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Station Bilthoven spoorbomenvrij
door Guus Geebel

Vrijdag 24 april werd de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers bij station Bilthoven in 
gebruik genomen. Vooraf werden op de plaats van de spoorwegovergang twee hekken geplaatst. 
De wethouders Jolanda van Hulst en Hans Mieras verbonden de hekken met een stevige ketting 

waar een slot op ging. Daarmee was station Bilthoven spoorbomenvrij. 

‘Er is jarenlang hard gewerkt aan 
de realisatie’, aldus Jolanda van 
Hulst. ‘In 2007 werden samen met 
ProRail de eerste stappen gezet en 
in 2012 begon de aanleg van de on-
derdoorgang voor het snelverkeer.’ 
Die tunnel werd op 12 oktober 
2013 officieel in gebruik genomen. 
Direct daarna werd begonnen met 
de onderdoorgang voor langzaam 
verkeer. ‘Vandaag is ook die open 
en is een belangrijke stap gezet in 
de vernieuwing van het stations-
gebied en het centrum van Biltho-

ven.’ De wethouder dankt ProRail 
en bouwbedrijf Heijmans die hard 
gewerkt hebben om dit in korte tijd 
te realiseren.

Wethouder Hans Mieras noemt 
het afsluiten van de overweg een 
belangrijke mijlpaal voor de ge-
meente De Bilt. ‘Het opheffen van 
de overweg is al zo lang ieder zich 
kan herinneren een grote wens. Die 
wens is nu in vervulling gegaan. De 
overgang was één van de gevaar-
lijkste in Nederland en heeft helaas 

te veel slachtoffers geëist. Eén van 
deze ongevallen ligt nog maar net 
achter ons en wij leven met de fa-
milie mee in deze moeilijke tijd. 

Dit tragische ongeval maakt de 
noodzaak van een veilige doorgang 
nog eens heel duidelijk.’ Oud-wet-
houder Arie-Jan Ditewig was heel 
nauw betrokken bij de realisering. 
‘Na 82 jaar erover praten is het zo-
ver.’ Op zaterdag 30 mei vindt met 
een feestelijk programma de offici-
ele opening plaats. 

Wethouder Jolanda van Hulst, bouwmanager van ProRail Maarten Teunissen en wethouder Hans Mieras bij 
het sluiten van de overgang.

De fietstunnel wordt al direct goed gebruikt. (foto: Pim van de Veerdonk)

Programma bevrijdingsdag
De Bilt / Bilthoven
maandag 4 mei
19.45-20.05 uur Herdenking Gevallenen/Stille Tocht

dinsdag 5 mei
19.45 uur Binnenkomst van het Bevrijdingsvuur
 uit Wageningen
20.00 uur Taptoe, gazon Jagtlust
22.00 uur Vuurwerkshow, overveld Jagtlust 

Westbroek
maandag 4 mei
20.00 uur Kranslegging bij de Nederlands Hervormde Kerk

dinsdag 5 mei
10.00 uur Fietspuzzeltocht
13.00 uur Grootse Zeskamp i.s.m. Brandweer
15.30 uur Bekijken luchtballon en demo parachutisten
18.00 uur Dorpsbarbecue bij het Dorpshuis

Koningsdag in gemeente De Bilt
Maandag 27 april was het feest in alle dorpen. Tradities werden in ere gehouden zoals de aubade vanaf de 
toren van de Dorpskerk in De Bilt, het hijsen van de vlag, de kindervrijmarkt en muziek klonk in alle kernen 
van de gemeente. Verderop in deze krant treft u een fotoverslag aan van de activiteiten.

Het gazon voor het gemeentehuis was omgetoverd tot een groot spelletjesterrein en op het overveld was het 
genieten van de aangespannen paarden. De prima weersomstandigheden waren de kroon op het werk van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven. [foto Veroniek Clerx]
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

3/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
3/5 • 9.30u  - Ds. G. Wassinkmaat

3/5 • 18.30u - Prop. J. A. Mol

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
3/5 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

3/5 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
3/5 • 10.30u - Pastor A. van Kempen

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

3/5 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma
3/5 • 17.00u - Ds. H. J. Boiten

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

3/5 • 10.00u - Ds. B. G. Versteeg
3/5 • 19.00u - Ds. H. Vreekamp

Pr. Gem. Immanuelkerk
3/5 • 10.00u – Mevr. ds. J. E. van 

Zenderen

Pr. Gem. Opstandingskerk
3/5 • 10.00u - Ds. A. van Buuren

R.K. St. Michaelkerk
3/5 • 10.00u - J. Meijer en I. Elsevier

Volle Evangelie Gemeente
3/5 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

3/5 • 10.30u - Drs. P. D. D. Steegman

Herv. gemeente Blauwkapel 
3/5 • 10.00u - Kand. J. W. Verboom
3/5 • 18.30u - Proponent G. A. van 

Ginkel

Herst. Herv. Kerk
3/5 • 10.30 en 18.00u - Dhr. Van de Beek

Onderwegkerk Blauwkapel
3/5 • 10.30u - Pastor J. P. van der Steen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

3/5 • 11.00u - Ds. J. Doolaard

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

3/5 • 10.00u - Prop. M. G. M. Mudde
3/5 • 18.30u - Ds. W. van den Hul

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

3/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
3/5 • 9.30u - Ds. J. Doolaard

St. Maartenskerk
2/5 • 19.00u - Pastor T. Huitink

3/5 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

3/5 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
3/5 • 18.30u - Ds. A. J. Krol

PKN - Herv. Kerk
3/5 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

3/5 • 18.30u - Kand. M. van Rijn
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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
Bilthoven Noord
Op zaterdag 2 mei haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op 
in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en 
rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

Bingo in de Akker 

Op vrijdag 1 mei van 14.00 
tot 16.00 uur wordt in de foyer 
van appartementencomplex De 
Akker, Soestdijkseweg-zuid 87 
een bingomiddag georganiseerd. 
De kosten zijn 4 euro voor 5 spel-
rondes. De foyer is open vanaf 
13.30 uur. 

Ontmoetingsdienst Dijkstate
 
Op vrijdag 1 mei om 19.30 uur 
wordt er in de in de zaal naast 
de ontmoetingsruimte van Dijck-
state een ontmoetingsdienst 
gehouden. J. Grootendorst is de 
voorganger in deze dienst ‘de 
ontmoeting met God en met 
elkaar’. 
Na afloop is er gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken. Wilt 
u opgehaald of thuisgebracht 
worden, neemt u dan contact op 
met Jan Grootendorst: tel. 0346 
212904.

Opbrengst collecte

De collecte 2015 in Maartensdijk 
voor de Nederlandse Hartstich-
ting heeft 1743,30 euro opge-
bracht. 

Rommelmarkt

Op zaterdag 20 juni organiseert 
korfbalvereniging DOS uit West-
broek een rommelmarkt. Heeft 
u spullen voor de rommelmarkt,  
dan kunt u bellen naar 0346 
282627. De spullen worden dan 
bij u thuis opgehaald.

Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;

‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;

‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Psalm 42:5 berijmd

Met groot verdriet geven wij u kennis dat, na een gezegend huwelijk 
van bijna 60 jaar, door de Heere is weggenomen mijn innig
geliefde man, onze geliefde vader en opa

Gijsbert Voskuil

op de leeftijd van 89 jaar.

 Willy Voskuil-Meerveld
 Frans en Rijkje
 Kees en Helma
  Gijs, Caroline, Inge, Dirk
 Gerrie
 Anton en Anneke
  Liza, Carlijn, Jurgen
 Herman en Johanna
  Jurrian, Selena, Christian

26 april 2015
Groenekanseweg 28
3737 AG Groenekan

Er is D.V. gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 30 april van 19.00 tot 20.30 uur in De Ontmoeting,
Groenekanseweg 66 te Groenekan. De rouwdienst zal D.V. worden 
gehouden op vrijdag 1 mei om 10.30 uur in de Hervormde Kerk, 
Groenekanseweg 66 te Groenekan, waarna aansluitend de begrafenis 
zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan de 
Groenekanseweg te Groenekan.

Geen bloemen

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft 
betekend, delen wij u mee dat van ons is heengegaan,  
mijn moeder, schoonmoeder, oma en onze tante

Else Almar Augustine Riedel
 Batavia, 29 april 1942 † Utrecht, 24 april 2015

Dennis en Wendy
   Amy
Paul, Heidele, Jacques

Correspondentieadres:
Dennis van Kekem
p/a 2e Industrieweg 8
8051 CM Hattem

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 30 april 
van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Tap DELA, 
Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 2 mei 
om 15.30 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27  
te Bilthoven.
Na afloop bent u welkom in de ontvangkamer van het 
crematorium.

Jeugd helpt ouderen

Jongeren willen graag helpen 
met bijvoorbeeld het versturen 
van een berichtje of u uitleggen 
hoe uw tablet werkt. 
Ze zijn aanwezig op dinsdag 12 
mei van 10.00 tot 12.30 uur om 
belangstellenden van dienst te 
zijn. Samen oefenen op het eigen 
apparaat.
Vooraf aanmelden via tel: 
030 7440595 of e-mail: 
m.valkenburg@mensdebilt.nl 
Locatie Schutsmantel, Gregori-
uslaan 35 Bilthoven 

Wandelen over Houdringe
Het Utrechts Landschap organiseert op zondag 3 mei een wandelexcur-
sie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos 
en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede 
van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. Huize 
Houdringe is in 1779 gebouwd. 

Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse landschapstijl en deels in 
de Franse barokstijl aangelegd. De start is vanuit Paviljoen Beerscho-
ten, gelegen aan de Holle Bilt 6, De Bilt; voorbij de parkeerplaats van 
de Biltsche Hoek linksaf. 

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig en deelname is gratis.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15
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“Flessenpost: nog een
laatste berichtje aan Jos...”

