
van Os. Ze zegt over haar werk: ‘Ik ben opgegroeid op een prachtige 
boerderij. ’s Zomers kwamen daar kunstenaars schetsen en tekenen. 
Dat wilde ik ook. Zolang als ik mij kan herinneren maak ik al tekenin-
gen. Mijn inspiratie haal ik uit de 
natuur. Kleine verdroogde zaad-
jes en zaaddoosjes. Al zoekend 
geef ik ze mijn eigen vormen en 
kleuren. Ook kleine dieren die ik 
uitvergroot of levensgroot weer-
geef en mensen die een emotie 
oproepen, boeien mij. Ik werk 
met verschillende materialen 
zoals kleurpotlood, aquarelkrijt, 
inkt en olieverf. Laag na laag 
bouw ik mijn werk op tot ik de 
vorm en kleurdiepte bereik die ik 
zoek. Veel plezier beleef ik ook 
aan het maken van snelle schet-
sen’.

Bijscholing 
autorijden 

Maandag 21 maart waren er twee 
groepen met in totaal 42 personen 
voor de bijscholing voor automo-
bilisten. In een drie uur durende 
cursus fristen zij kennis en kunde 
op het gebied van verkeersregels 
en het autorijden op. De bijscholing 
telde maar liefst 3 deelnemers uit 
geboortejaar 1926.

Dhr. Hoving uit De Bilt, met 90 
jaar de oudste deelnemer, ontvangt 
het certificaat uit handen van 
wethouder Madeleine Bakker. 

[foto Reyn Schuurman]

Rondleiding 
ArtTraverse 

De laatste expositie van dit seizoen in ArtTraverse in het gemeentehuis 
van De Bilt is met Michael Ryan en Eddy Gheress. De expositie toont 
werk van deze kunstenaars die beiden oorspronkelijk afkomstig zijn van 
het Noord-Amerikaanse continent, maar nu wonen en werken in Am-
sterdam. De expositie werd zondag 13 maart onder grote belangstelling 
geopend en is nog te bezichtigen tot 10 mei. Michael Ryan geeft een 
rondleiding door zijn expositie op donderdag 7 april om 10.30 uur in 
het gemeentehuis. Aanmelden kan door een email te sturen aan black-
bear8@planet.nl o.v.v. rondleiding expositie gemeentehuis De Bilt.
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Voordeel

199

500

189

695

1000
korting*

op een online
bestelling

voor jezelf
(of iemand anders)

200 STEPUP

Wij wensen u 

een � jne Pasen

Oerbrood
Vers uit eigen oven
dubbeldonker,
pompoen of zonnepit
van

€2,39

Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 maart 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Tulpen
2 bossen

De code is eenmalig te gebruiken voor een online bestelling en is geldig van 1 t/m 31 maart 2016. De overige voorwaarden vind je op jumbo.com/10eurokorting

Gebruik deze code:

Sinaasappelsap
Door uzelf
vers geperst
� es 1 liter
van

€2,99

Van bakkerij
Hendricksen
Advocaat-
schnitte
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Verder in gesprek over cultuur 
Op 15 maart gingen, op initiatief van de lokale D66, een groot aantal belanghebbenden en 

belangstellenden in gesprek over cultuur in de gemeente De Bilt. Aanleiding was de nota met 
uitgangspunten voor cultuurbeleid in de gemeente voor de komende jaren.  

In september 2015 werd deze nota ingetrokken, om gelegenheid te scheppen  
voor terugkoppeling naar het Biltse culturele veld. 

In de Oude Theresiaschool - de 
Kunstschool van Margo de Jong 
- gingen mensen die op uiteenlo-
pende manieren betrokken zijn bij 
cultuur in De Bilt, in gesprek over 
twee hoofdthema’s: culturele sa-
menwerking over de gehele breed-
te en samenwerking binnen Het 
Lichtruim in het bijzonder.

Specialisten
Naast lokaal betrokkenen waren 
ook specialisten van buiten de ge-
meente uitgenodigd, die met hun 
expertise een blik naar binnen op 
Het Lichtruim richtten. Adviseur 
ruimtelijke ontwikkeling Richard 
Koekoek roemde Het Lichtruim 
als een locatie, welke niet onder-

doet voor grootstedelijke multi-
functionele gebouwen. Hij spoor-
de aan om bij verbeteringen goed 
te kijken naar de behoeftes van het 
publiek en om in plaats van aan-
bod-gestuurd vooral vraag-gericht 
te werk te gaan. 
Alex Le Mat, adviseur bedrijfs-
concepten voor hybride culturele 
organisaties en voormalige direc-
teur van Het Klooster in Woerden, 
wees erop dat optimaliseren van 
een multifunctioneel gebouw met 
samenwerking en programmering, 
een proces van vele jaren kan zijn.

Samenwerking
Bij het onderwerp samenwer-
king in het algemeen kwam naar 

voren, dat er heel veel binnen de 
gemeente wordt gedaan, maar dat 
dat niet altijd even goed zichtbaar 
is. De vraag werd gesteld waarom 
er geen Biltse Cultuurfederatie is, 
zoals bijvoorbeeld er bijvoorbeeld 
wel een Biltse Sportfederatie. Om 
te vertellen over hoe het in een 
vergelijkende gemeente gaat, was 
Peter Schipper van het Cultuur-
platform Soest aanwezig: ‘Dat 
heeft tot doel kunst en cultuur te 
stimuleren, faciliteren en belangen 
van leden te behartigen, om kun-
stenaars en kunst-minnenden te 
koppelen, advies te geven aan de 
gemeente en culturele activiteiten 
aan te jagen. Het wordt breed ge-
dragen onder bezoekers en func-

tioneert zonder structurele subsi-
dies’. 

Optie
In de vergadering van de Com-
missie Burger en Bestuur van 17 
maart is aan de wethouder Kunst 
gevraagd, of hij zo’n platform als 
serieuze optie ziet om dit voor de 
gemeente De Bilt verder te onder-
zoeken. Het lokale webportal cul-

tuurindebilt.nl zou bijvoorbeeld als 
basis kunnen dienen om een derge-
lijk platform ook in de gemeente 
De Bilt verder uit te gaan bouwen. 
Organisatie en bezoekers keken 
terug op een geslaagde en inspire-
rende bijeenkomst. In de raadsver-
gadering van 31 maart wordt de 
cultuurnota ‘Van Ouverture naar 
Cantate’ van de gemeente De Bilt 
verder besproken. (Erik de Rie)

Belanghebbenden in een propvol lokaal in gesprek over cultuur.

Digitalisering in de zorg
Op initiatief van D66 De Bilt en het Alexander Monro Borstkanker Ziekenhuis AMZ in 
Bilthoven, ging een volle zaal met zorgverleners, patiënten, ICT-specialisten en andere 

belangstellenden, op 14 maart in gesprek over digitalisering in de zorg met Pia Dijkstra (D66) 
Annelien Bredenoord (D66) en Marjolein de Jong van het AMZ.  

‘Hoe is het mogelijk dat mijn dos-
sier nog niet overal gewoon van 
ziekenhuis A naar B kan?’ en ‘Laat 
de patiënt altijd de regie voeren 
over zijn eigen dossier’, maar ook 
‘Kunnen we er wel op vertrouwen 
dat onze gegevens veilig zijn?’ zijn 
een paar emoties en wensen die te 
horen waren over digitalisering in 
de zorg. Als medisch ethicus en 
vanuit haar rol als Eerste Kamerlid 
gaf Annelien Bredenoord antwoord 
op vragen uit het publiek, maar zij 
en Pia Dijkstra waren er vooral om 
te horen hoe er in de zaal gedacht 
werd.

Vooruitgang
Margo Brands van patiëntenfedera-
tie NPCF ervaart dat de patiënt ze-
ker behoefte voelt aan vooruitgang. 
Maar het is vaak moeilijk te beoor-
delen wat goed en veilig is. Ook 
zorgverzekeraars en ICT-ontwikke-
laars (van systemen voor de zorg) 
kwamen aan het woord. Moderator 
Michiel Verkoulen liep druk heen 
en weer met zijn microfoon om de 
vele gasten aan het woord te laten. 
Marjolein de Jong van het AMZ 
betoogde dat de arts goed naar de 
patiënt moet luisteren. Sommige 
patiënten willen bijvoorbeeld graag 
digitaal een afspraak kunnen ma-
ken en een ander wil juist liever 
persoonlijk contact. Beide moet 
mogelijk zijn en dat is met de hui-
dige techniek en goede organisatie 
ook denkbaar.

Angst
De avond legde heel duidelijk het 
spanningsveld bloot tussen ener-
zijds de roep om vooruitgang bij zo-
wel patiënten als zorgverleners en 
anderzijds de angst voor hackers en 
gegevens die in verkeerde handen 
komen. Er werd bezorgdheid over 
uitgesproken of geanonimiseerde 
gegevens voor big data specialis-
ten wel echt zo anoniem blijven als 
aangenomen wordt . Annelien Bre-
denoord concludeerde dat de poli-

tiek duidelijke normen moet stellen 
voor informatiesystemen, maar ook 
voor gebruikers daarvan. Marjolein 
de Jong van het AMZ verwonderde 
zich erover dat heel eenvoudige za-
ken als digitaal afspraken maken of 
snel gegevens overdragen naar een 
ander ziekenhuis, in de praktijk op 
veel plaatsen nog niet kunnen. Juist 
die dingen zijn goed mogelijk zon-
der dat de veiligheid in het geding 
hoeft te komen en helpen de patiënt 
echt.

Avond
Digitale zorg, wie bepaalt was een 
avond in een reeks ‘Verder in Ge-
sprek’ bijeenkomsten van D66-De 
Bilt. 

Deze bijeenkomsten hebben als 
doel om het contact tussen politiek 
en burger te stimuleren, om afstan-
den te verkleinen en om politici te 
laten weten wat er leeft, zodat ze 
daarnaar kunnen handelen.
(Erik de Rie)

Volle zaal in gesprek over digitale zorg.

Samen voor 
Hollandsche Rading

16 maart hield Samen voor Hollandsche Rading 
haar eerste Dorpsbijeenkomst van het jaar. Alle 

aandachtsgebieden kwamen aan bod, zoals groen, 
(verkeers-)veiligheid in het dorp, koffieochtenden in het 

dorpshuis, de komende activiteiten van het jeugdwerk en 
het Oranje comité, het openbaar kunstbezit in het dorp en 

de planning van werkzaamheden verbreding A27.  

Veel aandacht ging uit naar de bewonersenquête over o.a. zorg- en wel-
zijnsvoorzieningen die huis-aan-huis in het dorp verspreid is. Elk huis-
houden in Hollandsche Rading kan deze enquête de komende week in-
vullen en via het bijbehorende antwoordnummer terugsturen. Digitaal 
invullen kan ook. Ook als men geen enquête ontvangen heeft, kan deze 
nog tot 31 maart 2016 via www.bewonersonderzoek-hollandschera-
ding.nl ingevuld worden. 