Roely is opvallend rustig 
en realistisch. “Ik heb een 
geweldig leven met Jos 
gehad”, zegt ze. Ze vertelt hoe 
verschillend ze beiden waren 
en hoe ze die verschillen 
koesterden.
“Pluk de dag en dat hebben 
we gedaan” zet ze op de 
rouwkaart, die ze samen 
met haar zoon en dochter 
gaat maken. Met foto’s van 
een Hollands strand en een 
duinpolletje. En een tekst van 
Jos zelf: “Herdenk mij om wie 
ik was”. 
Jos had de wereldzeeën 
bevaren bij de Koninklijke 
Marine, dus een zeelandschap, 
stranden en duinen passen 
bij het herdenken van zijn 
leven. Roely is docent en 
bloemsierkunstenaar. Zij zal 
zelf de bloemen tijdens de 
uitvaart verzorgen. 
Op de dag van de uitvaart staat 
naast de condoleanceboeken 
een groot dienblad met flesjes, 

Jos was nog maar nauwelijks met pensioen toen hij plotseling overleed: hij werd ‘s morgens niet 
meer wakker. Zijn vrouw Roely belde me. Toen ik in de huiskamer bij haar aan tafel zat en ze 
over Jos vertelde zei ze: “We willen geen standaard uitvaart”.

papier en pennen. “Schrijf 
hier je laatste bericht aan Jos” 
staat er bij. Berichtjes worden 
in flesjes gestopt en komen 
terecht bij de kist in de aula. 
Het is druk als de deur 
van de aula opengaat. Op 
de kist staat een bak met 
een bloemenlandschap, 
waartussen ik inmiddels 
de flessen met geschreven 
berichtjes heb geplaatst. 
De kist staat dwars in de 
aula en op de grond ligt 
een grote scheepskabel. 
Dan start de eerste muziek. 
Belangstellenden gaan staan. 
Vanuit een andere ruimte 
komt het gezin binnen, met 
twee grote lantaarns, die ze 
voor en achter Jos neerzetten. 
Ze steken de kaarsen in de 
lantaarns aan en gaan dan 
zitten. Ieder gezinslid zegt 
iets persoonlijks. Er wordt 
vrolijke muziek gedraaid. “Dat 
past bij Jos’ leven”. Aan het 
einde van de bijeenkomst 

gaan alle briefjes met een 
laatste berichtje aan Jos 
met hem mee, tijdens 
de klanken van “Dansen” 
van Pater Moeskroen. Het 
afscheid van Jos: een mooi 
voorbeeld van op de persoon 
toegesneden details die hem 
voor zijn familie en de andere 
aanwezigen heel dichtbij 
bracht.

Koop Geersing, uitvaartverzorger.

Met toestemming van de familie 
gepubliceerd.

06 - 51 24 77 43

Raad stemt in
met uitgangspunten Kadernota

door Guus Geebel

De gemeenteraad ging op 23 april akkoord met de uitgangspunten voor de Kadernota
2016 – 2019, die op 18 juni in de gemeenteraad wordt behandeld. De fracties van PvdA,

Beter De Bilt, Bilts Belang en ChristenUnie stemden tegen het voorstel. Een amendement
van de PvdA om het voorstel zodanig te wijzigen dat alleen kennis wordt genomen

van de voorgestelde bezuinigingen kreeg geen steun van de raad. 

Bij de vaststelling van de agenda 
stelt Johan Stekelenburg (SP) voor 
dit punt van de agenda af te voeren. 
De SP wil het stuk wel bespreken 
maar er geen besluit over te nemen. 
Bilts Belang, PvdA, Beter De Bilt 
en ChristenUnie zijn het daarmee 
eens. Johan Slootweg (SGP) wil 
het woord uitgangspunten wijzigen 
in denkrichtingen. De meerderheid 
van de raad wil het stuk wel bespre-
ken. Voor de SP is dit reden om de 
beraadslagingen over dit agenda-
punt niet bij te wonen. 

Zwakkeren
Bij de projecten zijn drie knopen 
doorgehakt, dat zijn een nieuw 
zwembad, het opknappen van De 
Vierstee en het opknappen van Het 
Nieuwe Lyceum. Om die ambities 
te kunnen betalen wordt een dek-
kingsplan opgesteld dat 850.000 
euro moet opleveren. De helft daar-
van komt uit een generieke korting 
van zeven procent over alle subsi-
dies. Een kwart wordt binnen de 
organisatie gezocht en een kwart 
in de programma’s. Ebbe Rost van 
Tonningen (Beter De Bilt) vindt 
bezuinigingen noodzakelijk maar 
de voorgestelde bezuiniging van 

zeven procent op de subsidies in 
de welzijnssector noemt hij een-
zijdig en willekeurig. ‘Als je de 
kaasschaaf hanteert doe dat dan 
over de totale begroting van rond 
de honderd miljoen euro.’ Een 
door hem ingediende motie daar-
over wordt verworpen. Nico Jansen 
(CU) vindt dat een keuzemogelijk-
heid ontbreekt. Voor hem is de nota 
geen uitgangspunt. Han IJssennag-
ger (Bilts Belang) noemt het on-
aanvaardbaar dat de zwakkeren in 
de samenleving moeten inleveren 
en subsidies in stand blijven voor 
mensen die het zelf kunnen betalen. 
Budgetten voor duurzaamheid ziet 
de partij als linkse hobby’s.

Dekking
Erik van Esterik (PvdA) staat ach-
ter de investeringen voor de drie 
grote projecten. De PvdA is het 
eens met de meeste financiële uit-
gangspunten maar vindt dat een 
finale afweging pas mogelijk is 
als het hele financiële perspectief 
in beeld is. Hij dient een motie in 
met als strekking dat het college 
vóór de behandeling van de Ka-
dernota inzichtelijk maakt welke 
gesubsidieerde instellingen een rol 

spelen bij de informele zorg en wat 
de effecten zijn van de korting. De 
motie krijgt geen steun van de raad. 
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) steunt het college in de vi-
sie ten aanzien van de Kadernota en 
wacht de nota af. Werner de Groot 
(CDA) is tevreden met het voorstel. 
Johan Slootweg vindt het een ver-
rijking dat er iets ligt, maar noemt 
het weerstandsvermogen ook be-
langrijk. Dekking is voor hem het 
grootste probleem. Hij zou liever 
een kerntakendiscussie zien en is 
er niet gerust op of wijzigingen la-
ter mogelijk zijn. Hij kiest daarom 
voor denkrichting in plaats van uit-
gangspunten.

In beton gegoten
Anne de Boer (GroenLinks) noemt 
bezuinigen op duurzaamheid kort-
zichtig. Hij vindt het weerstands-
vermogen ook een belangrijk punt. 
Dolf Smolenaers (D66) wil bekij-
ken of op een concreet aantal pos-
ten bezuinigd kan worden. Wethou-
der Hans Mieras gaat in op vragen 
waarom het college het op deze 
manier doet en wat van de raad 
wordt gevraagd. ‘Het college doet 
de raad het verzoek om langs deze 

uitgangspunten de Kadernota op te 
stellen. Niet elk getal in deze nota 
is in beton gegoten. In de beleving 
van het college spreekt de raad drie 
principes uit. We zetten de stap van 
een wensenlijst naar een projec-
tenlijst door drie projecten echt te 
doen. Dat doen we met een realisti-
sche ambitie, liever een betaalbaar 
zwembad nu dan blijven dromen 

over het ideale zwembad ooit. Bij 
de behandeling van de Kadernota is 
nog ruimte, maar er moet een slui-
tend dekkingspakket komen. Het 
college denkt het proces op die ma-
nier zorgvuldig te kunnen versnel-
len.’ Wethouder Mieras zou het een 
gemiste kans vinden als de raad het 
college deze opdracht niet zou wil-
len verstrekken. 

De stoelen van de SP-fractie blijven leeg tijdens de behandeling van het 
agendapunt. 

Koninklijke 
onderscheidingen in De Bilt

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft vrijdag in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis van De Bilt een Koninklijke onderscheiding (Lid in de 
Orde van Oranje Nassau) aan een drietal personen uitgereikt. Volgens 
de burgemeester kunnen alle decorandi worden gekwalificeerd als ‘per-
sonen die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben inge-
spannen of anderen hebben gestimuleerd’. 

Mevrouw Boukje Andringa – Brattinga (73) te Maartensdijk, ontving 
deze voor haar vele vrijwilligersfuncties, w.o. bestuurslidmaatschap 
gedurende 41 jaar van de Friese Vereniging “Mei Inoar”; 30 jaar vrij-
williger bij de H.H. Martha en Maria parochie en nog enkele andere 
vrijwillige activiteiten. Mevrouw Anneke Brosi- Heijmans (59) te Bilt-
hoven werd onderscheiden voor haar vele vrijwilligersfuncties, w.o. 20 
jaar bestuurslid SSW, 25 jaar penningmeester/voorzitter EHBO, 8 jaar 
bij Wijkraad de Leijen en enkele andere vrijwillige activiteiten. De heer 
Aalt van den Hoorn (65) te De Bilt werd gedecoreerd voor het naast 
zijn reguliere werk als boswachter, 20 jaar begeleiden van vrijwilli-
gers voor werkzaamheden voor het Utrechts Landschap, educatie van 
kinderen voor natuur en milieu en andere vrijwillige, veelal natuur-
gerelateerde activiteiten. 

Op een eerder en ander moment had burgemeester Arjen Gerritsen de on-
derscheiding al opgespeld bij de heer Jasper van de Visch  (46 ) te Groene-
kan voor zijn enthousiasme en inzet gedurende 26 jaar als hoofdbrandwacht 
bij de Vrijwillige Brandweer Binnensticht-Lekstroom, post Groenekan.

Op het bordes van Jagtlust v.l.n.r. Boukje Andringa, Anneke Brosi, Aalt 
van den Hoorn en burgemeester Gerritsen. [Foto Henk van de Bunt] 

Drie beeldbepalende eiken
moeten voor snelverkeer wijken
maar niet veel aan de hand
want ze worden herplant
en staan straks elders te prijken

Guus Geebel Limerick

advertorial
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Roerbak reepjes met 
verse groenten

Hamlappen en 
fricandeau

Livar karbonade

Gehaktspeciaaltjes 6
voor 5.00

voor 0.99

500
gram 6.98

500
gram 3.75

500
gram 4.98

500
gram 7.50

Scharrel kippenbouten 
naturel of gekruid     

STOMPETOREN 
JONG

BOEREN 
KRUIMELKAAS

4.98
voor

4.98250
gram

4.98500
gram

 5.98500
gram

Heerlijke  LA TUR KAASJES
MET KOE, GEIT EN SCHAAP

DJAKARTA MIX 

Voorjaarssalade
Filet american
Sellerie salade 3 x 100

gram 3.98

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

Coburger rauwe ham
Rosbief
Fricandeau 3 x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 april
t/m woensdag 6 mei

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

Hamburgers, slavinken, 
runderverse worst, rundervinken, 
gehaktcordonblues etc. 

KIPDIJ SPECIAAL, GEVULD 
MET KAAS EN OMWIKKELD 
MET GEROOKT SPEK

Special van week:

1.25100
gram

VLEESWAREN-TRIO

DINSDAG 5 MEI ZIJN WIJ GESLOTEN IVM BEVRIJDINGSDAG!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
ASPERGE-SCHOTEL
_________________________100 GRAM 1,25
VARKENSHAAS
IN CHAMP. ROOMSAUS + GEBAKKEN AARDAPPELS

________________________ 100 GRAM 0,99
SPAGHETTI MET SCAMPI’S
RUCOLA EN TOMAAT

_________________________100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Vers gesneden

Snijboontjes
400 GRAM

Alle soorten

Tomaatjes
500 GRAM

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

ALLEEN MAANDAG 4 EN WOENSDAG 6 MEI

1,49 1,980,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Scherpe dagprijzen
Volop Hollandse Aardbeien

Dagelijks vers!!

Hollandse Asperges
Gratis geschild!!

VERS GEWASSEN

Spinazie
________________  ZAK 300 GRAM 0,79
ITALIAANSE

Gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

40 soorten

DINSDAG 5 MEI GESLOTEN
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advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Hardrijder vast als lover boy
De man uit De Bilt die in 2013 oud-wethouder Jan van Eijken doodreed, zit nu in de cel voor 

lover boy-praktijken. Hij stond vorige week voor het eerst voor de rechter omdat hij een 
17-jarig meisje aangezet zou hebben tot prostitutie. 

Abdel l. reed in mei 2013 veel te 
hard over de Hessenweg in De 
Bilt en reed Van Eijken (76) op 
het zebrapad vlak voor zijn huis 
aan. De oud-wethouder overleed 
aan de gevolgen van de klap. De 
verontwaardiging in het dorp was 
groot toen de rechter oordeelde 
dat I. niet meer de cel in hoefde 
na zijn voorarrest van vijf weken. 
I. was er in eerste instantie na het 
ongeluk vandoor gegaan. Hij was 
17 jaar en mocht niet zonder bege-
leiding rijden, maar deed dat toch. 
Inmiddels zit Abdel I., nu 19 jaar, 
drie maanden in de cel voor lover 
boy-praktijken. Hij papte vorig 
jaar aan met een meisje en toen zij 
eenmaal verliefd op hem was, ver-

telde hij haar dat hij schulden had. 
Die zouden met prostitutie weg te 
werken zijn. 

Paspoorten
Het meisje van 17 liet zich overha-
len en met pikante foto’s en de wer-
knaam Wendy ontving zij klanten 
in een hotel. Hij pakte een deel van 
de verdiensten die zij binnenhaalde 
af. Volgens Abdel I. gebeurde de 
prostitutie helemaal op vrijwillige 
basis. Het meisje zou later, toen ze 
bij de politie aangifte deed, verkla-
ren dat ze had ingestemd met het 
werk omdat ze verliefd op hem 
was: ‘En dan doe je alles voor je 
vriendje’, zou ze verklaard hebben. 
De politie trof in de kluis van van 

Abdel I. in het hotel paspoorten aan 
van meerdere meisjes, maar Abdel 
hield vol dat hij alleen met zijn 
vriendinnetje in de fout was gegaan 
en dat hij op dat moment niet door-
had dat hij strafbaar was. De politie 
kon geen bewijs vinden dat Abdel 
meerdere meisjes inzette voor pros-
titutie. Zijn advocaat Hoens vroeg 
de rechtbank hem voorlopig vrij te 
laten in afwachting van een eventu-
ele veroordeling. Abdel gaf aan dat 
hij graag zijn school af wil maken. 
De rechtbank ging niet mee in dat 
verzoek en vindt dat Abdel in de 
cel moet blijven. Op 2 juni wordt 
zijn zaak inhoudelijk behandeld en 
hoort hij welke straf er tegen hem 
geëist wordt.

Bevrijding van een oorlog
die nooit voorbij gaat

door Guus Geebel

Op 7 mei 1945 kwamen de eerste Engelse pantservoertuigen vanuit Amersfoort op de Utrechtseweg 
De Bilt binnen. De toen 21-jarige Maartje Balk uit Bilthoven was daarbij. Haar familie was tijdens 
de oorlog actief bij het verzet in Bilthoven. Broer Machiel werd in november 1944 neergeschoten en 

overleed op 19-jarige leeftijd. Maartje was in die tijd koerierster voor het verzet.   

Over de intocht van de Engelsen 
vertelt ze: ‘Langs de Utrechtseweg 
stonden om de zoveel meter vier-
kante betonnen schuilplaatsen waar 
auto’s in konden. Daar stonden wij 
met heel veel jongens en meisjes bo-
venop om de bevrijders op te wach-
ten. Het duurde en duurde maar ein-
delijk kwamen ze. Ze stopten voor 
ons en wij klommen op de wagens 
en tanks. We reden mee door De Bilt, 
de Hessenweg, Groenekanseweg tot 
de weg Utrecht-Hilversum. Daarna 
moesten we het hele eind teruglopen. 
Een hele rij jongens en meisjes liep 
gearmd feestend over de weg naar de 
plek waar onze fietsen stonden.’

Vluchtelingen
Maartje Balk werd in 1923 in 
Amsterdam geboren. De familie 
verhuisde kort daarna naar Oude 
Niedorp in West-Friesland, waar 
Maartje haar eerste schooljaren 
doorbracht. Voordat de familie op 1 
januari 1933 officieel in Bilthoven 
kwam wonen waren de drie kinde-
ren die er toen waren bij een tante 
in Bilthoven ingetrokken. Maartje 
ging naar de derde klas van de Van 

Dijckschool. De middelbare school 
deed ze eerst in Utrecht en later in 
Bilthoven. De familie was al vanaf 
1937 bezig onderdakplaatsen voor 
joodse vluchtelingen uit Duits-
land te regelen. Samen met Kees 
Boeke en Joop Westerweel vingen 
ze die op. ‘Mijn vader had zoveel 
verschrikkelijke verhalen gehoord 
over wat in Duitsland plaatsvond.’ 
Ze herinnert zich een verhaal over 
een jongen die op staven ijs ge-
bonden werd om hem tot spreken 
te dwingen. Haar vader had con-
tact met iemand uit een grensplaats 
in de Achterhoek. Die man was al 
voor de oorlog door de Duitsers 
gearresteerd omdat hij betrokken 
was bij het over de grens brengen 
van Duitse vluchtelingen. Daardoor 
wist haar vader wat er in Duitsland 
allemaal gebeurde.

Horen, zien en zwijgen
In de mobilisatietijd was villa Sur-
sum Corda aan de Rembrandtlaan 
74 het Stafkwartier van generaal 
Van den Bent. In de Van Dijckschool 
waren soldaten ondergebracht. Offi-
cieren werden in de omgeving inge-

kwartierd. ‘Wij hadden een kapitein 
en twee luitenants in huis’, vertelt 
mevrouw Balk. ‘In de nacht van 9 
op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. 
Mijn vader maakte ons om vier uur 
wakker en toen ik de ramen open-
deed zag ik honderden vliegtuigen. 
Na het bombardement van Rotter-
dam kwam het verzoek of mensen 
een getroffen gezin in huis wilden 
nemen. Bij ons kwamen een vader, 
moeder en twee kinderen. Behalve 
de kleding die ze droegen hadden 
ze niets toen ze aankwamen.’ Er 
werden onderduikers ondergebracht 
maar bij het verzetswerk dat gedaan 
werd gold in de familie altijd: ho-
ren, zien en zwijgen. Dat motto han-
teer ik nog altijd. Als je geen namen 
weet kun je ook niets vertellen.’

Verzetsherdenkingskruis
‘Na de Bevrijding was van alles 
nog op de bon. We kregen witte-
brood dat met Zweeds meel door 
onze bakkers werd gebakken. Het 
smaakte als cake.’ Begin jaren tach-
tig ontving mevrouw Balk voor 
haar activiteiten in de oorlog het 
Verzetsherdenkingskruis. Haar ou-
ders en broer Machiel ontvingen 
deze onderscheiding postuum. Me-
vrouw Balk nam die uit handen van 
de toenmalige premier Van Agt in 
ontvangst. De verzetsmensen in de 
gemeente hebben steeds contact met 
elkaar gehouden. Met de verjaardag 
van prins Bernhard werd mevrouw 
Balk jarenlang uitgenodigd op pa-
leis Soestdijk. ‘Er waren dan oud-
verzetsmensen en oud-militairen. 
Prins Bernhard reed in een jeep over 
het terrein en aan het eind nam hij 
met prinses Juliana een soort parade 
af.’ Op de vraag hoe zij nu over die 
tijd denkt zegt ze: ‘Altijd tegen de 
meidagen komt het weer terug. Je 
wilt het niet, maar je hoort en leest 
erover en dan slaap ik heel slecht. 
Dan zeggen ze het is al zo lang ge-
leden, maar je wordt er ieder jaar 
weer mee geconfronteerd.’

Korenfestival goed bezocht
Zaterdag 25 april vond de vijfde editie van het Biltse Korenfestival 
plaats. Na de opening door wethouder van o.a. kunst- cultuur- en mo-
numentenbeleid Hans Mieras ging het festival in het H.F. Wittecentrum 
in De Bilt van start. 

Het Nederlandse lied werd vertolkt door het koor Valsch en Gemeen. 
Ludi Cantare, een vrouwenkoor, zong prachtige Roemeens-Hongaarse 
en Spaanse muziek. Het oudste koor, de Koninklijke ‘Zang Veredelt’ 
zong een heel divers repertoire, variërend van klassiek tot het moderne 
Only Time van Enya. Zij die graag de zakdoeken uit de handtas wilden 
halen werden niet teleurgesteld door het mannenkoor uit Maartensdijk 
‘Sterk Spul’ met prachtige smartlappen en levensliedjes. 

Het octet Von Bilthoven bracht met haar sferische harmonieën op een 
andere manier het publiek tot ontroering. Mannenkoor Noot aan de 
Man vertoefde met hun liederen in de jaren zestig en zeventig. En het 
Kamerkoor De Bilt had als altijd een afwisselend klassiek repertoire.
Elk koor trad twintig minuten op, al dan niet met begeleiding van een 
pianist. Wynanda Zeevaarder, zangeres en docente aan de Muziek-
school, presenteerde de middag op haar geheel eigen bijzondere wijze. 
[HvdB]

Zeven zeer diverse koren bezorgden de vele bezoekers een afwisselende 
en vrolijke middag. [foto: Reyn Schuurman]

De Koran trekt bezoekers

Dinsdag 21 april waren er ongeveer 70 mensen aanwezig bij de Lezing 
over de Koran door theoloog dr. Eduard Verhoef in de Bilthovense 
Boekhandel. Onlangs verscheen De Koran, zijn nieuwe Koranvertaling 
waaraan hij zeven jaar heeft gewerkt. Tijdens de lezing presenteerde hij 
verschillende thema’s zoals ‘Het begin van religie en religie en geweld’. 
Na afloop werden er vragen gesteld die met zichtbaar plezier door hem 
beantwoord werden. Met zijn vertaling hoopt hij bij te dragen aan een 
beter begrip van de islam onder Nederlandstaligen. [MD]

Op verzoek vertelt mevrouw Balk op scholen over haar oorlogservaringen.



elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Tapijt
Vinyl
Marmoleum
Gordijnen
Vitrage
Lamellen
Jaloezieën
Zonwering
Horren
Laminaat
Plankenvloer
PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak
T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

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

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)
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UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele  inktpatronen
        

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

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

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

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

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

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

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

Praten kan altijd...

www.midgetgolfbilthoven.nl

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.