Met een korte aftrap door wethouder Anne Brommersma en een toe-
lichting door beleidsmedewerker Caro Hollebeek was ook veel aan-
dacht voor de campagne ‘Terug naar 100’. Met deze campagne streeft 
de gemeente De Bilt het afval bij de bron beter te gaan scheiden zodat 
het restafval teruggedrongen kan worden tot 100 kg per inwoner per 
jaar. Bewoners kregen de eerste resultaten van de afvalscheidingsen-
quête gepresenteerd en kregen de gelegenheid vragen te stellen en hun 
reacties te geven. De gemeenteraad gaat later dit jaar hierover een be-
sluit nemen. Kijk voor meer informatie over de activiteiten van SvHR 
op www.hollandscherading.com (Mariken Broekhoven)

De dorpsbijeenkomst ging o.a. over de bewonersenquête en het 
gemeentelijk afvalbeleid.
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I S  V I N K  W I T G O E D

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

E E N  D I E P V R I E S  I S  M A AT W E R K !

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

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Vrolijk Pasen

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

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

Out� ts Boots Accessories

Vrolijk Pasen

Out� ts

24-25-26
maart

15%
Paas
korting

Blessed by
ComfortPAASSFEER

We zijn 
2e paasdag 
OPEN van 
12:00 uur - 
17:00 uur.

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

✓  in je tuin
✓  op je balkon
✓  op je terras
✓  in je huis

Kalanchoe
€ 0,99

Kamerbrem
€ 5,99

inspireert, helpt en brengt de

             Kinderen mogen 
vrijdag 25 maart vanaf 

16:00 uur gratis paaseieren 
komen schilderen!

Primula 3 voor 
€ 2,50

Wat is een paastafel 
zonder kaarsen?

T/m 28 maart 3 bolsius 
kaarsen halen, 2 betalen 
(goedkoopste gratis).

Tip: Neem eens een 
STRUIKMARGRIET 
mee ipv een bosje 

bloemen! Vanaf € 5,95

Leuk!
Aanbieding

Wat is een paastafel 

Typische sfeermakers voor een vrolijk 
pasen en nu exta aantrekkelijk geprijsd!

1394_BC_Karel_Pasen_Vierklank_def.indd   1 18-03-16   14:29

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

MET PASEN ONZE GREEN EGG DEMO

Demonstratie van Europees kampioen Peter Bootsma, 

veel proeven van & leren over de Green Egg

VERSE ZUIGLAMSBOUT

Een traditioneel stuk smaakvol paasvlees op tafel, met 

een beentje erin voor de smaak.....
100 gram 1.70

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS

Met bospaddestoelen en room, even kort roerbakken; 

heerlijk met pasta te combineren
100 gram 1.95

BLACK ANGUS BAVETTE

Kort bakken als biefstuk, smelt op de tong. 120 dagen 

graan gevoerd en 40 dagen gerijpt
100 gram 2.95

PAASHAASJE IN BLADERDEEG

Gemarineerd in een knoflookpepermarinade. ca. 20 

minuten op 170°C i/d oven; smullen maar....
100 gram 1.95

DE CARPACCIO ROLLADE

Met o.a. biefstuk, kruidencreme,  Parmezaanse kaas, 

rucola, pesto, & pijnboompitjes; ca. 25 min.
100 gram 2.45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 21 maart t/m zaterdag 26 maart. Zetfouten voorbehouden.
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Rode Kruis De Bilt heeft  
nieuwe voorzitter

door Walter Eijndhoven

Sinds 1 december 2015 is Martin Neele (64), in het dagelijks leven headhunter, de nieuwe 
voorzitter van het Rode Kruis De Bilt. Nu zijn pensionering met rasse schreden naderbij komt, 

was hij op zoek naar een nieuwe invulling van zijn leven. Neele wilde graag een organisatie 
besturen, iets dat hem in het bloed zit. Toen de functie van voorzitter vrijkwam,  

was hij er dan ook als de kippen bij.

Neele vertelt: ‘Mijn hele werkzame 
leven heb ik bestuurd. Via Unilever 
ben ik terechtgekomen in de mo-
dewereld, hier heb ik in 1989, als 
salesmanager en later als directeur, 
het modemerk Kipling op de Ne-
derlandse kaart gezet. Mooie tijden 
waren dat’. Toch begon het tien jaar 
geleden weer te kriebelen en wilde 
Neele iets voor zichzelf beginnen. 
Hij liet zich uitkopen en begon zijn 
eigen headhunterskantoor. Maar nu 
de jaren beginnen te tellen en hij 
tegen zijn pensionering aanloopt, 
was hij toch weer op zoek naar een 
leuke functie, voor na zijn 65e jaar. 
Neele: ‘Ik ben er niet de man naar 
om achter de geraniums te gaan zit-
ten en wil mij graag nuttig maken 
binnen de maatschappij. Ik zocht 
iets voor maximaal 4 uur per week. 
Laat nu net Douwe Tijsma, de vo-
rige voorzitter van het Rode Kruis 
De Bilt opstappen en laat ik nu net 
beschikbaar zijn’. Inmiddels zit 
Neele alweer vier maanden in het 
pluche en hij voelt zich als een vis 
in het water. 

Sfeer
Neele: ‘De Bilt is een fantastische 
afdeling binnen het landelijke Rode 
Kruis. Ik word goed ingewerkt door 
de overige bestuursleden en ex-

bestuursleden, en inderdaad hoef 
ik niet meer dan vier uur per week 
te besteden aan het bestuurswerk’. 
Jan Sondervan, vice-voorzitter van 
de afdeling vult aan: ‘Wij zijn blij 
dat Neele zich zo thuisvoelt bij ons, 
wij hebben een heel goede aan hem, 
een man met veel ervaring binnen 
het bestuursvak. Annemiek, onze 
voormalig secretaris, moest helaas 
aftreden na twee termijnen van ie-
der vier jaar, maar zij wilde Neele 
nog graag grondig inwerken bin-
nen het Rode Kruis. Dat zegt toch 
iets over de sfeer binnen onze af-
deling’. De toekomst wordt inmid-
dels uitgestippeld door het voltal-
lig bestuur. Neele: ‘Ondanks onze 
110 vrijwilligers, zijn wij op zoek 
naar nog veel meer vrijwilligers. 
Onze core-business bestaat uit het 
verlenen van noodhulp, zowel op 
nationaal- als op internationaal ni-
veau. Maar ook binnen de eigen 
gemeente bieden wij hulp aan op 
verschillende terreinen: evenemen-
tenhulp, sociale hulp, bijzondere 
vakanties en telefooncirkels, waar-
bij acht mensen elkaar elke ochtend 
opbellen, zodat iemand nooit langer 
dan 24 uur op hulp ligt te wachten, 
bijvoorbeeld bij een valpartij’. Ge-
middeld gebeurt vier keer per jaar 
iets, waarbij iemand hulp behoeft. 

Speerpunten
Neele: ‘In de periode dat ik voor-
zitter ben, wil ik aandacht schenken 
aan diverse speerpunten. Wij heb-
ben bijvoorbeeld meer chauffeurs 
nodig op onze wagen. Een gewoon 
rijbewijs is al voldoende. Daarnaast 
zoeken wij gebouwbeheerders, wij 
kunnen wel twee of drie mensen 
gebruiken. Ook hebben wij nieuwe 
plannen met ons gebouw. Hierbij 
denken wij aan het verhuren van 
een zaal voor feesten, bijvoorbeeld 
als iemand 25 of 40 jaar getrouwd 
is, of voor vergaderingen van po-
litieke partijen en activiteiten van 
allerlei maatschappelijke organi-
saties’. 
Om het Rode Kruis bij te staan 
worden sponsors gezocht. De 
3.000 euro die nodig is voor nieu-
we pakken voor de vrijwilligers 
van de buitendienst, hakt natuur-
lijk flink in het budget van het 
Rode Kruis. Iedereen die iets wil 
bijdragen, is van harte welkom. 
Neele: ‘Wij zullen de komende pe-
riode de schouders er flink onder 
moeten zetten, maar als alles ver-
loopt zoals wij het voor ogen heb-
ben, kan ik zeggen dat ik geslaagd 
ben’.  Als u vragen heeft kunt u 
mailen naar www.info@rodekruis-
debilt.nl 

v.l.n.r. Jan Sondervan, Martin Neele en Annemieke Roestenberg.

Veel belangstelling voor  
lezing Anne Doedens

De avond van woensdag 16 februari hield Anne Doedens in de Bilthovense Boekhandel een 
lezing over de Frans-Duitse oorlog (1870-1871), een veronachtzaamde oorlog. 

Kennis daarvan is volgens Doedens 
onmisbaar om het uitbreken van de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog te 
begrijpen. Die oorlog bracht het 
nieuwe Duitse rijk, de ondergang 
van de familie Napoleon, de ver-
woesting van Straatsburg, modern 
wapentuig en nog veel meer. De 
bouw van de forten van De Bilt 
(Ruigenhoek, Voordorp) was een 

reactie op het gevaar dat nu vanuit 
het oosten dreigde. 

Voorvader
Tijdens de lezing werd de vondst 
bekend gemaakt van een uniek 
reisverslag uit 1870 / 71 van de 
Biltse burgemeester Willem Carel 
Baron van Boetzelaer, voorva-
der van familie Van Boetzelaer 

in Maartensdijk (zie het Bilts Di-
gitaal Museum op de site van de 
Vierklank). Van Boetzelaer be-
schrijft o.a. dat hij een grote me-
nigte Franse krijgsgevangenen ziet 
lopen. De bijeenkomst (60-70 aan-
wezigen) werd zo druk bezocht dat 
Ike Bekking van de Bilthovense 
Boekhandel stoelen bij moest 
plaatsen.[HvdB]

Veel belangstelling voor de lezing van Anne Doedens. [foto Reyn Schuurman]

Prijswinnaar bij 
Jumbo

Bij Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk won dit keer mevrouw Elly 
Rutgers een mooie Brabantia broodtrommel, die ongetwijfeld met de 
komende Paasdagen nuttig van pas zal komen. Het enige wat ze hier 
voor hoefde te doen, om deze samen met kleinzoon Lucas in ontvangst 
te kunnen nemen, was een artikel van de Ruyter kopen en de kassabon 
in de ton doen. 
Zaterdag 26 maart is er weer van alles te beleven op het Maertensplein; 
zo kunnen de kinderen knutselen en huppelt er een paashaas rond. [foto 
Henk van de Bunt]

Jelle Farenhorst overhandigt de prijs aan mevrouw Rutgers.

Repair Cafe bij WVT
Zo’n 45 deelnemers kwamen af op het Repair Cafe afgelopen zaterdag. 
De reparaties waren heel divers. Een halsketting werd gelast, een oude 
Radio uit en in elkaar gezet (en toen deed hij het weer!), een staande 
lamp gereviseerd, een gehackte computer gered, gordijnen versteld, en 
nog veel meer. Het Repair Cafe Bilthoven wordt georganiseerd door 
Transition Town de Bilt in samenwerking met wijkvereniging WVT. 
Het volgende vindt plaats op zaterdag 28 mei. (Sofie Bakker) 

De elfjarige Leon Verwey uit Bilthoven kwam langs omdat zijn 
fietsketting steeds losging. Samen met reparateur Kees Stein (ook uit 
Bilthoven) legde hij de ketting strak.  (foto Frans Poot)
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Openingstijden Pasen:
Zaterdag 26 maart 09.00 - 17.00 uur
Zondag gesloten
Maandag 2e Paasdag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Enorme 
kwaliteitskeus 
vaste planten in 
ons voor delige 
“150 CENT 
SEGMENT”

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

Zet uw navigatie maar vast op Dorresteinweg 72b Soest

PAASWEEKEND
BIJ ‘T VAARDERHOOGT

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

ALLE BUXUSSOORTEN
Kassakorting ................ 25%

Uw kinderen en kleinkinderen, 
neem ze ALLEMAAL maar mee. 

Paaszaterdag én 2e Paasdag samen 
knutselen bij Henk de Houthakker.

Mogen we u a.s. zaterdag 
begroeten, of maakt u van 2e 
Paasdag het leukste tuin-
uitstapje van dit voorjaar?
Wandel onze ontvangstpoort 
binnen en laat u verwelkomen 
door een oceaan aan geurende, 
kleurende planten, struiken en 
bomen. 

Een imposant lentefeest 
dat wordt vervolgd in 
onze kassen waar u van 
de ene beleving in de 
andere stapt. 

Zoals men vroeger placht 
te zeggen: “KOMT 
DAT ZIEN, KOMT DAT 
ZIEN!!!”

NIEUW BIJ ONZE HERBERG DE KASTELEIN:

Vanaf a.s. vrijdag (Goede Vrijdag) kunt u genieten van onze 

nieuwe koffi ebeleving: FAIR TRADE koffi e. Vers gebrand én       

      ter plekke voor u gemalen, met een

               
     heerlijke, eerlijke smaak!!

Goede zorg, ook nu met de
snelle veranderingen in de
zorg.
Goede zorg is belangrijk in elke situatie.
Ook als u met een verpleeghuisindicatie
thuis wilt blijven is dit in bepaalde situaties
haalbaar. In de praktijk betekent dit dat we u
in vele omstandigheden thuis kunnen
verzorgen. Dat is wel zo prettig.

We staan dan ook voor:
● Goede zorg
● Professioneel met een menselijke

maat.
● Respect voor privacy.
● Tijd voor goede zorg.
● Binnen grenzen afgestemd op de klant.

Samen zorgen voor het behoud
van een menswaardig leven, met

inhoud en levensvreugde.
Het kan, wij doen het!

Phoenix Zorgt
is voor het zorgteam

Maartensdijk/Bilthoven
op zoek

naar parttime:

Zorgmanager/
Vestigingsmanager

Verpleegkundige

VIG ers

Helpenden

Solicitatie richten aan:
Zorgteam Maartensdijk
zorg@phoenixzorgt.nl

Phoenix Zorgt is onderdeel van
Stichting Complexe Zorg Phoenix

Phoenix Zorgt

Zorg
Vernieuwend

E-BIKE OPSTAPDAGEN
VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 MAART 2016

GRATIS
FIETSENDRAGER
t.w.v. 419,- BIJ AANKOOP VAN TWEE E-BIKES

Nootweg 37

1231 CP Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

info@bikeshop-loosdrecht.nl

www.bikeshop-loosdrecht.nl

BIKESHOP
LOOSDRECHT

Openingstijden:

ma. t/m vr. 8:00 - 20:00 uur

zaterdag 9:00 - 17:00 uur

zondag gesloten
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Clubdag van Trix Express in het 
H.F. Witte centrum

Zaterdag voor Pasen vindt er in het H.F. Witte centrum in De Bilt de jaarlijkse  
clubdag plaats van de stichting Trix Express. De Trix Express-modeltreinen zijn 

in Neurenberg gebouwd vanaf 1935 tot ca. 1980 met een onderbreking gedurende  
de periode 1940 tot 1947 en van 2004 tot 2010.

De organisator van de clubdagen, 
Jan Willem Leguit, heeft ons te 
midden van zijn verzameling uit-
gelegd wat nu het bijzondere is 
van de Trix Express modellen: 
‘In de jaren ’20 van de vorige 
eeuw was er een meneer Bing die 
in Neurenberg speelgoed maak-
te, waaronder modeltreinen. De 
modeltreinen waren in die jaren 
nog vrij duur, omdat ze niet klei-
ner konden worden gemaakt dan 
schaal 1:40. De omvang van elek-
tromotoren bepaalde de grootte 
van de modeltrein. In de jaren 
’20 werd de techniek van de pro-
ductie van elektromotoren sterk 
verbeterd. Men was toen in staat 
om heel kleine, maar toch krach-
tige elektromotoren te maken. De 
wereldwijde economische crisis 
eind van de jaren ’20 raakte ook 
de speelgoedbranche. De speel-
goedfabriek van Stephan Bing 
ging daardoor begin van de jaren 
’30 failliet. Stephan Bing, die was 
overgestapt naar de Trix fabriek, 
ging die verbeterde techniek van 

elektromotoren vanaf 1935 toepas-
sen op de Trix modeltreinen’. 

Schaal
‘In plaats van een modeltrein met 
de schaal 1:40, konden nu model-
treinen met een schaal 1:87 worden 
gefabriceerd. Schaal H0 (Half Nul) 
was geboren en heette vanaf toen 
Trix Express. Dit betekende dat er 
een nieuwe markt van kopers kon 
worden aangeboord doordat de 
modellen aanzienlijk goedkoper 
werden. De ooit dure modeltreinen 
konden nu door veel meer mensen 
worden gekocht. Het bedrijf begon 
weer letterlijk als een trein te lopen. 
Het speciale aan Trix Express is het 
systeem van drie rails. De midden-
rail is de stroomvoorziening. De 
bijzonderheid is, dat twee treinen 
ieder hun eigen stroomvoorziening 
hebben en zo onafhankelijk van 
elkaar kunnen rijden of stilstaan. 
In de Tweede Wereldoorlog wer-
den de fabrieken in Neurenberg 
plat gebombardeerd, maar reeds in 
1948 werden er weer Trix Express 

treinen geproduceerd. In de Trix 
Express treinen is veel techniek 
verwerkt en ook is aan de model-
len, zowel vrachttreinen als loco-
motieven, veel aandacht aan details 
geschonken. Voor de liefhebber is 
het een lust voor het oog. Het ster-
ke punt van Trix Express is altijd 
geweest, dat men met z’n techniek 
voorop liep en dat de andere mer-
ken er achteraan kwamen’. 

Terugloop 
Jan Willem vervolgt dat midden 
jaren ’80 het aantal verkooppunten 
sterk terug liep. Een aantal mensen 
dacht dat het wel eens snel afge-
lopen zou kunnen zijn met Trix. 
Daarom werd in 1985 de Trix Ex-
pres Club opgericht, zodat mensen 
van elkaar modellen zouden kun-
nen kopen, onderdelen uitwisselen 
en reparaties uitvoeren. In 1997 
werd Trix door Märklin overge-
nomen. De productie is inmiddels 
overgebracht naar Hongarije. Door 
de enthousiaste lobby van de clubs 
worden ook weer Trix Express 

modellen gemaakt, maar die zijn 
volgens kenners wel anders dan de 
originele Trix Express modellen.

Clubdag
Op de zaterdag voor Pasen, dus 
26 maart, vindt er in het H.F Witte 
centrum in De Bilt de jaarlijkse 
clubdag plaats van de Stichting 
Trix Express. Op maar liefst 260 
meter tafeloppervlak (een volle 
sporthal) worden de modellen 
en alles wat daarbij hoort, uitge-
stald. Ook vinden er demonstra-
ties plaats met treinen uit 1935 tot 
nu en kunnen kinderen zelf hun 
baantje uitleggen en met de trei-
nen spelen. Dit jaar zal er vooral 
aandacht worden geschonken aan 
het ‘papierwerk’ van Trix Express. 
Dat betreft gebruiksaanwijzingen, 
advertenties, reclame-uitingen en 

dergelijke. Een belangrijk onder-
deel van dag vormt toch zeker de 
koop en verkoop van treinen, rails, 
stationsemplacementen e.d.. Want 
je kunt het dan wel op Marktplaats 
of eBay kopen, de echte liefhebber 
wil toch graag eerst een model in 
z’n hand hebben, alvorens te over-
wegen om tot een aankoop over te 
gaan. Daarnaast is er die dag een 
reparatieploeg aanwezig en zijn 
alle onderdelen verkrijgbaar. Jan 
Willem: ‘Het is het grootste evene-
ment van Trix Express ter wereld. 
Er komen collega’s van clubs uit 
Duitsland, Zwitserland, België en 
Engeland. Onze club telt 750 do-
nateurs. Het belooft een prachtige 
dag te worden’. De clubdag is za-
terdag 26 maart a.s. open van 11.00 
tot 16.00 uur. Voor kinderen is de 
toegang gratis.

Jan Willem Leguit bij zijn Trix Express.

Poolse gasten bezoeken voor 21e 
keer Groenhorst Maartensdijk

Op maandagavond 14 maart kwamen de Poolse gasten uit Miescisko na een voorspoedige reis 
om 19.30 uur aan in Maartensdijk. De gastfamilies (van eigen leerlingen) konden  

al snel één of twee kinderen meenemen naar huis.

Aangezien de uitwisseling van de 
Groenhorst-leerlingen met de kin-
deren van de school in Miescisko 
al 21jaar plaatsvindt, is er duidelijk 
sprake van een zeer vriendschap-
pelijke band. Dinsdag werd er in 
De Vierstee gestart met een korte, 
sportieve activiteit waar zowel de 
Nederlandse als Poolse kinderen 
aan mee deden. Daarna bezochten 
ze het centrum van Utrecht en ver-
volgens ging de Poolse groep naar 
Jumpsquare in Nieuwegein, waar ze 
met groot enthousiasme een uur lang 
konden springen op allerlei soorten 
trampolines: het hoogtepunt van de 
dag. In de avonduren konden de kin-
deren samen met het gastgezin leuke 
dingen ondernemen.

Vissers
De woensdag startte de Poolse 
kinderen met een creatieve les op 
school. Vervolgens ging de groep 
naar Marken (klompenmuseum), 
Volendam (kaasmuseum) en Am-
sterdam. De beide vissersdorpen 
waren voor de Poolse groep niet 
alleen bijzondere plaatsen om te 
zien, maar ook ideaal om typisch 
Nederlandse souvenirs te kopen. 
In de hoofdstad was er een rond-
vaart door de havens. Daarna had-
den ze vrije tijd in Amsterdam en 
tot slot werd er een hapje gegeten. 
Donderdag begon met een leuke 
digitale quiz over Nederland en het 
Groenhorst en daarna stond de Ef-
teling op het programma. Elke keer 

weer is dat een garantie voor een 
spectaculaire dag. Na de avond-
maaltijd op school, uitstekend 
verzorgd door de firma Landwaart 
(lekkere nasi en spaghetti), was er 
voor de Poolse kinderen en hun 
Nederlandse vrienden een leuke, 
gezellige afsluitende disco bij So-
jos.

Weerzien
De Poolse gasten zijn vrijdag 
weer vertrokken naar Miescisko. 
De scheiding is voor korte tijd, 
want van 5 juni t/m 9 juni bezoekt 
Groenhorst Maartensdijk Miescis-
ko alweer voor de 22e keer met een 
groep van 32 tweedeklassers die er 
voor de eerste keer naar toegaan. 

Werkplaats in debat

Op vrijdag 11 maart vond  in Purmerend de negende editie van het 
landelijke VMBO Debattoernooi plaats. Na drie spannende debatrondes 
eindigde de Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven welverdiend 
op de 19e plek.