Nu al leverbaar vanaf € 215,-

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

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

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

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

the art of haircoloring

Speciaal voor de heren!

Opgeschoren zijkanten en langere manen bovenop!
Welke is jouw favoriet?

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

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

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

Kijk op
www.parelpromotie.nl

Wilt u ook een mooie
Website?

of misschien een nieuwe
Huisstijl?

Drukwerk?

Kapper Hans gaat dit 
weekend wandelen bij 

onze zuiderburen.

Daarom zaterdag
gesloten.

Bel 212455
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‘Op 4 mei gingen we ramen lappen’
door Henk van de Bunt

In haar jonge jaren liep Rachel de Jong met een ‘gebroken geweer’; in Nederland het symbool 
voor het pacifisme. Het werd gedragen als een speldje op de kleding. De verschrikkingen

van de Eerste Wereldoorlog waren aanleiding voor deze grote antimilitaristische beweging. 
Deze beweging kon echter niet de opkomst van het militarisme in Duitsland voorkomen. 70 jaren 

na de bevrijding (1945) kijkt zij nog met afkeer en wrok terug op die verschrikkelijke oorlog.

In december 1911 is Rachel de Jong 
aan de Tilanusstraat in Amsterdam 
geboren. Haar Joodse ouders werk-
ten als diamantsnijders. Soms ging 
het goed en af en toe waren er thuis 
nauwelijks inkomsten. De familie 
was actief in de AJC, de Arbeiders 
Jeugd Centrale als democratische 
jeugdorganisatie door de SDAP op-
gericht. Het doel van de AJC was om 
de arbeidersjeugd in hun vrije tijd 
liefde voor de natuur, kunst en het 
socialisme bij te brengen. Het Koos 
Vorrinkhuis in de Lage Vuursche is 
vernoemd naar de landelijk leider 
van de AJC. In 1913 verhuisde het 
gezin De Jong naar een nieuwe wo-
ning van de arbeiderswoningbouw-
vereniging aan het Transvaalplein.

Ome Jan
Ome Jan van Zutphen (stichter van 
het TBC-kuuroord Zonnestraal in 
Loosdrecht), was hun bovenbuur-
man. Ome Jan was een vriendelijke 
man met een heel lange baard. Wan-
neer hij de kleine Rachel op straat 
zag, tilde hij haar op en zwaaide 
haar door de lucht, waarbij zij zich 
aan zijn lange baard vasthield. Van 
1916 tot 1923 bezocht Rachel de 
openbare meisjesschool Oranjevrij-
staat in Amsterdam-Oost. Als veer-
tienjarig meisje ontmoette ze Jaap 
Polak die ook aan het Transvaalplein 
woonde. Rachel Polak-de Jong: ‘Ik 
heb een heel gelukkige jeugd gehad 
in Amsterdam, met lieve ouders en 
een lief zusje dat één jaar ouder was. 
En ik leerde een heel aardige jongen 
kennen, Jaap Polak, die wiskunde 
studeerde. Met hem ben ik ge-
trouwd. Vanwege de armoede in de 
crisisjaren moest hij in 1930 stoppen 
met zijn studie en een baan zoeken. 
Hij is in 1943 opgepakt tijdens een 
razzia en een paar weken later door 
de Duitsers vermoord. Niet dat ik 
dat wist natuurlijk. Zoveel mensen 
kwamen niet meer terug, maar je 
houdt altijd hoop. Hij komt terug, ik 
wist het zeker. Een jaar of drie liet 
ik altijd mijn adres achter bij vrien-
den, maar toen moest ik er wel aan 

geloven: we waren nog maar net 
begonnen en toen was het al over. 
Onbegrijpelijk!’

Manuela
Tijdens de oorlog zat mijn dochter-
tje Manuela van 3,5 ergens onder-
gedoken, ik wist toen niet waar. Af 
en toe kreeg ik nieuws over haar als 
iemand van het verzet bonkaarten 
kwam brengen. Zelf zat ik onder-
gedoken maar ik wilde niet in huis 
gevangen zitten. Ik wilde gewoon 
deelnemen aan de maatschappij, 
dus ben ik gaan werken. Ik had een 
vals persoonsbewijs op naam van 
Tilly de Jong en ben een paar keer 
door het oog van de naald gekro-
pen. Ik kon in de huishouding bij 
het doorgangshuis: een ‘instituut 
voor stoute meisjes’ helpen bij ‘het 
verschaffen van voorlopig onderdak 
aan behoeftige vrouwen en meisjes’ 
in Haarlem. Daarna kon ik terecht 
bij een tandarts in de Hilversumse 
Rembrandtlaan. Deze had twee kin-
deren in de leeftijd van Manuela en 
dan zat je in Sinterklaastijd met die 
kinderen op schoot liedjes te zingen, 
ver weg van je eigen kind. ’t Was 
heel erg allemaal’. 

Fiets
Op 5 mei 1945 was ik in Amster-
dam. Eind 1944 (in de hongerwinter) 
moest ik weg uit Hilversum, vanwe-
ge voedselschaarste. Ik ben terug-
gefietst op een fiets zonder banden, 
hoewel koud in een zonnetje genie-
tend van vrijheid. Toen had ik echt 
een gevoel wat ‘vrijheid’ was. Toen 
kwam ik op een onderduikadres op 
de Passeerdersgracht, op en om de 
hoek in ‘de gang’ of ‘slurf’, die je 
daar veel had. Daar ben ik tot de 
‘bevrijding’ ondergedoken geweest. 
Daar werd ook een illegale versie 
van het Parool gemaakt. Toen we op 
de 4de mei hoorden, dat de bevrij-
ding de volgende dag een feit zou 
zijn, gingen we de ramen maar lap-
pen, want daar zou daarna toch geen 
tijd meer voor zijn. Op vijf mei kom 
je tot de ontdekking dat het voor ve-

len een feestdag was, maar voor mij 
en vele anderen niet. Dan besef je 
pas goed dat je je totale familie hebt 
verloren aan die rot oorlog’. 

Granida
‘Na de oorlog kon ik als kleuterleid-
ster aan de slag. Natuurlijk had ik 
vreselijk veel verdriet. Met het ver-
lies van mijn man, mijn ouders en 
zusje viel bijna niet te leven. Maar 
je kunt niet de hele dag gaan huilen 
als je een kind van 5,5 hebt. Of als 
je dagelijks voor een klas vol kleu-
ters staat. We kregen woonruimte 
in de Granidastraat in de wijk Bos 
en Lommer in Amsterdam; in deze 
wijk zijn straten vernoemd naar fa-
milie van Willem de Zwijger, zee-
helden, zeeslagen en historische 
boeken en toneelstukken (Granida 
van P. C. Hooft). Ook zijn er straten 
vernoemd naar leden van het verzet 
(o.a. de Parool-groep). De wijk be-
staat voornamelijk uit middelhoog-
bouw (vier etages), met hier en daar 
laagbouw. Daar heb ik nog jaren 
gewoond; een aantal decennia met 
Manuela. Toen ik tachtig jaar oud 
was, vond ik dat ik volwassen ge-
noeg was. Toen heb ik uitgerekend 
hoeveel familieleden ik door de oor-
log heb verloren. Het waren er 41. 
Voor die tijd kon je zoveel ellende 
alleen maar verdringen’. 

Sporthal De Vierstee
Nachtegaallaan 30

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

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

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

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

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

Uit de gemeenteraad van 23 april
door Guus Geebel

Actualisering grondexploitaties
De raad stemt unaniem in om de herziene grondexploitaties voor de 
projecten De Leijen Zuid en Centrumplan Bilthoven als nieuw financi-
eel kader vast te stellen en de financiële consequenties via de Jaarreke-
ning 2014 te verwerken in de gemeentelijke exploitatie. Han IJssenag-
ger (Bilts Belang) heeft bezwaar tegen de in het voorstel gehanteerde 
formulering ‘om de grondexploitatie opnieuw sluitend te krijgen’. ‘Van 
het opnieuw sluitend krijgen van grondexploitatie spreek je wanneer je 
inkomstenbronnen hebt gegenereerd waardoor je inkomsten en uitga-
ven met elkaar in evenwicht hebt.’ Bilts Belang wil het signaal afgeven 
dat er heel veel verlies op de grondexploitatie is. Ebbe Rost van Ton-
ningen (Beter De Bilt) ziet in het centrumgebied Bilthoven aantrek-
kelijke grondposities die afgewaardeerd worden tot nul. Dat vindt hij 
te defensief. Dolf Smolemaers (D66) wil dat het college scherp on-
derhandelt en blijft werken aan een transparant financieel beleid met 
realistische inschatting van de risico’s. Erik van Esterik (PvdA) dient 
een motie in waarin hij vraagt het financiële resultaat van de ontwikke-
ling van het Vinkenplein te optimaliseren door in gesprek te gaan met 
de mogelijke ontwikkelaar van deze locatie, en het te nemen verlies op 
de grondexploitatie Centrum Bilthoven daarmee te beperken. De motie 
wordt met algemene stemmen aanvaard.

Toekomst sociale werkvoorziening
De raad gaat akkoord met het gezamenlijk met de gemeenten Bunnik, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist overnemen van de 
aandelen van BIGA Groep BV. De huidige aandeelhouders van BIGA 
hebben aangegeven de BV niet te willen voortzetten. Martijn Koren 
(CDA) dient een amendement in waarmee het besluit wordt aangevuld 
met de ontbindende voorwaarde dat alle vijf gemeenten instemmen met 
het voorstel tot overnemen van aandelen van de BIGA Groep. In een 
motie stelt hij een aantal voorwaarden voor de overname. Amendement 
en motie worden aangenomen. Krischan Hagedoorn (PvdA) vraagt in 
een motie om in de onderhandelingen met de  aandeelhouders van de 
BIGA Groep het niet uitkeren van dividend of betaling aan de huidige 
aandeelhouders als uitgangspunt te nemen, en een dividenduitkering 
aan de vertrekkende aandeelhouders te voorkomen. De motie krijgt 
steun van de raad.

Vragenuur
Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) stelt vragen over de zondag-
openstelling van Tuincentrum Groenrijk. Burgemeester Gerritsen stelt 
dat de door de gemeenteraad vastgestelde APV geen ruime zondag-
openstelling toestaat. De ontheffing uit 2010 noemt hij onbevoegd ver-
leend. ‘Fouten van een handhavend orgaan in het verleden bieden geen 
garantie dat je recht hebt op blijvende overtreding.’ Gerritsen vindt niet 
dat dit bedrijf tekort gedaan wordt omdat de APV ook voor andere be-
drijven geldt.

Bertus Voortman (CDA) stelt vragen over een garantiestelling voor een 
nieuw waterveld voor hockeyclub Voordaan. Wethouder Madeleine 
Bakker legt uit dat de gemeente bij een overleg met het bestuur van 
Voordaan had begrepen dat het om 
een financiële bijdrage ging, ter-
wijl Voordaan een borgstelling be-
doelde. Madeleine Bakker schetst 
de route die gevolgd gaat worden 
maar laat zich nog niet uit over de 
inhoud.

Moties
Moties van Menno Boer (SP) over 
het innen van de ouderbijdrage bij 
Jeugdhulp met verblijf en van Nico 
Jansen (CU) over de dierenweide 
in Maartensdijk krijgen geen steun 
van de raad.         Dolf Smolenaers, fractievoorzitter D66.
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Programma 2015 Dodenherdenking 
Op maandag 4 mei 2015 vindt op twee plaatsen in deze gemeente de Dodenherdenking 2015 plaats: een 
nationale herdenking bij het monument voor Jagtlust te Bilthoven en een herdenking in de Hervormde 

Kerk in Westbroek met daarbij een overdenkingsmoment bij het oorlogsmonument voor die kerk. 

De Nationale Herdenking bij het mo-
nument voor Gemeentehuis Jagtlust 
wordt voorafgegaan door het luiden 
van kerkklokken en het vertrek van 
de ‘Stille Tocht’ om 19.45 uur. Na de 
twee minuten stilte en het Wilhelmus, 
is er een kranslegging en bloemen.
De Stille tocht vanaf De Bilt ver-
trekt vanaf de Soestdijkseweg / hoek 
Anth. van Leeuwenhoeklaan en de 
Stille tocht vanaf Bilthoven vanaf 
de Soestdijkseweg hoek Kortelaan / 
Hoflaan.
 
Westbroek
In Westbroek wordt de bijeenkomst 
in de kerk om 19.00 uur geopend 
door burgemeester Arjen Gerritsen. 
Vervolgens zijn er sprekers en zijn 

er muzikale bijdragen van Sparks of 
Joy. Orgelspel en een slotwoord be-
eindigen de bijeenkomst in de kerk, 
waarna bij het monument koraal-
muziek door Vriendenkring wordt 
gespeeld. Een taptoesignaal leidt de 

twee minuten stilte in en er zijn daar-
na diverse kransleggingen. Vrien-
denkring begeleidt het zingen van 
de coupletten 1 en 6 van het Wilhel-
mus. Hierna volgt een stille rondgang 
langs de oorlogsgraven. Rond 20.30 

uur eindigt het offici-
ele programma en is er 
nog een ontmoetings-
moment met koffie of 
thee in het achter de 
kerk gelegen gebouw 
Rehoboth. [HvdB]

Het Westbroekse 
oorlogs monument 
voor de Hervormde 
Kerk aan de Kerkdijk.

Rachel Polak verloor 41 familie-
leden door de oorlog.
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Voordeel

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

100

Geldig van donderdag 30 april t/m zaterdag 2 mei 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

100199

1+1
Gratis

04-05 van 08.00 tot 18.00

05-05 van 08.00 tot 13.00

Bijzondere

openingstijden

Hollandse 
aardbeien
bak 500 gram

Jumbo Shuttles 
waterijs
2 pakken
voor 

€1,39

Jumbo
beschuit
2 rollen

Jumbo
snacks
2 zakken
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Driemaal per week
samen eten in Dijckstate 

door Marijke Drieenhuizen

Sommigen eten driemaal per week samen in het Maartensdijkse Dorpscentrum Zorg en 
Welzijn in Dijckstate, anderen één of tweemaal per week. Maar voor allen geldt hetzelfde: het 
is gezellig. Er wordt naar uitgekeken: ontmoeten is belangrijk zeker als je verder veel alleen in 

huis zit. Vrijwilligers maken het mogelijk en die worden gekoesterd.

In het restaurant van Dijckstate 
kon gegeten worden. Een belang-
rijk punt voor gebruikers van dat 
restaurant bij de verbouwing was 
dat samen eten mogelijk moest blij-
ven. Een pilot is gestart door Mens, 
Cordaan en de Bewonerscommissie 
Dijckstate en inmiddels is duide-
lijk: er is behoefte aan samen eten. 

Omzien naar elkaar
Een voor één druppelen op vrijdag 
rond kwart over vijf de mensen bin-
nen. Het is duidelijk dat ze elkaar 
kennen. Er wordt geïnformeerd, ver-
teld en geluisterd. Er is nog één plek 
vrij: ‘Nee, zij komt niet vandaag 
want haar schoonzoon komt bood-
schappen doen en dan wil ze thuis 
zijn’. Als niet bekend is waarom ie-
mand er niet is, wordt er even geke-
ken. ‘Je weet tenslotte maar nooit’, 
zeggen ze. De ossenstaartsoep wordt 
opgediend. Het smaakt ze goed en 
ze kijken al uit naar de zalm met een 
sausje en de aardappelpuree. ‘Elke 
vrijdag vis, lekker hoor’. 

Iedereen kan mee-eten 
Het samen eten gebeurt op de dag-
opvang op de eerste verdieping en 
is bereikbaar met de trap of een lift, 
daar worden wat tafels tegen elkaar 
geschoven en vervolgens wordt er 
mooi gedekt. Het eten wordt gele-
verd door het Groenekanse bedrijf 
Tip Top Catering die alles zelf be-
reidt. Kwalitatief goed en tegen 
een eerlijke prijs. Het eten wordt 
warm gemaakt door de vrijwilli-
gers in een speciaal regenereeroven 
die Cordaan beschikbaar stelt. Het 
eten begint op maandag, woensdag 
en vrijdag om half zes. Om mee te 
kunnen eten moet uiterlijk de don-
derdag daarvoor een lijstje worden 
ingevuld en betaald bij Coby Mer-
kens van het Servicecentrum Maar-
tensdijk.

Meer mensen, meer vrijwilligers
Er is ruimte genoeg: meer mensen 
kunnen gebruik maken van deze 
voorziening. De huidige gebruikers 
staan open voor nieuwe deelne-

mers. ‘Iedereen is welkom’. Alice 
Plantinga draait vanaf het begin 
mee. ‘Ik zie wat dit betekent voor 
deze mensen: het is gezellig, ze let-
ten op elkaar en geven elkaar aan-
dacht. 
Er wordt heel wat afgepraat en ge-
lachen tijdens deze maaltijden’. 
Mevrouw Baars eet driemaal per 
week mee: ‘Ik kom hier voorna-
melijk voor de gezelligheid. Ik zit 
de hele dag in mijn appartement 
hier in Dijckstate, dan is het fijn 
om er even uit te gaan en mensen 
te ontmoeten. Wij hebben een band 
samen. Voor de andere dagen regel 
ik zelf het eten, maar dat is niet zo 
gezellig’.
Het eten wordt geregeld door vrij-
willigers: uitgangspunt was zoveel 
vrijwilligers regelen dat iedereen 
eenmaal per maand aan de beurt 
is. Alice Plantinga: ‘Dat is nog niet 
gelukt. Wij hebben nog plaats voor 
vrijwilligers en ik wil ze oproepen 
om mee te doen. Het is echt leuk 
werk: je komt om kwart voor vijf 

en tegen zeven uur is het klaar. Je 
deelt in de gezelligheid. Kom ge-
woon eens kijken!’. 

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijk-
heden om te eten of om als vrijwil-

ligers mee te draaien in het systeem 
wordt gegeven door Coby Merkens. 
Zij is bereikbaar in het Servicecen-
trum Maartensdijk van maandag tot 
en met donderdag of via telefoon-
nummer 0346 214161, van 9.00 uur 
tot 12.00 uur.

Samen eten brengt gezelligheid. ‘Ik had de hele dag nog niet gelachen, 
maar hier wel hoor’.

Samen voor Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Inwoners van Hollandsche Rading zijn samen met de gemeente De Bilt
het traject ‘Samen voor Hollandsche Rading’ gestart. Eén van daarin

genoemde thema’s is het verkrijgen van een AED in het dorp.

Jürgen ter Weel, Leo Lancker en 
Matthijs van der Wel zijn trekkers 
van dit thema: Jurgen ter Weel legt 
uit: ‘Een automatische externe de-
fibrillator is een draagbaar toestel 
dat wordt gebruikt voor het reani-
meren van een persoon met een 
circulatiestilstand als gevolg van 
ventrikelfibrilleren. Een AED is in 
tachtig procent van de gevallen le-
vensreddend’. Leo Lanckert geeft 
als voorbeeld aan dat in de Noord 
Hollandse gemeente Huizen een 
soortgelijk project gaande is; ook 
gedragen door de gemeente. Leo: 
‘Wij hopen, dat wij als inwoners 
van Hollandsche Rading zelfstan-
dig, maar met medewerking van de 
gemeente een soortgelijk project 
kunnen op starten. Matthijs van der 
Wel en Jürgen ter Weel zijn vrijwil-
ligers bij het Rode Kruis en mede 
daardoor deskundig op het gebied 
van de AED’.

Zes minuten
Jürgen ter Weel: ‘Overal moet het 
mogelijk zijn om binnen zes mi-
nuten alle handelingen uit te voe-
ren die nodig zijn bij een hartstil-
stand. Binnen deze zes minuten 
zone moeten voldoende AED’s 
beschikbaar zijn. Tevens moeten 
er voldoende burgerhulpverleners 
oproepbaar zijn die kunnen reani-
meren en weten hoe ze een AED 
moeten bedienen. Als er via 112 
een oproep komt gaat deze direct 
via SMS naar de hulpverleners in 
het dorp, gelijktijdig gaat er een 
oproep naar de Ambulancedienst 
in Hilversum of Utrecht. De am-
bulance heeft een aanrijdtijd van 

ongeveer vijftien minuten. De vrij-
willigers zijn binnen de zes minu-
ten bij het slachtoffer. Er zijn altijd 
twee personen die dit in roulatie 
aanpakken, de een gaat naar het 
slachtoffer om te reanimeren en 
de andere haalt de AED op die het 
dichtst bij is.’

Tennis
Op dit moment is er een AED bij 
tennisvereniging Hollandsche Ra-
ding, waar het dorp gebruik van 
kan maken. Leo Lancker: ‘Wij zijn 
benieuwd of er nog andere AED’s 
in het dorp aanwezig zijn. Globaal 
moeten er minimaal drie AED’s 
beschikbaar zijn in het gehele dorp 

op basis van die eerder genoemde 
zes-minuten-zone. Verder zijn er 
ruim 20 vrijwilligers nodig om een 
dagelijkse dekking te verkrijgen. 
Hiervoor doen we een oproep om 
zich aan te melden bij Leo Lancker 
via leo@lancker.nl onder vermel-
ding van AED’. De planning die 
de initiatiefgroep heeft gemaakt is 
dat uiterlijk eind oktober het geheel 
operationeel is. De stappen die nog 
gemaakt moeten worden in sa-
menwerking met de gemeente zijn 
naast opleiding van de vrijwilligers 
(3 avonden), het implementeren 
van de AED’s en het verkrijgen de 
financiële middelen om het geheel 
te kunnen verwezenlijken.