TZ E2 kampioen

TZ E2 is een meidenteam dat er elke week voor gaat en dat resulteerde 
in een ongeslagen kampioenschap. Zaterdag 12 maart speelden zij 
tegen Synergo dat nog wel enigszins bij bleef in de eerste helft. In de 
tweede helft liepen de meiden echter gemakkelijk uit naar een hele 
mooie voorsprong waardoor het kampioenschap niet meer in gevaar 
kwam. 
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Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 33,34% korting op de totaalprijs.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

 Gourmetmini’s 
Alle soorten, 3 stuks
van: 4.47 - 14.97
voor: 2.98 - 9.98

 Verse tapas 
Diverse soorten
3 bakjes 

Hertog
Jan krat 
Krat met 24 flesjes 
van 0.3 liter
Per krat
14.49

9.99999
per krat

Per liter 1.39

Ola Viennetta   
Alle pakken van 650 ml
Per pak
van: 2.11 - 2.35
voor: 1.05 - 1.17

 Artikelen vindt u in de diepvries

1.001.001.001.
2 stuks

Per kilo 5.56

Melkan Verwentoetjes 
Lemoncello, profiteroles, 
tartufo, chocolademousse, 
cappuccio of tiramisu
2 stuks van 90 gram
1.38 - 1.58

 50%
 korting

Acties zijn geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 29 maart 2016

Meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Samen maken we
een feest van Pasen

Acties zijn geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 29 maart 2016

 maken we
 van Pasen

1.
Per kilo 5.56

2+1
GRATIS*

Pick & mix!
Alle 

combinaties
mogelijk

5.00500
3 stuks

5 9.99
Per liter 1.39

 50
 korting korting korting

Pick & mix!
Alle 

combinaties
mogelijk

Kijk voor de actuele openingstijden van uw Hoogvliet 
supermarkt op hoogvliet.com/openingstijden 
of op de aankondiging in de winkel.
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Mysterie paashaas
In de christelijke kerk is Pasen één van de belangrijkste feesten van het jaar. Men viert dan de 
opwekking van Jezus Christus, die volgens de Bijbel op Goede Vrijdag aan het kruis stierf en 

drie dagen daarna uit de dood zou zijn opgewekt. 

Christenen geloven, dat Jezus voor 
hun zonden is gestorven en daardoor 
zonden en dood heeft overwonnen. 
Maar wat hebben de paashaas en 
paaseieren hiermee te maken? Geen 
van beide wordt in de Bijbel ge-
noemd, maar al eeuwen vergezellen 
ze het Paasgebeuren. 

Teutaanse mythen
Het ziet er naar uit, dat het verhaal 
van de Paashaas en de paaseieren te-
ruggaat naar de mythen van de Teuto-
nen, een Germaanse stam, die al voor 
het begin van onze jaartelling is ver-
dwenen. In deze mythen speelde de 
godin Ostare of Eostre een belangrij-
ke rol. Zo zou zij volgens één versie 
van het verhaal een gewond vogeltje 
in een haas hebben veranderd toen 
een klein meisje tot haar om hulp 
voor het diertje had gebeden. Ook 
beloofde zij het meisje dat de haas 
ieder jaar één dag zou terugkomen en 
gekleurde eieren zou leggen. 
Volgens een andere versie van het 
verhaal, waarbij de godin verant-
woordelijk is voor het begin van de 
lente, zou zij zich een jaar verslapen 
hebben, waardoor de lente lang op 
zich liet wachten. Bevangen door 
medelijden, veranderde zij een vo-
geltje dat door de kou verzwakt was 
en niet meer kon vliegen, in een haas. 
Deze haas zou éénmaal per jaar in 
staat zijn eieren te leggen, op de dag 
dat Ostare werd vereerd. 
Een derde versie verhaalt, dat de 
paashaas eerst een kip was met een 
vervelende eigenschap. Zij verstop-
te namelijk haar eieren en daarom 
veranderde Ostara haar in een haas. 
Deze haas met een gouden vacht en 
onzichtbaar voor mensen, mocht nog 
één keer per jaar eieren leggen, die 
hij dan goed moest verstoppen. Dat 
Ostare de kip in een haas veranderde 
behoeft niet erg te verbazen, want 
zij was de godin van de lente en de 

vruchtbaarheid waarvan de haas het 
symbool was, en eieren werden ge-
bruikt om haar te aanbidden.

Chocola
Rond de 15e eeuw werden deze 
mythen opgeschreven en in de 17e 
eeuw werd het verhaal van de haas, 
die eieren legt, voor het eerst gepu-
bliceerd. Nu begon de verspreiding 
van het verhaal pas goed op gang te 
komen en gaandeweg maakten echte 
eieren plaats voor chocolade eieren 
en ontstonden hazen van suikergoed 
en chocola. Tegenwoordig vindt men 
overal paaseieren in allerlei maten 
en prijzen, eenvoudig of luxe, met 
of zonder strik, van witte of donkere 
chocola. 
In 2007 is in het Belgische St. Niklaas 
het grootste paasei ooit in onze om-
geving vervaardigd. De chocola-
defabriek Guylian (bekend van het 
chocolade zeebanket) vervaardigde 
in samenwerking met de stad een ei 
van bijna 2000 kg chocolade, 8,30m 
hoog en 6,40m breed. Het kostte 525 
uur om het te maken. In Italië en Ar-
gentinië zijn nadien nog grotere paas-
eieren geproduceerd. 
In het Katholieke Zuid Nederland 
en België is het niet de paashaas, die 
de eieren rondbrengt, maar zijn het 
de klokken van Rome. Volgens de 
legende vertrekken de klokken op 
Witte Donderdag om op Stille Zater-
dag terug te komen in Rome. In die 
periode wordt er niet geluid en heb-
ben de klokken de gelegenheid de 
meegebrachte eieren uit te strooien 
over de dorpen, waarna de kinderen 
ze kunnen gaan zoeken. 

Vernieuwing van het leven
In de Middeleeuwen, toen de kerk 
verbood vlees en eieren te eten gedu-
rende vastentijd, werden de in die pe-
riode gelegde eieren hard gekookt en 
tot Pasen bewaard om op te eten. On-

der natuurlijke omstandigheden ligt 
de ‘leg’ in de donkere wintermaan-
den vrijwel stil om pas bij het begin 
van de lente weer op gang te komen. 
Daarom werden de eieren, die in deze 
tijd weer werden gelegd, vooral ge-
zien als een belofte voor hernieuwd 
leven, en ontstond de gewoonte ze te 
beschilderen in de kleuren van het al-
taar of van het voorjaar, om te vieren 
dat de lente voor de deur stond. Deze 
eieren gaf men elkaar dan cadeau.
Een laatste oude traditie, aangaande 
het gebruik van eieren met Pasen da-
teert al van voor onze jaartelling: de 
paasboom. Aan een stok met dwars-
latten werden gekleurde eieren ge-
hangen die ook in dit geval symbool 
stonden voor het nieuwe leven dat 
op komst is. Tegenwoordig hangen 
paaseieren massaal aan kronkelwil-
gentakken in onze huiskamers, veelal 
zonder dat men zich bewust is van de 
oorspronkelijke achtergrond van dit 
gebruik. Het is een decoratie die bij 
hoort Pasen, zoals de kerstboom bij 
Kerstmis. Het begraven van een ei - 
een boerentraditie - had de bedoeling 
de vruchtbaarheid van de bodem te 
bevorderen, een handeling die in we-
zen een offer aan Ostare betekent, de 
oeroude godin van vruchtbaarheid en 
de lente.

Duidelijk
Het moge duidelijk zijn geworden 
dat de herkomst van de paashaas en 
de eieren met een mysterieus waas 
zijn omgeven. Misschien was het ei 
er wel eerst en is de haas er later bij-
gekomen. Waarschijnlijk zullen we 
nooit precies weten hoe het zit, maar 
wel is zeker dat de wortels van deze 
traditie in een ver verleden liggen, 
waarschijnlijk in een tijd voor onze 
jaartelling. 

Prettige paasdagen,
Wim Krommenhoek

Viering Palmpasen met ezel
door Guus Geebel

Rond vijftig leerlingen van de Julianaschool in Bilthoven maakten zondagochtend op school een 
palmpaasstok. Met het resultaat maakten de kinderen en hun ouders, vergezeld door een ezel, 

een rondgang door de omgeving. De optocht eindigde bij de Centrumkerk. 

Als sluitstuk van de dienst ging de 
bonte stoet met de rijk versierde 
palmpaasstokken de kerk in. Ook 
de ezel kwam binnen. Dominee Be-
nedikte Bos vertelt de kinderen een 
verhaal over drie belangrijke dieren 
die mensen vervoeren. De kameel, 
het paard en de ezel. Over de ezel 
vertelt ze dat die vond dat hij rare 
konijnenoren had toen hij zichzelf 
in de spiegel zag.

‘Maar in de hemel zagen de enge-
len de ezel en dachten, die is zo 
bescheiden en zorgt zo goed voor 
de mensen, die willen we wel een 
plekje in de hemel geven’, vertelt 
de dominee. ‘Ze nodigden de ezel 
uit en bij de hemelpoort gekomen 
duwt hij met zijn neus de deur van 
de poort een beetje open. Wat hij 
ziet is schitterend. Grazige weiden 
met klavertjes vier, boeken met 
ezelsoren en een heleboel beekjes 
en meertjes met ezelsbruggetjes. 

Dat was de hemel en de ezel wilde 
naar binnen gaan. Maar toen dacht 
hij, als in de hemel ben, wie moet 
op aarde dan de barmhartige Sa-
maritaan naar de herberg rijden, 
of Maria die zwanger is van Jezus 

naar Bethlehem brengen, of Jezus 
naar Jeruzalem brengen. De ezel 
is weer teruggegaan naar de aarde, 
maar omdat hij even met zijn neus 
de hemelpoort heeft aangeraakt 
hebben alle ezels een witte neus.’

Aandachtig luisteren de kinderen naar het verhaal van de dominee.

Rommelmarkt Scouting 
Scoutinggroep Ben. Labre in De Bilt houdt op zaterdag 

2 april tussen 10.00 en 15.00 uur een grote rommelmarkt 
achter de Michaëlkerk aan de Kerklaan in De Bilt. 

Tussen 29 maart en 1 april kan men overtollige boeken, huisraad of speel-
goed aanleveren bij het clubgebouw achter de Michaëlkerk, Kerklaan 
33A De Bilt. Dit kan tussen 10.00 en 12.00 uur, van 13.00 tot 16.00 uur 
en van 19.00 tot 21.00 uur. (vrijdag 1 april tot 12.00 uur). Niet in staat 
om het zelf te brengen, bel dan 06 13637304 of email: rommelmarkt@
benlabre.nl. De Scouting is blij met alle bijdragen, maar kan geen grote 
meubelstukken, computers, witgoed of chemicaliën aannemen. Voor ac-
tuele informatie: www.benlabre.nl of bekijk de Facebookpagina. ‘Scou-
tinggroep Ben Labre is een niet gesubsidieerde lokale organisatie waar 
vrijwilligers zich inzetten om een goed programma aan de jeugd te kun-
nen aanbieden’, vertelt coördinator de Jong. ‘Wij vinden dat scouting een 
maatschappelijke taak binnen De Bilt heeft en willen daarom voor ieder-
een toegankelijk zijn. Vandaar dat wij er elk jaar weer hard aan trekken 
om de Rommelmarkt tot een succes te maken. Het is niet alleen leuk voor 
het dorp, het is ook goed dat veel spullen een tweede kans krijgen. Daar-
naast is het de belangrijkste inkomstenbron voor Ben Labre’. 