Jürgen ter Weel (links) en Leo Lancker spannen zich in voor een AED in 
het dorp.

Het voorjaar naar binnen
Om met zijn allen nog meer in het voorjaarsgevoel bij woonzorgcen-
trum De Bremhorst in Bilthoven te komen, was er een agrariër uit Tien-
hoven met zijn lammetjes uitgenodigd. De lammetjes vonden verba-
zingwekkend alle aandacht erg fijn. Ze waren helemaal niet angstig en 
liepen op de bewoners af. De bewoners, maar ook de medewerkers, 
waren helemaal van de lammetjes onder de indruk. Ze voelden ook zo 
heerlijk zacht aan. Het ene lam was drie weken oud en de jongste was 
twee weekjes jong. De boer hadden sommige bewoners al ontmoet in 
Tienhoven, toen daar een groep bewoners bij hem op bezoek was. 

(Berber Holwerda) 

Lammetjes met een hoge aaibaarheidsfactor.

Maatjesproject
Mens Met Elkaar 

Het maatjesproject Mens Met Elkaar legt verbindingen tussen mensen 
met een hulpvraag in de thuissituatie en een vrijwilliger. Hierbij gaat 
het om één op één contact tussen elkaar. Enthousiaste vrijwilligers die 
zich graag inzetten voor hun medemens, een kopje koffie bij iemand 
gaan drinken, een wandeling maken, een klein klusje of boodschappen 
doen zijn welkom.
Heeft u interesse of wenst u meer informatie hierover ga dan langs op 
12 mei tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 te Maartens-
dijk. De coördinatoren van het 
maatjesproject, Angela de Koster 
en Astrid Kloosterziel, zijn dan 
aanwezig om u onder het genot 
van een kopje koffie of thee van 
meer informatie te voorzien en 
uw vragen te beantwoorden. 

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl
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50%
korting!*

Elk 2e kaartje

Meimaand = feestmaand
Waar vind je de leukste speelkameraadjes die je maar kunt 
wensen? Met wie je altijd de spannendste avonturen beleeft? 
Die je laten schateren van het lachen en bij wie je je geen 
seconde verveelt? Precies. In Harderwijk. In het grootste 
zeezoogdierenpark van Europa: het Dolfinarium!  Dit jaar 
bestaan wij 50 jaar en dat vieren we graag met jou. De maand 
mei staat bij het Dolfinarium dan ook in het teken van feest! Je 
kunt in het park genieten van verschillende optredens en extra 
activiteiten.

Koop je tickets met korting op dolfinarium.nl.

* Alleen geldig op online tickets voor de maand mei. De actie is geldig voor zowel volwassenen, kinderen als 
senioren en wordt verrekend met de reguliere entreeprijs voor volwassenen.

Spelen maakt gelukkig!

NNP_130x190.indd   1 07-04-15   15:15
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Halveer uw stroomverbruik!
Eens per jaar ontvangt u een nota voor uw stroomverbruik. Veel mensen zijn dan blij als 
ze teveel aan voorschotten hebben betaald en wat geld terugkrijgen. Maar kijkt u ook 
naar de hoeveelheid stroom die u heeft verbruikt? Voor een gemiddeld huishouden ligt 

het jaarverbruik op ongeveer 3000 à 3500 kWh ofwel een bedrag van 700 à 800 euro.
Dat kan stukken lager en BENG! geeft u daarvoor graag een tiental tips

(met dank aan Milieu Centraal).

1.  Koop een zuinige A+++ koelvriescombi-
natie in plaats van uw 20 jaar oude ener-
gieslurper: besparing 350 kWh. Het vervan-
gen van een 7 jaar oud exemplaar door een 
nieuwe A+++ levert een jaarlijkse besparing 
op van 200 kWh.

2.  Vervang al uw gloeilampen door LED-lam-
pen, ook als ze nog werken! Als u 15 peer-
tjes vervangt, scheelt dat elk jaar 250 kWh.

3.  Vermijd onnodig sluipverbruik door uw ap-
paraten (modem, stereo, tv) uit te zetten in 
plaats van op standby te laten staan. Zo be-
spaart u 150 tot 300 kWh.

4.  Beperk het gebruik van elektrische bijver-
warming, zoals vloerverwarming in de bad-
kamer of elektrische kachels: besparing 350 
kWh.

5.  Doe de ‘bierkoelkast’ in de schuur weg of 
zet hem alleen aan tijdens de barbecue en 
bespaar per jaar 250 kWh.

6.  Koopt u een nieuwe wasdroger? Neem een 
zuinige A+++ warmtepompdroger in plaats 
van de goedkope C wasdroger: besparing 
bijna 200 kWh.

7.  Droog uw was de helft van het jaar aan de 
waslijn, ook als u een wasdroger hebt. Had 
u nog een oude C-label wasdroger? Dan be-
spaart u 125 kWh.

8.  Was op 30 graden en met volle trommel en 
bespaar zo bijna 100 kWh. Gemiddeld is de 
wasmachine maar voor twee derde gevuld! 

9.  Zet de vaatwasser op het eco programma en 
laad de vaatwasser zo vol mogelijk: bespa-
ring ruim 100 kWh.

10. Heeft u een waterbed, een tropisch aqua-
rium en een beertender? Als u die wegdoet, 
bespaart u ongeveer evenveel als met de bo-
venstaande 9 tips samen.

De eerste 9 tips samen besparen zo’n tweedui-
zend kWh (ruim 450 euro), ofwel ongeveer twee 
derde van het stroomverbruik van een gemiddeld
huishouden. Wilt u meer weten?
kijk dan op de website:
www.beng2030.nl en klik op ‘Mijn woning’.

De was aan de lijn 
drogen kan een flinke 
besparing opleveren

LAMSBOUTROLLADE
Voor de liefhebbers. Super vers. Lekker gekruid met tijm
marjoraan, oregano. Ca 75 tot 90 min. Op 150°C. 100 gram 9,25

KALFSRIBLAPJES
Super smaakvolle kwaliteit; lekker met bijvoorbeeld
iets citroen erbij. Ca 1½ uur stoven. 500 gram 10,00

VARKENSFILETLAPJES
Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gemarineerd met
een olie pesto marinade. Heel kort bakken!! 100 gram 1,35

ONZE BOSCHE BOLLEN
Iets aparts. Zalig gekruid en in een lekker in een jasje van
gebakken uitjes. Zachtjes braden in ruim boter. 100 gram 1,00

PISTOLET PULLED PORC
Uit onze traiteurhoek: met o.a. spekjes, rode ui, varkensvlees
en een pistoletje. 6 min. op 180°c. per pistoletje 2,45

MAGRET DE CANNETTE
Uit onze poeliershoek: de Franse met een randje. Ook lekker
op de barbecue. Alleen peper & zout toevoegen. 100 gram 2,35

TIP:
KIPZIGEUNERSCHNITSELS

Lekker gepaneerd. Iets pittig gekruid. 4 stuks 5,00 
KALFSHAMBURGERS

met 100% kalfsvlees, bieslook & kruiden. 100 gram 1,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
dinsdag 28 april t/m zaterdag 2 mei 2015. Zetfouten voorbehouden.

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

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

Van 29 april t/m 3 mei staan we op het CSI Lummen in België!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Kom sfeer proeven 

bij Botaboots!
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Perkgoed
in wandhanger
Diverse soorten. 
Per stuk 13,99

NU

8,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 18. Geldig van 30-04 t/m 06-05. OP=OP

Bevrijdingsdag open
van 9 .00 tot 17.00 uur

Gezelligheid kent geen tijd 
door Rob Klaassen

Wie tegenover de Witte Zwaan in de zuidelijkste kern van deze gemeente bij de Biltse Barbier naar 
binnen gaat, ervaart het alsof hij de Herenkamer van een Sociëteit betreedt. Zo gezellig; boeken aan 

de wand, leestafel, koffie en twee gezellige causeurs. Vader Louis en zoon Ralph van der Weerd.

Vader Louis (68) vertelt, dat hij al 
50 jaar in het kappersvak zit. Hij 
heeft 40 jaar in zijn dames- en he-
rensalon in Utrecht gestaan, waar 
zijn vrouw nu nog steeds werkt. 10 
jaar geleden besloot hij in De Bilt 
aan de Dorpsstraat een herensalon 
te beginnen: ‘De Biltse Barbier’. 
Doordat wijd en zijd de gezellig-
heid bij de Biltse Barbier bekend 
werd, kon vader Louis de toeloop 
van klanten niet meer alleen af. 

Daarom is zijn zoon Ralph er sinds 
1 januari bijgekomen. 

Echte mannen
Op de vraag, of zij de sfeer van 
de Utrechtse gemengde salon nu 
niet missen antwoordt Ralph: ‘De 
sfeer in een herensalon zoals hier 
is uniek. Dat heb je niet zo in een 
gemengde salon. Je hebt hier echte 
‘mannen-onder-elkaar’- praat. Dat 
is echt apart. We hebben ook klan-

ten, die gewoon langskomen voor 
de gezelligheid om even een praatje 
te maken, een kopje koffie te drin-
ken en een krantje te lezen. Effe 
weg van thuis. Echt uniek. Ik geniet 
er elke dag weer van’. Louis vult 
aan: ‘Klanten laten soms hun beurt 
voorbijgaan, omdat ze graag nog 
even langer willen zitten om nog 
wat door te kletsen of te lezen. Waar 
vind je dat nog? Wij zijn een soort 
van rustpunt voor veel mannen’. 

Openingstijden
Doordat Ralph erbij is gekomen 
zijn de openingstijden ook wat 
verruimd. De Biltse Barbier is ge-
opend op dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur. 

Niemand hoeft hier een afspraak 
te maken, je kunt altijd zo maar 
binnenlopen. Er valt veel gezel-
ligheid te beleven, er wordt veel 
gelachen en je wordt bovendien 
ook nog tussen de bedrijven door 
geknipt.

In de herenkamer van de Biltse Barbier.Wiskunde is niet moeilijk
door Walter Eijndhoven

Eén ding is zeker, iedereen kan voldoendes halen voor wiskunde, aldus Jamie Schuller, 24-jarige 
student Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en eigenaar van het bedrijf 

‘Wiskunde aan Huis’, uit Maartensdijk.

Wiskunde aan Huis biedt zowel in-
dividuele bijles als bijles in groepjes 
voor wiskunde. Iedereen kan hier te-
recht, op elk niveau, van VMBO tot 
bovenbouw VWO. Jamie Schuller, 
eigenaar van het bedrijf Wiskunde 
aan Huis vertelt: ‘Veel leerlingen 
zijn bang voor het vak wiskunde en 
eigenlijk is dat nergens voor nodig. 
Met logisch nadenken kom je een 
heel eind. Behalve wiskunde als 
vak op de HAVO en het VWO heb 
ik mij de stof voornamelijk eigen 
gemaakt door veel wiskundeboeken 
uit te spitten en alle opgaven te ma-
ken die ik maar kon vinden, in vier 
maanden was dat gepiept. Hier, in 
huis, heb ik een stapel boeken lig-
gen van wel twee meter hoog, boe-
ken van alle schooltypen in Neder-
land, van VMBO tot VWO. Vooral 
de boeken van Getal en Ruimte en 
Moderne Wiskunde heb ik tot in de 
kleine uurtjes bestudeerd’. 