Daltondag Rietakker
Op 16 maart deed basisschool De Rietakker uit De Bilt 
mee aan de Nationale Daltondag, waarbij deze scholen 

extra aandacht besteden aan het daltononderwijs. 

Op de Rietakker wordt talent en de ontwikkeling hiervan gestimuleerd. 
Daarom hebben ouders, opa’s en oma’s, vrienden of bekenden een 
workshop gegeven of wat verteld over hun talent, bijvoorbeeld hun be-
roep, over de geschiedenis, over iets wat ze kunnen maken of een leuke 
hobby. In elke klas kwam een gast zijn of haar talent zien. Zo werd er 
o.a. viool en cello gespeeld, geschaakt, gejongleerd, vertelden de post-
bode, de architect en de maker van video filmpjes over hun werk, kre-
gen de kinderen les over DNA, massagetechnieken, ‘van fouten maken 
kun je leren’ en Russisch.

Vol aandacht voor de viool.

Paasfeest bij de Bosuiltjes
Zaterdag 19 maart kwam de paashaas langs op 

kinderdagverblijf de Bosuiltjes van Kinderopvang De 
Bilt. Zoals elk jaar vierden ouders en kinderen, broertjes 

en zusjes, oma’s en opa’s met elkaar dit feest met een 
gezellige en actieve ochtend. 

Er werd geknutseld, geschminkt, buiten gespeeld en ouders konden 
gezellig bijpraten met koffie, thee en natuurlijk paasstol. Ondertussen 
had de paashaas een heleboel eitjes verstopt in de bostuin. Enthousiast 
gingen de kinderen op zoek en brachten alle eitjes naar de mand van 
de paashaas. Zo werden alles eerlijk verdeeld en kreeg iedereen bij het 
naar huis gaan wat eitjes mee. 

De mand van de paashaas wordt gevuld met de gevonden eitjes.
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8:00 - 20:00 uur · za. 9:00 - 17:00uur · zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

UW OUDE FIETS
IS GELD WAARD

Gegarandeerd

10% 
inruilwaarde

Vraag naar de voorwaarden

in de winkel

      MEDEWERKERS GEZOCHT

Groenekan T. 0346 25 96 00  | Loosdrecht | Zwolle |  www.veldhuizen.eu | info@veldhuizen.eu

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers voor BE-rijbewijs.
Onze productrange bestaat verder uit oprij vrachtwagens en diverse 
Hovertrack varianten.

Om aan de groeiende vraag uit de markt te voldoen, 
zijn wij voor onze vestiging in Loosdrecht op zoek naar:

          - montage medewerker opleggers       
      - montage medewerker oprij vrachtwagens
      - montage medewerker vrachtwagen aanpassingen 

Ook schoolverlaters zijn welkom.

Contactpersoon: Pieter Veldhuizen

rdpersoneelsadvLoosdrecht1.indd   1 1-3-2016   14:23:08

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op 
www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe 
site, vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 Nieuws ageNDa archief aDVertereN beDrijVeN reagereN Niet oNtVaNgeN coNtact

Administratiekantoor Hermiwes
Distelvink 22 Maartensdijk 0346-214670 henk@hermiwes.nl
Als je zelf liever aan het werk bent, verzorgt Hermiwes de administratie wel.
[lees meer]

Praktijk Rosarium
Egelskop 16 Maartensdijk 0346-822585 info@praktijkrosarium.nl
Mijn werk is mijn passie. Met 20 jaar praktijkervaring werk ik vanuit mijn 
beroepsopleiding tot therapeut aan veranderingsprocessen en
klachtenreductie. [lees meer]

biltsehelpdesk.nl
Planetenbaan 165 Bilthoven 06 1587 1407 sanne@biltsehelpdesk.nl
Uit onderzoek blijkt dat 95% van de consumenten zijn computer niet
up-to-date heeft. De biltsehelpdesk.nl geeft les in digitale media en lost
computerproblemen op. [lees meer]

biltsehelpdesk.nl

I Can Help

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…
MENS Met Elkaar is er voor elkaar
Het maatjesproject MENS Met Elkaar is een onderdeel 
van MENS De Bilt.  MENS Met Elkaar legt verbindin-
gen tussen mensen met een hulpvraag in de thuis-
situatie en een vrijwilliger. Hierbij gaat het om één op 
één contact tussen elkaar. Twee mensen die plezier in 
elkaars contact hebben; elkaars maatje zijn!

MEN(S) is het gehele jaar door op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers, die zich graag inzetten voor hun 
medemens. Wilt u eens een kopje koffie bij iemand 
gaan drinken, een wandeling maken, een klein klusje 
of boodschappen doen, waardoor u het leven van 
onze cliënten een stuk plezieriger maakt? Er zijn di-
verse opties en doelgroepen waarvoor men zich kan  
aanmelden via info@mensdebilt.nl.

Van Dorpsberaad Westbroek
In de maartvergadering was wethouder mw. Van Hulst aanwezig

(kernwethouder o.a. van Westbroek).

Woningbouw: Er is geen voort-
gang te melden inzake de bouw-
plannen van Wijnen en Schuur-
man. Over de 5 woningen in de 
nieuwbouw is te melden dat de 
gemeente in onderhandeling is 
met het SSW. Het Dorpsberaad 
heeft gevraagd om hier meer 
over te communiceren, status is 
nu onduidelijk.

De wethouder deelt mee dat de 
gemeente bezig is met een aan-
vullend woonbehoefte onder-
zoek, dat houdt een herijking in 
van het onderzoek van 2012. Dit 
zal onderbouwd worden door te 
kijken naar de demografische 
opbouw en zal de woonbehoefte 
geïnventariseerd worden van alle 
kleine kernen. Voor Westbroek 
zal specifiek naar doorstroming 
gekeken worden. De bedoeling 
is dat de uitgangpuntennota bij 
de woonvisie  in de Raad van 
april zal worden behandeld.

Rioleringsproblemen in de 
nieuwbouw:  De onduidelijk-
heid tussen twee hoogheemraad-
schappen schijnt de bottleneck 
te zijn. Het gaat enerzijds over 
afvoer van vuilwater en ander-
zijds over het beheer van opper-
vlakte water. De ontkoppeling 
van vuilwater en hemelwater 
leidt tot problemen. De gemeen-
te zegt hiermee bezig te zijn.  
Dorpsberaad geeft aan dat dit 
nu wel heel erg lang loopt en dat 
de problemen opgelost moeten 

zijn voordat het SSW start met 
de nieuwbouw van woningen om 
te voorkomen dat de problemen 
nog groter worden.  Wethouder 
Van Hulst zegt toe dat indien het 
niet ambtelijk kan worden opge-
lost, zij bestuurlijk zal escaleren. 
Dit zal binnen enkele weken be-
kend zijn. 

Verkeersveiligheid: Naar aan-
leiding van de motie over hand-
having verkeersveiligheid heeft 
het Dorpsberaad een brief ge-
schreven aan het college inzake  
handhaving van de gesloten ver-
klaring. Beantwoording hiervan 
zal op korte termijn door bur-
gemeester Gerritsen persoonlijk 
gedaan worden.

Onderhoud Huydecoperweg: 
Zoals al in de Vierklank te le-
zen was liggen de herstelwerk-
zaamheden aan de Huydecoper-
weg stil.  Er is onduidelijkheid 
over de precieze ligging van de 
kabels en leidingen. Stedin en 
uitvoerder Van Oostrum werken 
samen aan het oplossen van het 
probleem. Binnenkort  zal door 
de gemeente een bijeenkomst in 
het Dorpshuis gepland worden, 
hierin wordt dan uitleg gegeven 
over het verloop en de herstart 
van de werkzaamheden.

Communicatie: Er wordt een 
plan van aanpak ter bevordering 
van de communicatie tussen de 
gemeente en het Dorpsberaad 

afgesproken. De communicatie-
lijnen zullen korter worden en 
het bestuurlijk overleg geïnten-
siveerd. Verder zal de pilot ge-
biedsgericht werken, in navol-
ging van Hollandse Rading, ook 
in Westbroek worden opgestart.

Ook goed te melden dat mw. Van 
Hulst elke 3e donderdag  van de 
maand van 13.30 tot 14.30 uur 
spreekuur  houdt, afwisselend in 
een van de kernen Groenekan, 
Hollandse Rading en Westbroek. 
Dit is een gezamenlijk spreekuur 
voor alle kernen.

PMD Zakken: Bij het Dorps-
beraad is een verzoek binnen-
gekomen om in Westbroek te 
bevorderen dat er PMD (plas-
tic/metaal/drinkpakken) zak-
ken verkrijgbaar zijn. Familie 
Schuurman (Molen de Kraai) 
heeft toegezegd als uitgiftepunt 
te willen fungeren. Vanaf heden 
zijn de PMD-zakken hier te ver-
krijgen.

Samenstelling Dorpsberaad: het 
Dorpsberaad is verheugd dat Els 
de Bree de plaats wil innemen 
van Evert Hennipman. Zijn zit-
tingstermijn zat er op. Op onze 
website www.dorpsberaadwest-
broek.nl  vind u aanvullende in-
formatie over tal van onderwer-
pen die regelmatig terugkomen 
op onze agenda. U kunt ook zelf 
uw mening geven en vragen stel-
len.

	  
 
 
 

Wenst	  u	  vrolijk	  Pasen 
Gezellig	  vakantie-uitje	  of	  familie-/kinderfeestje.	  

Midgetgolfen	  op	  een	  mooie	  baan	  in	  een	  bosrijke	  omgeving.	  
Ook	  gezellig	  terras	  voor	  alleen	  koffie	  of	  een	  drankje	  

Dagelijks	  geopend	  vanaf	  10.00	  uur,	  	  
030-‐2281154,	  b.g.g.	  06.20963766	  
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Wenst u vrolijk Pasen
Gezellig vakantie-uitje of familie-/kinderfeestje.

Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke omgeving.
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,
 030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Het Spoorhuis
heeft zijn deuren geopend!

Graag willen 
wij u uitnodigen 
voor een
gezellig
drankje, hapje 
of onze late 
night snack! 

Iedere dag geopend vanaf 16.00 uur 
Dorpsweg 12, 3738 CE  Maartensdijk

Open Dag

Op maandag 28 maart (2e Paasdag)
organiseert Tennisvereniging Hollandsche
Rading haar jaarlijkse Open Dag. Van 13.00u 
tot 17.00u is het park open voor iedereen die 
een kijkje wil komen nemen en/of zelf een
tennisballetje wil slaan. Van 15.00u-16.00u
zal tennisleraar Kaj Mooijen een clinic
verzorgen. Ook aan de inwendige
mens zal worden gedacht.

TV Hollandsche Rading heeft 4 Advanced 
Red Court banen waarop het hele jaar door 
gespeeld kan worden. Afgelopen voorjaar is het 
clubhuis (‘Baan 5’) door vrijwilligers volledig
onder handen genomen. Daarmee is een 
prachtig park tot stand gekomen waar
gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. 
U bent van harte welkom aan de Charles
Weddepohllaan 3 te Hollandsche Rading.