Onderneming
Dat vele studeren heeft Schuller 
geen windeieren gelegd. Hij is nu ei-
genaar van een florerend bedrijf met 
zeven man personeel en is 24 uur 
per dag bezig met zijn onderneming. 
Natuurlijk is Wiskunde aan Huis 
niet vanzelf ontstaan. Schuller:’Ik 
moest eerst weten of mijn idee wel 
zou aanslaan, dus ben ik begonnen 
met het doen van marktonderzoek: 
is er binnen de regio wel vraag naar 
mijn product, is mijn bedrijf ren-
dabel genoeg, ik moet er tenslotte 
toch van kunnen leven. Allemaal 

vragen waar ik eerst een antwoord 
op wilde hebben. Eén van de hoofd-
vragen was: wil de klant wel dat ik 
bij hen aan huis kom om bijlessen 
wiskunde te geven?’ Na het onder-
zoek was duidelijk dat de klant het 
belang wel inzag van zo’n bedrijf en 
kon Schuller starten met zijn kers-
verse onderneming, ‘Wiskunde aan 
Huis’. Na aanmelding bij de Kamer 
van Koophandel, het maken van een 
eigen website en een eigen faceboo-
kpagina kon het grote avontuur voor 
de jonge ondernemer beginnen.

Thuis
Schuller: ’Eén van de voordelen 
van mijn bedrijf is dat ik bij de leer-
ling thuis kom. Omdat ik geen kos-
ten maak aan eigen bedrijfsruimte, 
heeft ook de klant hier voordeel 
van, namelijk een lagere prijs én 
hij hoeft de deur niet uit. Een ander 
voordeel is dat ik jong ben, ik kan 
mij dus goed inleven in de leerling, 
ik ben immers maar een paar jaar 
ouder dan zij’. Door veel oefenop-
gaven te maken probeert Jamie het 
beste uit zijn leerlingen te halen. 
Bij problemen met opgaven kan de 
leerling Jamie altijd bellen, mailen 
of appen. Schuller: ‘Het komt re-
gelmatig voor dat ik ‘s avonds om 
elf uur nog zit te appen met een 
leerling en de volgende ochtend om 
zeven uur alweer bezig ben met een 
andere leerling, vooral als zij die 
dag een toets moeten doen. Ik ben 
er altijd voor mijn leerling. Dat is 
de kracht van mijn bedrijf’.

Communicatie met ouders
De ouders en de leerling krijgen 
elke bijles een evaluatie. Hierin 
staat wat er de afgelopen bijles is 
gedaan en wat de planning is voor 
de volgende les. Ook eventuele 
opmerkingen komen hier aan bod. 
Daarnaast krijgen ouders en leer-
ling een planning van alle toetsen 
door het jaar heen. Schuller:’Ik 
vind communicatie met ouders en 
leerling belangrijk. Op deze ma-
nier krijgen ouders inzicht in de 
progressie van hun kind en kunnen 
zij zien dat Wiskunde aan Huis echt 
werkt. Leuk om nog te vermelden 
is dat leerlingen die bij mij met ge-
middeld een 4,8 begonnen, uitein-
delijk gemiddeld 7,1 scoorden’. 
Inmiddels is het bedrijf flink ge-
groeid. Schuller: ‘Wij zijn nu met 
zeven man. Behalve mijn broers 
Wessel en Jody, heb ik ook docen-
ten van buiten aangetrokken. Bas 
Temme had een 10 voor wiskunde 
B op zijn eindexamen VWO, iets 
dat bijna nooit voorkomt. Ik ben 
dan ook blij dat hij docent is ge-
worden bij mijn bedrijf, naast zijn 
studie Econometrie. Natuurlijk heb 
ik niet alleen docenten nodig. Jody, 
mijn jongste broer, doet de admin-
stratie voor mij. Uiteraard ben ik 
blij met de hulp van mijn collega’s, 
maar ook ben ik dankbaar voor het-
geen mijn ouders voor mij doen. Zo 
zorgt mijn moeder Mieke voor een 
warm en schoon thuis en mijn va-
der Ed zorgt voor het eten. Zij zijn 
eigenlijk de sleutel van mijn drive’.

Toekomst
Wiskunde aan Huis komt bij leer-
lingen thuis in Bilthoven, Bosch en 
Duin, De Bilt, Den Dolder, Groe-
nekan, Hollandsche Rading, Lage 
Vuursche, Maartensdijk en West-
broek. Schuller:’Ik wil mijn regio 
graag uitbreiden en aan mijn broer, 
heb ik gevraagd of hij deze zomer 
marktonderzoek wil doen naar uit-
breiding in Soest, Amersfoort en 
Zeist’. Na de zomer hebben we de 
beschikking over een tweede auto, 
precies op tijd voor een eventuele 
uitbreiding. Schuller: ‘Ik heb ten-
slotte nog één belangrijke tip voor 
alle leerlingen. Nooit eerder voor je 
tijd weggaan bij een toets. Uit erva-
ring weet ik dat dat zomaar een punt 
kan schelen voor je eindcijfer’. 

Koningsontbijt voor 
scholen

Zeven scholen in deze regio kreeg vrijdagochtend 24 april een ontbijt 
met feestelijke en gezonde producten aangeboden door Jumbo Jelle Fa-
renhorst uit Maartensdijk. De scholen doen mee aan de Koningsspelen, 
een landelijke sportdag voor basisscholen in Nederland. De basisscholen 
ontvingen de ontbijtpakketten als goede start van deze feestelijke dag. 

Jelle Farenhorst helpt bij het inladen van het koningsontbijt voor de 
School met de Bijbel in Maartensdijk.

Jamie Schuller: ’Eén van de voordelen van mijn bedrijf is dat ik bij de 
leerling thuis kom’.



Maak een 

GRATIS afspraak 

met onze ontwerper 

tijdens onze tuin-

inspiratiemaand!

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

      Kan uw tuin ook 
een frisse wind gebruiken?

ERKEND VHG-LID
ERKEND ERFGOEDHOVENIER

Kijk voor meer informatie op www.hoefakker.com

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

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

12

Duizenden planten tegen 
kleine marktprijsjes. 
Kijk voor alle informatie 
op www.vaarderhoogt.nl

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

De grootste, gezelligste, meest complete en voordeligste plantenmarkt

Tot en met zondag 10 mei 
élke dag geopend 

zondagen van12.00 tot 17.00 uur

EXTRA ACTIVITEITEN: Zondag 3 mei van 12.00 
tot 17.00 uur WORKSHOPS WORMEN BAKKEN 

MAKEN VOOR KINDEREN 
Deelname 10,- incl. een drankje 
en de zelf ge maakte en versierde 
wormenbak met wormen die 
mee naar huis mag.

Dinsdag 5 mei a.s.  

Bevrijdingsdag zijn wij  

geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Zo komt de nieuwe pui bĳ  De Nieuwe Fietsenmaker er uit te zien vanaf 30 april

DE NIEUWE FIETSENMAKER
IN EEN NIEUW JASJE!

Onze vaste klanten is het zeker niet ontgaan,  de Nieuwe Fietsenmaker
is alweer 3 jaar een begrip in De Bilt en omgeving. 

Nieuw jasje
Om u nog beter te voorzien in uw fi etswensen is onze fi etswinkel geheel ver-
nieuwd en verbouwd. De werkvloer is aangepast zodat we nog effi ciënter ser-
vice en reparaties kunnen verlenen en we u nog sneller weer veilig de weg op 
kunnen helpen. Want onze service aan u blĳ ft voor ons het allerbelangrĳ kste. 
Bovendien wordt op 30 april de pui volledig vernieuwd, waardoor we ook aan 
de buitenkant een hele nieuwe uitstraling krĳ gen.

Giant Partner Store
Per 1 mei zĳ n wĳ  een offi ciële Giant Partner Store. Ons assortiment is daardoor 
fl ink verruimd en hierdoor kunnen we nog beter op uw wensen inspelen. 

Vieren!
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op 1 mei naar onze vernieuwde win-
kel en profi teer de hele dag van leuke kortingen. Om de heropening te vieren 
hebben we speciale kortingsvouchers op alles: Fietsen, accessoires en onder-
delen. En u wordt door ons in de watten gelegd met een lekker hapje & drank-
je. Komt u ook gezellig langs op vrĳ dag 1 mei?

De Nieuwe Fietsenmaker wenst jullie allemaal
veel veilige kilometers fi etsplezier.

Hessenweg 167 • 3731 JH   De Bilt • Tel. 030 2200 330
info@denieuwefi etsenmaker.nl • www.denieuwefi etsenmaker.nl

deze BORETTI BUITENKEUKENWIN
En geniet oo

k buiten va
n brood

Spaar bij iedere aankoop vanaf 5 euro 

1 stempel, lever uw volle stempelkaart 

(10 stempels) in en maak kans op 

Deze Boretti buitenkeuken 

TER WAARDE VAN 650 EURO

BUITENKEUKENWINWIN

Listino dei prezzi  - Gennaio 2014

Ergotherapie nu ook in Maartensdijk 
en omliggende gemeenten

Problemen met uw dagelijkse activiteiten? 
De ergotherapeut helpt met het zoeken
naar een passende oplossing. 

Ergotherapie maakt het (weer) mogelijk om dagelijkse 
activiteiten uit te voeren. Ergotherapie is voor iedereen 
die door ziekte, trauma, overbelasting of handicap zijn 
gewone dagelijkse activiteiten/handelingen niet meer 
naar wens kan uitvoeren. Het wordt vergoed uit de ba-
sisverzekering. U kunt met of zonder verwijzing een af-
spraak maken voor behandeling in Maartensdijk of bij u 
thuis. U kunt bellen naar 06-13643018.

Ergotherapie
Zeist houdt 
iedere dinsdag 
van 10.30-11.30 
uur wekelijks een 
inloopspreekuur 
bij fysio-
therapiepraktijk 
Karstens en van 
der Meijden in 
Maartensdijk. 

Thérèse van Gelder en Esther Warnaar
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Julianaschool zet 
stofwisselingsziekten op de kaart

door Henk van de Bunt

De koningsspelen op vrijdag 24 april waren een mooie afsluiting van een bijzondere 
samenwerking tussen de Julianaschool, de Rietakker,

Axel Foundation en Stichting Stofwisselkracht.