Nieuwe leden die zich op de Open Dag
aanmelden ontvangen over 2016

25% korting
over de (toch al aantrekkelijke) contributie!

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

Vierklank
bezorger worden?

• Bilthoven/De Bilt:
• Lage Vuursche
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Irenedames hebben het begrepen
Aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld en dat lijken de Irene dames goed 

begrepen te hebben. Met nog vijf wedstrijden te gaan hebben de Bilthovense dames nog steeds 
kans om te promoveren. 

Winnen en zo min mogelijk pun-
ten laten liggen is daarvoor de 
opdracht. Dat lijkt het team van 
coach Erna Everaert goed begre-
pen te hebben. Tegen Jupiter uit 
Oudewater ging Irene furieus van 
start, vanaf de eerste bal werden de 
bezoekers stevig onder druk gezet 
met goede services en goed ral-
lyspel. Met open mond stonden de 
Oudewaterse dames te kijken naar 
het flitsende aanvalsspel van Irene. 
Goede rallypasses, snelle aanvals-
patronen en veel aanvalskracht wa-
ren de ingrediënten van misschien 
wel de beste set die Irene dit jaar 
speelde. Met 25-9 ging deze set 
naar Irene. In het vervolg van de 
wedstrijd wist Jupiter meer tegen-
stand te bieden, maar het snelle 
aanvalsspel van Irene was van een 
te hoog niveau zodat de wedstrijd 
met 4-0 door Irene gewonnen werd. 
Een ijzersterke start van een reeks 
cruciale wedstrijden. Donderdag 

a.s. staat de uitwedstrijd tegen VCS 
al weer op het programma, weder-

om een wedstrijd waarbij ieder punt 
telt. (Michel Everaert)

Vanaf de service weet Irene goed druk op de tegenstander uit te oefenen. 
(foto Bram van Aggelen)

Ruime winst voor SVM
SVM had wat goed te maken tegen het Utrechtse Desto. 
De uitwedstrijd werd met 3-2 onnodig verloren. Kijkend 

naar de stand in de competitie hebben de geel-blauwen de 
punten nodig om een sterke middenmoter te blijven. 

Tactisch speelde SVM met een nieuwe variant: Sjoerd Burgers als slot 
op de deur, Djoey Engel op het middenveld, Chester Kemp op de back-
positie en Jordi van der Lee als derde spits. Vanaf de aftrap liet het elftal 
met snel en goed combinatiespel zien dat het wilde winnen met direct 
al kansen. Joey Engel rondde een prachtige aanval doeltreffend af met 
een prachtig afstandsschot 1-0. Door balverlies op het middenveld werd 
Desto aan de gelijkmaker geholpen. In de eerste helft golfde het spel op 
en neer met kansen voor de beide teams. Totdat aanvoerder Diederick 
Hafkemeyer aan zijn doelsaldo ging werken. Eerst strafte hij een fout 
van de Desto keeper af (2-1) en vlak voor de rust maakte hij de 3-1. 
Doelman Stijn Orsel voorkwam de aansluitingstreffer.

Rust
Na de rust een ongewijzigd een hard werkend SVM tegen een aanval-
lend Desto. SVM speelde met hart en ziel, maar combineerde minder. 
Desto vocht voor de aansluiting. Beide teams moesten het laatste kwar-
tier met 10 man verder. 10 minuten voor het laatste fluitsignaal benutte 
aanvoerder Diederik Hafkemeyer een strafschop en Marcel Melissen 
maakte er 5-1 van met een prachtige vrije trap.

Een diepe buiging voor Roy Wijman. (foto Nanne de Vries)

Meezingavond in de Vierstee
Tot en met 25 maart zijn zangers 
van harte uitgenodigd om zich op te 
geven om op het podium mee doen 
aan de meezingavond van 20 mei in 
de Vierstee. 
Opgaven: merel_becht@hotmail.
com of evt@ebbevantonningen.
com telefoon 06 53225908. 
De avond steunt de actie Vierstee 
2.0 om geld binnen te halen voor 
de nieuwe Vierstee. De deelnemers 

op het podium worden uitgenodigd 
om vooral bekende liederen te zin-
gen. De teksten worden vooraf uit-
gedeeld in het programmaboekje 
zodat iedereen de teksten kan mee-
zingen. Je kunt een flyer aanvragen 
voor verdere informatie. 
Deelnemers van de meezingavond 
op 20 mei die zich tot nu toe hebben 
opgegeven zijn:
Kunst&Genoegen, Sterk Spul, So-

jater, Joyce en Marie-Louise Geurt-
sen, Bart van Gerwen, Anneke Ise-
ger. Bartje van Doorn en Ebbe Rost 
van Tonningen. Er is plaats voor 
max 12 deelnemers aan het pro-
gramma. Nieuwe opgaven zijn wel-
kom tot het maximum is bereikt. Je 
kunt ook een eigen tekst maken of 
een eigen lied voordragen. Of een 
hele korte bijdrage leveren, bijv. op 
basis van onderstaande Canon.

Zing je mee, sport je mee
Maartensdijk een goed idee
Wie zingt mee, de Vierstee.

Zang en sport, binnenkort
Maartensdijk als uithangbord
Wie zingt mee, de Vierstee

Hier zijn twee voorbeelden van teksten die op deze Canon kunnen worden gezongen.
Zangers kunnen een eigen tekst op deze Canon of een andere melodie maken.

Maak een eigen tekst voor een Canon, meezingavond 20 mei in de Vierstee

Beginnerscursus 
Bridge

Bridgeclub Bilthoven organiseert dit voorjaar een beginnerscursus 
Bridge op zaterdagochtenden van 10.00 tot 12.30 uur en op zondag-
middagen van 13.00 tot 15.30 uur, te starten op 9/10 april en doorgaand 
tot begin juli. Na telkens een korte introductie van nieuwe aspecten 
zullen de cursisten de kneepjes van het spel via veel praktische situaties 
eigen maken. In het begin gaat de aandacht helemaal uit naar het halen 
van zo veel mogelijk slagen, later ligt de focus op het bieden van een 
zo goed mogelijk contract voor het aantal te behalen slagen. Locatie: 
clublokaal zwemclub Brandenburg in het gelijknamige zwembad aan 
de Talinglaan te Bilthoven. Nadere informatie en aanmelding bij docent 
Bert Nijdam, E-mail: adnijdam@vodafonethuis.nl, tel. 030 2250172.

TZ D2 kampioen
Afgelopen zaterdag is de D2 van korfbalvereniging Tweemaal Zes 
kampioen geworden. Ze hebben een goed zaalseizoen gehad, ze heb-
ben er hard voor moeten werken, met het kampioenschap als resultaat.

Het kampioensteam met Amy, Olga, Naomi, Daphne, Max, Mark, Jorik 
en Jan Willem.

Kledingsponsor voor B4

De spelers van de B4 van FC De Bilt hebben van sponsor Volvo Verkerk nieuwe voetbalshirts en trainingspakken 
ontvangen. Op de foto staat de heer Verkerk te midden van de voetballers en de leiding van de B4. (foto Martin 
van der Grift)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Massief eiken SALONTAFEL 
€ 48,-. Massief teakhouten 
dressoir € 48,-. Tel. 0346-
212801

STRAAT- KORFBALPAAL 
3 meter hoog, met wed-
strijdmand. Prijs n.o.t.k. Tel. 
06-53451230

Salontafel wit met donker 
bovenblad 2 laatjes € 35,-. Tel. 
06-17023255

Buikkastje met 3 laden, don-
derbruin eiken € 45,-. Tel. 
06-15497943

Licht eiken kleur kast. 
100x35x85 cm. 3 deurtjes en 2 
laden € 40,-. Tel. 06-15497943

Electrolux koelbox i.z.g.st. 
op netstroom € 49,-. Tel. 
06-15497943

Eenvoudige zaagtafel € 20,-. 
Tel. 06-21596772

DE koffiemolen voor aan de 
wand, kleur beige, ziet er nog 
goed uit € 10,-. Tel. 0346-
212125

Nieuwe grote Ned. Vlag 
180x300 cm € 8,-. Tel. 0346-
243758

Nieuw kleed om te knopen 
50x75 cm € 15,-. Tel. 0346-
243758

Boekje: stoelen matten vol 
bruikbare tips. Van Cantecleer 
€ 5,-. Tel. 0346-243758

Plastic speelhuisje € 35,-. 
Tractor € 10,-. Tel. 
06-21820555

Wolf elektrische grasmaaier, 
nog vrij nieuw € 45,-. Tel. 
0346-212125

17 thrillers o.a. van Baldacci, 
Grisham, Mankel en Kepler. 
Alles in nieuwstaat € 2,- per 
stuk. Tel. 035-5771465

10 legpuzzels 1000-2000 
stukjes € 2,- per stuk. Tel. 
0355771465

21 Delfts blauwe borden. 
Zeilprijzen div. afmetingen, 
in 1 koop € 25,-. Tel. 035-
5771465

Nieuw Tolvignet Zwitserland 
2016 met aankoopbewijs 
€ 35,-. Tel. 06-25371418

Nieuwe toilet-verhoger € 30,-. 
Tel. 0346-211930

Gebruikte verticuteerappa-
raat, 2x 6 messen € 25,-. Tel. 
06-53441095

1 keer gebruikt grote, oranje-
kleurige, niet fel, rugzak, voor 
trekkingstochten € 15,-. Tel. 
06-53441095

4 rvs pannen en steelpan met 
glazen deksel € 50,-. Tel. 
06-10119383

Personeel gevraagd
HUISHOUDELIJKE HULP 
voor 2 ochtenden per week 
totaal 6 uur voor extra huis-
houdelijke klussen: wassen, 
strijken, inkopen, voorbereiden 
eten, ramen zemen etc. Tel. 
06-52332256

Personeel aangeboden
Zeer ervaren, betrouwbare 
en goede schilder biedt zich 
aan. Zowel voor binnen- als 
buitenschilderwerk. Tel. 030-
2540327 of 06-20605881

Oud-docente moderne talen 
met meer dan 20 jaar (bij)
leservaring  geeft BIJLES op 
HAVO- VWO-niveau in Frans, 
Duits en Engels € 15 per uur. 
Woonachtig in de Leyen. Tel. 
06-51412055

HUISHOUDELIJKE hulp met 
ervaring. Referenties op aan-
vraag. Tel. 06-84981176

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

Reisleidster met veel erva-
ring ontwerpt graag, samen 
met u, de reis van uw leven 
naar de mooiste plekjes in 
INDONESIË. Kijk voor meer 
informatie op www.reisbe-
stemmingopmaat.nl

Te huur: KAMER voor 1 per-
soon in Oude Dorp De Bilt, 
4 bij 5 meter, eigen badka-
mer, keukenhoek € 350,- per 
maand. Reacties naar: reiziger-
55plus@gmail.com

YOGA. Uitgeblust? Rugpijn? 
Snel moe? Geen energie? 
Depressief? Stijf bij het 
opstaan? Hoofdpijn? Dan is 
yoga echt iets voor u. Samen 
met yogadocente Mirjam de 
Boer, komt u weer tot leven. 
U bent van harte welkom 
iedere maandag, Dorpshuis 
Hollandsche Rading 19.30 - 
20.45 uur. www.soepelenge-
zond.nl  06 57314774

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Zie pag. 16 voor de Mens De Bilt cursussen

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

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

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

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

Gezocht: Huurhuis in Maartensdijk, Nieuwegein en 
IJsselstein. Voor lange termijn, bewoning door uitzendkrachten. 
Inlichtingen bel 0342-410230, vragen naar Richard.

De Groene Tuinman snoeit uw tuin vakkundig, verplant 
heesters, snoeit heggen en bomen en geeft deskundig en creatief 
advies € 27,50 per uur incl. btw. Tel. 06-53760310. Gratis ken-
nismakingsgesprek! www.groenetuinman.nl

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

De pedicurepraktijk www.opgoedevoet-tinydegroot.nl is 
i.v.m. verbouwing gesloten tot 11 april. Wegens niet functione-
ren van de Telfort / KPN lijn is de telefoon 6 dagen onbereikbaar 
geweest. Er kon echter wel ingesproken worden, maar niet afge-
luisterd en daardoor helaas ook niet beantwoord. Hiervoor mijn 
oprechte spijt. Ik zie u graag weer in april, Tiny de Groot

Fit en verzorgd de lente in met onze Aloë Vera producten. 
Gewichtsbeheersing, huid- en persoonlijke verzorging. Kom 
kennismaken met onze producten. Zaterdag 26 maart van 11.00 
– 15.00 uur. Dorpsweg 91 Maartensdijk

Cursussen/ trainingen 
Hondenschool Mechtild Jansen begint weer! Kennis, ervaring 
en harmonie: voor pups en volwassen honden. Tel. 06-42501025

‘Even lekker in het zonnetje’, zegt de vrouw 
die naast me is komen zitten. Ze keert haar 
gezicht nog wat extra naar de zon om volop 
te genieten. Even later slaakt ze een zucht 
en vertelt dat ze net vrijwilligerswerk in 
het verzorgingshuis heeft gedaan. ‘Het is 
er altijd erg warm en dan is het prettig als 
je weer buiten komt.’ Ik denk dat het vrij-
willigerswerk wel koffieschenken of zoiets 
zal zijn. Maar als ik zeg dat koffie en thee 
schenken iemand nog warmer maakt, kijkt 
ze me schamper aan. ‘Meneertje denkt dus 
dat wanneer je vrijwilligerswerk doet het 
wel dat soort klusjes zal zijn. Nee hoor, ik 
geef computerles aan bewoners.’ Ze ziet 
dat ik schrik van haar bitse opmerking en 
probeert het meteen weer goed te maken. 
‘Sorry hoor, maar de meeste mensen den-
ken nog steeds dat vrouwen alleen maar het 
verzorgende gedeelte doen en daar stoor ik 
me vaak aan’, zegt ze. Ik probeer ook het 
gesprek weer wat meer relaxt te maken en 
vraag met enige bewondering in mijn stem 
aan hoeveel mensen ze les geeft. ‘Ik kom 
bij vijf mensen. Toen ik ermee begon deed 
ik het met een groepje, maar ik had al gauw 
in de gaten dat vrouwen die er al wat meer 

van wisten vaak dominant overkwamen bij 
de nieuwkomers. Nu geef ik individueel les 
op hun eigen kamer en ik merk dat ze dat 
heel plezierig vinden. Ze hebben het ook 
veel sneller door. Ik ben vroeger schooljuf-
frouw geweest en ik denk dat veel kinderen 
in de klas ook beter wat meer individueel 
onderwijs kunnen hebben. Als ik zie hoe het 
nu op school gaat en dat met toen vergelijk 
denk ik wel dat kinderen het plezieriger 
vinden, maar niet makkelijker. Toen von-
den veel ouders het voor meisjes sowieso 
niet belangrijk. Die werden meestal toch 
huisvrouw.’ Ik merk op dat er nog steeds 
weinig vrouwen op topposities zitten en dat 
het waarschijnlijk nog met die mentaliteit 
te maken heeft. De vrouw krijgt een glim-
lach op haar gezicht. ‘Een paar weken ge-
leden luisterde ik naar een radioprogramma 
dat ging over de kansen voor vrouwen op 
de arbeidmarkt. Er was een vrouwelijke 
filosoof in de uitzending die vertelde dat 
vrouwen met mannelijke namen als Daan, 
Guus, Hennie of Kees vaak een voorsprong 

hadden bij het krijgen van een baan. Daar 
zou ik nooit aan gedacht hebben, maar het 
was onderzocht zoals zoveel dingen’, zegt 
ze lachend. ‘Het deed me wel denken aan 
wat ikzelf heb meegemaakt. Ik heet Jantje, 
vernoemd naar mijn oma van moeders kant 
want dat hoorde in die tijd. Het werd met-
een al Jannie en als ik voor iets officieels 
mijn volledige naam op moest geven was 
ik doodongelukkig.’ Er verschijnt weer een 
glimlach op haar gezicht. ‘Ik moet denken 
aan een grappig voorval. Tot zo’n dertig 
jaar geleden meldde ik me aan de telefoon 
altijd met mevrouw en achternaam. Steeds 
meer mensen begonnen toen hun voornaam 
te noemen en ook mijn kinderen vonden dat 
ik maar eens van dat mevrouw af moest. Ei-
genlijk vond ik het ook wel beter en op een 
gegeven moment besloot ik het ook te gaan 
doen. Maar ik vond dat ik dan ook maar 
gelijk mijn echte naam moest nemen. Dus 
vanaf toen meld ik me met Jantje. Een keer 
had ik weer met Jantje gezegd toen een man 
aan de andere kant van de lijn vroeg of hij 
mijn vader of moeder mocht spreken. Dat 
vond ik geweldig, weer even een kind. Nu 
zijn trouwens die ouderwetse namen weer 
helemaal in.’ Als het zonnetje achter de wol-
ken verdwijnt stapt de vrouw op.

Maerten

Op ’t bankje

Zie pag. 16 voor Verslag Dorpsberaad Westbroek

Passion Night Westbroek
Dit jaar wordt voor het eerst in Westbroek een Passion Night ge-
houden. In de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag wil men 
met jongeren heel bewust stilstaan om zo het wonder van Pasen op 
indringende wijze te beleven. In het programma spelen verstilling, 
bezinning en beleving een belangrijke rol. In dezelfde nacht van 

zaterdag op zondag is er een open Stilteviering van een half uur. 
Deze viering begint om 00.00 uur en staat - naast de deelnemers 
van de Passion Night - open voor alle belangstellenden: iedereen 
is van harte uitgenodigd in de Hervormde kerk van Westbroek. 
Passion Night op 26 en 27 maart is voor jongeren van 15-25 jaar 
in en om wijkgebouw Rehoboth en de Hervormde kerk van West-
broek. Neem warme kleding en wandelschoenen mee. Aanmelden 
kan via: ronny@vanrenswoude.info
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Irene heren 1 pakt winst
Zaterdag 19 maart nam Irene volleybal Heren 1 het in eigen huis op tegen VV Haaglanden 

HS 1 uit Voorburg. Na een matige start in de eerste set (15-25), wisten de heren van Irene zich 
terug te vechten in de wedstrijd om uiteindelijk de tweede set binnen te slepen (25-20). De 
daaropvolgende set werd echter weer door Haaglanden gewonnen (16-25) en Irene zou alle 

zeilen moeten bijzetten om alsnog die felbegeerde winst te boeken.

Ondanks het feit dat het er fanatiek 
aan toe ging, keek Irene richting het 
einde van de vierde set toch tegen 
een flinke achterstand aan. Onder 
aanmoediging van het thuispubliek 
wisten de mannen uit Bilthoven 
door een sterke blokkering in com-
binatie met een tactische service 
het tij te keren: het werd 2-2 en er 
moest een beslissende vijfde set ge-
speeld worden. In deze set liet Ire-
ne zich van zijn beste kant zien en 
met de stand van 15-10 was de 3-2 
winst alsnog binnen. De volgende 
wedstrijd op het programma is op 
zaterdag 2 april uit tegen VV Am-
sterdam HS 1.    (Erik Vos de Wael).

De mannen uit Bilthoven wisten tijdig het tij te keren. (foto Bram van 
Aggelen).

Irene Beach naar Larenstein
Irene Beach maakt sinds 2009 gebruik van het terrein van het voormalige buitenbad van 

zwembad Brandenburg. Inmiddels is het ledenaantal is gegroeid tot meer dan 200 en men heeft 
in prestatieve zin aansluiting gevonden bij de landelijke top van het beachvolleybal. 

Vanwege het besluit tot nieuwbouw 
van het zwembad Brandenburg op 
de huidige locatie, is de gemeente 
samen met Irene Beach op zoek ge-
gaan naar een vervangende locatie, 
waarbij vooral is gekeken naar een 
mogelijke aansluiting bij de be-
staande sportinfrastructuur. Dat is 
gelukt op het Sportpark Larenstein 
aan de Tweelingen in Bilthoven. 

Momenteel is Korfbalvereniging 
NOVA de enige gebruiker van het 
sportpark, bestaande uit een kunst-
gras- en een natuurgraskorfbalveld. 
Op basis van de Begroting 2016, 
beschikt het College over een bud-

get voor de vervanging en renovatie 
van de beide korfbalvelden. 

Afmetingen
Vanwege een recente wijziging van 
de speelveldafmetingen voor de 
korfbalsport, is het mogelijk om 
de beide huidige korfbalvelden te 
vervangen door drie kunstgras-
velden met de nieuwe, kleinere, 
speelveldafmeting. Bijgevolg komt 
het natuurgraskorfbalveld vrij en 
ontstaat er ruimte voor de beach-
accommodatie. Het College heeft 
intussen met Irene Beach en NOVA 
overeenstemming bereikt over de 
nieuwe ingebruikgeving en nood-

zakelijke aanpassing van het Sport-
park Larenstein. Irene Beach zal de 
aanleg van de beach-accommodatie 
zelf financieren. De gemeente zal 
een aantal aanvullende voorzienin-
gen verzorgen, zoals de aanleg van 
nutsaansluitingen tot aan de per-
ceelgrens en een aantal extra par-
keerplaatsen. Voor de realisatie van 
deze aanvullende voorzieningen is 
dekking gevonden in het achterwe-
ge blijven van de geplande renova-
tie van het natuurgras-korfbalveld. 
De herinrichting van Sportpark 
Larenstein vindt in de komende 
weken plaats en leidt per saldo tot 
lagere structurele lasten. 

Brandenburg verliest topper
De heren van Brandenburg zijn er zaterdagavond niet in geslaagd de koppositie in de 1e klasse 

te heroveren. In een ware thriller werd met 17-16 verloren van koploper de Ham dat nu met 
nog 4 wedstrijden te spelen 6 punten voor staat.

In een afgeladen zwembad in Wor-
merveer begon de thuisclub goed 
en kwam met 2-0 voor alvorens de 
Biltse ploeg wat tegen kon doen. 
Einde 1e periode stond een 6-6 
stand op het scorebord. In de 2e pe-
riode nam Brandenburg het initia-
tief mede door een goede man meer 
stond het halverwege 8-11 voor 
Brandenburg.

In de 3e periode kreeg Arnold Wit-
teveen al snel een 3e P waardoor, 

mede door het langdurig ontbre-
ken van Jorrit Yperlaan, de Biltse 
ploeg in de problemen kwam. De 
Ham kon in de 3e periode de stand 
gelijktrekken naar 11-11. Branden-
burg wist in de deze periode – on-
danks 3 keer een man meer - niet 
te scoren. 
Keeper George Panis stopte nog 
wel een strafworp van de Ham. 
In de 4e periode was het weer een 
echte wedstrijd, over en weer werd 
er gescoord vooral door uitblinker 

Kees de Jong en dan stond Bran-
denburg weer voor en even later de 
Ham. Helaas trok de Ham aan het 
langste eind.

Over 2 weken volgt de thuiswed-
strijd tegen Katwijk en daarna de 
beladen en belangrijke streekderby 
uit tegen het op de 3e plaats staan-
de Veenendaal. Een wedstrijd die 
Brandenburg niet mag verliezen, 
wil de 2e plaats niet in gevaar ko-
men.

Dom puntverlies  
voor FC De Bilt

FC De Bilt begon prima aan de uitwedstrijd tegen De Vecht in Loe-
nen aan de Vecht en al in de eerste minuut werd Tom Karst de diepte 
in gestuurd, hij zette de bal goed voor op Mike Versloot die gelijk de 
1-0 aantekende. Daarna volgden diverse kansen voor de Biltse mannen, 
maar twee keer bracht de paal redding voor De Vecht. In de 30e minuut 
was het wel raak na een mooie schuiver van Tom. Het leek erop dat FC 
De Bilt voor rust de wedstrijd definitief zou beslissen, maar het wilde 
maar niet lukken. Vlak voor rust kreeg De Vecht een corner. Deze cor-
ner leek eenvoudig bij de eerste paal weggekopt te worden, maar door 
wat geklungel kwam de bal toch voor het doel van invalkeeper Jelle 
Godefroy in een soort scrimmage terecht en uiteindelijk schoot een spe-
ler van De Vecht de bal onhoudbaar in. Een minuut later kreeg De Bilt 
een vrije bal op zo’n 20 meter van de goal. Joey de Ruyter schoot de bal 
feilloos binnen, waardoor de ruststand 1-3 werd bereikt.

Tien minuten na de rust kreeg De Bilt de ruimte om een vrijstaande 
speler in stelling te brengen, maar deze werd over het hoofd gezien. 
Direct daarna kreeg De Vecht een vrije bal, ook op ongeveer 20 meter 
van het doel; deze werd feilloos ingeschoten en De Vecht had de aan-
sluiting 2-3. De Vecht vocht daarna voor wat het waard was en FC De 
Bilt faalde als collectief. In de allerlaatste minuut kwam De Vecht op 
gelijke hoogte. FC De Bilt staat nog wel aan kop, maar dom puntverlies 
brengt de concurrentie weer dichterbij. Op 2 april komt vv De Meern 
op bezoek. 

DOS A1 kampioen
 
Zaterdag was er in de laatste competitieronde een belangrijke wedstrijd 
voor DOS A1. Als koploper moest het tegen de nummer twee Corvers 
A1 uit Hilversum. De winnaar was direct kampioen. DOS kende een 
flitsende start en kwam op een 6-0 voorsprong. Deze marge werd nog 
een beetje uitgebreid richting een mooie 19-10 overwinning. 

Trainer/coach Eline Geurtsen met de spelers van het kampioensteam.

Salvodames lijden 
gevoelig verlies

Door een pijnlijke 3-1 nederlaag in Naarden tegen Keizer 
Otto zijn de Maartensdijkse dames in de gevarenzone 

beland. Slechts 1 set was Salvo bij machte de tegenstander 
te bespelen en deze te winnen. 

Het team van tegenstander Keizer Otto bestond uit bijna louter lange 
meiden. Daar heeft Salvo gedurende de gehele wedstrijd last van gehad.  
Het surplus aan aanvallend overwicht was voor Salvo deze avond te 
veel. Hier kon geen goed functionerende blokkering tegenover gezet 
worden. En ook de scherpe service van de tegenstander was een pro-
bleem deze avond. Alleen in de 2e set wist Salvo door goed aanvallend 
werk van Nienke van de Burg en Femke Dijkstra de set uit het vuur te 
slepen met 25-21. Het overwicht in de andere sets van tegenstander 
Keizer Otto was wel heel duidelijk. Salvo is niet boven de 16 punten 
gekomen. Door dit verlies moet Salvo vol aan de bak om te voorkomen 
dat er promotie/degradatie wedstrijden gespeeld moeten worden. Op 
zaterdag 2 april spelen de dames in De Vierstee tegen Gemini uit Hil-
versum. Om verdere problemen te voorkomen moet deze wedstrijd wel 
gewonnen worden.     

Opening tennisbanen
Afgelopen zaterdag opende 
sportwethouder Madeleine Bakker 
- Smit samen met Jacco Eltingh 
de volledig vernieuwde banen van 
tennisvereniging Meijenhagen. 
Vooraf verzorgde de oud-toptennisser 
voor een bomvol clubhuis een 
boeiende presentatie doorspekt met 
tal van anekdotes uit zijn glansrijke 
carrière. 

(Henk Zandvliet)
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
23-03
Do.

24-03
Vr.

25-03

Javaanse kipsaté
met Surinaamse rijst

of
Gamba`s gebakken

in knoflook en bosui
of

Groentencurry
met rijst en cassave

€ 10,-

Woe.
30-03
Do.

31-03
Vr.

01-04

Gekonfijte eendenbout
met voorjaarsgroenten

of
Gebakken zalmfilet

met venkelsaus
of

Flammküchen met
geitenkaas en honing

€ 10,-

1e Paasdag speciale acties

Tuinen in Nederland
Groei en Bloei De Bilt organiseert op dinsdag 5 april om 20.00 uur in 
De Koperwiek. Koperwieklaan 3, Bilthoven (graag zijingang gebrui-
ken) een driedimensionale diapre-
sentatie door Piet Boersma: een 
enthousiaste tuinontwerper uit de 
Noordoostpolder/Emmeloord.

De presentatie geeft een goede 
indruk van diverse Nederlandse 
en enkele Belgische tuinen en de 
hierin voorkomende planten. Men 
beleeft de dia’s als echt en ervaart 
ze alsof men zelf door de tuinen 
loopt. Dit komt omdat de dia’s 
met 2 camera’s tegelijk worden 
gemaakt; te vergelijken met de 
ogen: alleen door met twee ogen 
te kijken ervaart men diepte in de 
waarneming. 
Het geheel wordt in kleur ver-
toond. Iedereen is welkom, entree 
voor leden gratis.

Pasen bij Beerschoten
Op 1e en 2e paasdag rijdt de 
groenkoets bij Beerschoten en er 
is een speurtocht. 1e Paasdag kun 
je vanaf 12.00 uur broodjes bak-
ken in de vuurkorf, totdat ze op 
zijn. Het infocentrum is op beide 
dagen open van 11.00 tot 16.30 
uur. Op beide paasdagen orga-

niseert Utrechts Landschap een 
wandelexcursie voor de helft over 
Landgoed Beerschoten en voor de 
helft over Landgoed Houdringe. 
Tijdens deze wandeling vertelt 
de gids over de rijke historie van 
deze landgoederen. De wandeling 
start vanuit Paviljoen Beerschoten, 

gelegen aan de Holle Bilt 6 te De 
Bilt. Voorbij de parkeerplaats van 
de Biltsche Hoek linksaf. 

De wandeling duurt ongeveer 1,5 
uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig en deel-
name is gratis.

Op beide paasdagen wordt een wandelexcursie georganiseerd.

De veldleeuwerik is weer geland
Utrechts Landschap heeft 15 maart de hoofdlandingsbaan van Park Vliegbasis  
Soesterberg afgesloten. De baan is tot en met 15 augustus afgesloten zodat de  

veldleeuwerik hier in alle rust kan broeden. 

De veldleeuwerik is een versto-
ringsgevoelige soort die in Neder-
land zeer sterk is achteruitgegaan. 
Op de vliegbasis broeden in de zo-
mer 180 paartjes. Dat is een hoge 
dichtheid voor Nederlandse be-
grippen. Begin maart zijn de eerste 
veldleeuweriken gearriveerd. Tij-
dens de excursies op de Vliegbasis 
kan men nog wel met de gids over 
de landingsbaan fietsen. Meer in-
formatie: www.utrechtslandschap.
nl/activiteiten.  

Voor de enthousiaste 
natuurliefhebbers is er nog steeds 
veel te zien vanachter het hek. 

Lammetjes in de box
In een box in de keuken van Giel 
van der Vlies worden 2 weeslam-
metjes van overbuurman Willem 
van Woudenberg met de fles groot-
gebracht. Zaterdag waren ze al ze-
ventien dagen bij Giel in de box 
in de keuken. ‘Ze groeien goed en 
hoeven nu pas om zes uur hun eer-
ste fles, dat is beter dan midden in 
de nacht’, meldt Giel. Als ze groot 
genoeg zijn brengt hij ze weer terug 
en kunnen ze lekker buiten op het 
gras lopen.

Het is prima vertoeven in de keuken 
van Giel.

[foto Marijke Drieenhuizen]

Matthäus Passion in  
de OLV-kerk

Op zaterdag bracht het Dudok Koor 
en Orkest een prachtige uitvoering 
van de Matthäus ten gehore. De 
indrukwekkende OLV-kerk aan de 
Gregoriuslaan in Bilthoven vormde 
daarbij een passend decor. Al bij de 

eerste klanken van het openings-
koor was de emotie direct voelbaar. 
Het is bijzonder dat dit lijdensver-
haal na bijna 300 jaar nog zoveel 
mensen weet te beroeren. Prachtige 
instrumentale stukken, koralen en 

aria’s volgen elkaar op. Het Erbar-
me dich is wellicht het hoogtepunt 
in dit passieverhaal. Er is bijna geen 
muziekstuk dat het lijden zo weet 
de vertolken als deze aria.

(Frans Poot)

Zwarte lammetjes
Willem van Woudenberg en Joost Horst geloofden hun ogen niet: af-
gelopen zaterdag hebben ze samen drie lammetjes ‘eraf gekregen’ (of-
tewel: geboren laten worden). Uit het witte ooi kwamen drie zwarte 
lammetjes, ieder met een witte gloed. Willem van Woudenberg: ‘Dit is 
uniek, ik zit al 46 jaar in de schapen, ben begonnen met het bonte ras 
maar al snel over gestapt op het witte ras. Altijd gebruik ik ook een wit 
dekram. Dan kan het eigenlijk niet dat je zwarte lammetjes krijgt, er 
heeft ook nooit zwart in het voorgeslacht gezeten’. [MD]

Joost Horst (11 jaar) helpt Willem van Woudenberg al vijf jaar elke 
zaterdag. ‘Het was niet het eerste lammetjes dat ik eraf gekregen heb 
maar dit is wel heel bijzonder’. 

Het is lente en het blijft altijd boeien
dat alles opnieuw weer gaat groeien
een nieuw geluid
weer alles loopt uit
en in het najaar gaan we het snoeien

Guus Geebel Limerick

De uitvoering van het Dudok ensemble maakte een diepe indruk op het massaal toegestroomde publiek
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