De afgelopen periode hadden de 
kinderen van de Julianaschool 
zich verdiept in wat stofwisse-
lingsziekten zijn. Zij waren daar-
bij geholpen door de kinderen van 
groep 7 van de Rietakker, die het 
stokje overdroegen, door samen 
presentaties over het onderwerp 
te maken. 

Net als vorig jaar bij de Rietak-
ker was het laagdrempelige strip-
verhaal van de Axel Foundation, 
waarin een onderzoeksteam op 
zoek gaat naar stofwisseling en 
stofwisselingsziekten, de basis 
voor bewustwording en Axel een 
vertegenwoordiger van kinderen 
in deze ziektegroep. 

Initiatief
Ella Prins, directrice Juliana-
school: ‘We kwamen met de Axel 
Foundation in contact en adop-
teerden graag het initiatief om 
samen stofwisselingsziekte op de 
kaart te zetten. We realiseren ons 
te weinig hoe belangrijk onder-
zoek naar deze nog onbekende en 

vaak levensbedreigende ziekten 
is. Ik ben blij dat we met de Ju-
lianaschool een bijdrage kunnen 
leveren’.

Schitterend
Meer dan 500 kinderen waren 
vrijdag in het oranje gekleed. 
Klaar om er een schitterende dag 
van te maken. De dag begon met 
een warming up onder leiding van 
ambassadeur Robin van Galen en 
coach van de nationale waterpo-
lovrouwenploeg, die in 2008 goud 
won op de Olympische spelen. 
Daarna knipten twee waterpolo-
helden van de Julianaschool het 
openingslint door en konden de 
Koningsspelen beginnen. Danny 
Drieënhuizen, vader van Axel: 
‘Het is bijzonder wat er met, voor 
en door Axel ontstaat. Wat een 
mooie dag!’ Minstens zo tevreden 
als over het opgehaalde sponsor-
geld, is Danny over het grote en-
thousiasme van de kinderen die 
meedoen met de sponsoractivitei-
ten. ‘Het is prachtig om de kinde-
ren zo te zien genieten van sport’.

Victor
Behalve op volwassenen richten 
Danny en Susan Drieënhuizen,zich 
ook nadrukkelijk op kinderen on-
der andere met een stripverhaal 
over stofwisselingsziektes. Met 
een reis door het lichaam van het 
jongetje Jimmy wordt uitgelegd 
wat stofwisseling is en wanneer 
een stofwisselingsziekte ontstaat. 
Dit stripverhaal is tot stand geko-
men door een samenwerking van 
de Vereniging voor Kinderen en 
ouders met Stofwisselingsziekte 
(VKS) en de Axel Foundation. 
Van een van de stripfiguren, Vic-
tor, hebben Danny en Susan een 
verkleedpak laten maken dat ie-
mand van de Axel Foundation bij 
activiteiten zoals deze sponsorac-
tie van 25 april als mascotte heeft 
aangetrokken. Victor had oog 
voor elk kind op de Julianaschool 
door iedereen een high five te ge-
ven. De kinderen genoten daar 
intens van. Elk kind wil graag 
gezien worden, betekenis hebben, 
bijvoorbeeld in een sportteam of 
door anderen te helpen. Axel zal 

zo’n rol niet actief kunnen vervul-
len. Maar hij inspireert zijn ou-
ders Danny en Susan wel om hun 
emoties over zijn ziekte om te zet-
ten in activiteiten waar velen in de 
samenleving baat bij hebben. Zo 
heeft Axel toch een belangrijke 
rol in zijn leven, namelijk die van 
inspiratiebron voor zijn ouders, 
simpelweg door te bestaan. 

Meer informatie over de Axel 
Foundation en stofwisselings-
ziektes, en het stripverhaal daar-
over staat op de website:
 www.axelfoundation.nl

Opbrengst
Met het rennen van rondes om 
de school en een vrijmarkt op het 
plein werd er alles aan gedaan om 
een zo’n groot mogelijk bedrag 
op te halen, aangemoedigd door 
stripfiguur Victor. De opbrengst 
van 3350 euro wordt op 20 juni 
symbolisch door Team Axel in 
de Stofwisseltour naar onderzoek 
doorgefietst. Nog geen gelegen-
heid gehad om de actie van de Ju-
lianaschool te steunen? 
Kijk dat op:
www.stofwisselkracht.nl/
evenementen

Robin van Galen, links op het podium, geniet samen met Victor van het 
enthousiasme. [foto Reyn Schuurman]

John de Ruig 
‘leest’ de Biltse winkelmarkt 

door Veroniek Clerx

Hij heeft zitting genomen in de winkeliersvereniging Hessenweg. Vertegenwoordigt de 
commissie Communicatie. Een vanzelfsprekende keuze van de Brood- kaas- en 

wijnhandelaar John de Ruig (51). In de buurt vooral bekend als John. 

Tijdens het interview op het bankje 
voor de zaak groet hij voorbijlo-
pende klanten als goede bekenden. 
John, zijn zoon en opvolger Jef-
frey (23) en zijn (stabiele) perso-
neelsbestand vieren deze week het 
10-jarig bestaan van de zaak. Die 
tijd is omgevlogen. ‘Het is toch een 
feestje! Over tien jaar? Dan zij we 
hier nog hoor. Ik ben van nature 
een optimist.‘

Potentie in kaas
Toen De Ruig 12 jaar geleden zijn 
zaak in Utrecht Tuindorp verkocht, 
was de vreugde ver weg: nóóit meer 
wilde hij een winkel, nooit meer 
personeel. Reden? Hij leverde veel 
aan bedrijven maar die betaalden 
slecht en onregelmatig. Hij was het 
zat om achter zijn geld aan te moe-
ten. De twee jaren die volgden als 
vertegenwoordiger waren het ook 

niet voor hem. Want toen miste hij 
de reuring van een winkel. Van ge-
zellige mensen om zich heen. Dus 
toen bakker Neplenbroek zijn zaak 
aan de Hessenweg verkocht, greep 
John zijn kans. En sindsdien is hij 
in zijn element. Aan alle kanten. 
John is in staat om de markt te le-
zen: waar heeft de klant behoefte 
aan? Hij wilde meer zijn dan alleen 
bakker zijn en koos voor kaas als 
nieuwe tak. John: ‘In het verleden 
hadden was hier de kaashandel Den 
Besten. Dat betekende dat kaas po-
tentie had in het dorp. Dus toen de 
kaashandel ermee ophield ben ik 
met dat product verdergegaan.’ 

Wijn
Bij lekkere kaas hoort een goed 
glas wijn, dus zeven jaar geleden 
voegde John de wijn toe aan zijn 
assortiment. En breidde vervolgens 

de winkelruimte uit. Als lid van de 
Wijnkring laat hij zich uitgebreid 
adviseren over goede kwaliteit wij-
nen tegen een betaalbare prijs. Op 
zijn toonbank ligt het glossy ‘Ma-
gazine voor levensgenieters’. De 
flyer van de Wijnkring is gratis, de 
website ook. John en zijn zoon Jef-
frey gaan door in catering en proe-
verij. Presenteren zich zowel op 
een bedrijfsopening van Larenstein 
als tijdens een Bilts tennistoernooi 
voor het goede doel. Opvolger Jef-
frey heeft het koksdiploma gehaald 
en is gediplomeerd ondernemer. 
Of hij gaat voor het wijnbrevet? 
‘Daarover denkt hij nog na’, meldt 
zijn vader. 

Leegstand wegwerken 
Perfect stukje Hessenweg trou-
wens, voor een Brood-, kaas- en 
wijnboer: tegenover de groente-
boer en midden tussen de slager 
en de vishandel. John kent de pas-
sende wijn bij een mooi gerecht. 
Hij denkt graag verder dan zijn 
eigen winkel. Werkt vanuit de win-
keliersvereniging mee aan de toe-
komst. ‘Sinds dit jaar moet iedere 
nieuwe winkelvestiging aan de 
Hessenweg verplicht lid worden. 
En nu hebben we geld beschikbaar 
om de Hessenweg nog mooier te 
presenteren bij klanten in de om-
trek, maar ook aantrekkelijk te 
worden voor nieuwe ondernemers. 
Want we willen de leegstand hier 
wegwerken.’ Brood, kaas en wijn vormen de ingrediënten van een tevreden ondernemer.

Diploma’s Jeugd 
EHBO 

Woensdag 15 april heeft het Rode Kruis afd. De Bilt aan zes jongeren 
een Jeugd EHBO diploma uitgereikt. Een seizoen lang werd er geleerd 
hoe het menselijk lichaam werkt en wat er gedaan moet worden wan-
neer er letsel optreedt. Nieuw dit seizoen is dat de jongeren ook leren 
reanimeren en de bediening van de AED. 

De praktijk werd getoetst met de oefening ‘Familiereünie van fami-
lie van Kriebelhoest tot Wortelschieten’, waarbij de baron bewusteloos 
raakte en diverse familieleden verwondingen opliepen. Snel en doel-
treffend werd eerste hulp verleend. Nadat er ook een theorie-examen 
heeft plaatsgevonden, moest er nog een eindexamen worden afgelegd, 
waarvoor de jongeren het gevraagde niveau ruimschoots haalden.

Ouders
Voordat de diploma’s werden uitgereikt mochten de ouders van de zes 
geslaagden eerst nog eerste hulp verlenen bij hun kinderen, die allen 
gewond geraakt waren bij een fietsongeval. De gediplomeerden had-
den geen echte verwondingen en veel plezier toen ze hun ouders zagen 
ploeteren. 

(Annelies van Heeringen)

Trots namen daarna Nelleke van den Berg, Rosanne van Asselt, Jaco 
de Rooij, Gerjanne Verweij, Dineke de Bruijn en Jaco Boshuis hun 
diploma in ontvangst.
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op 
www.hoogvliet.com/openingstijden.

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

Acties zijn geldig van woensdag 29 april t/m dinsdag 5 mei 2015

 Varkenshaas 
500 gram
7.99

Gegarneerde 
aardappelsalades
Alle bakken van 600 
gram
Per bak
van: 2.99
voor: 1.49

Alleen geldig op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,

Coca-Cola 
Regular, light of Zero 
Alle pakken met 4 fl essen 
van 1.5 liter
Per pak
7.16

MespuntjesMespuntjes

3
extra

M
ax

im
aa

l 4
 k

ee
r d

e 
aa

nb
ie

di
ng
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. 

 50%
 korting

4.99499
pak 4 fl essen

Per liter 0.83

4.99499
500 gram

Per kilo 9.98

Voetjes van de vloer 

Zaterdagavond 25 april wordt 
in Cultureel Centrum HF Witte 
in De Bilt een swingende dans-
avond gehouden voor actieve 
50+ers die van stijldansen hou-
den. Alleen-gaanden, alleen-
staanden, paren, koppels zijn 
welkom. Aanvang 20.00 uur. 
Meer informatie op www.de-
danssalon.nl 

Soenda Festival 

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

MIH met Trio Cortado 

Op 3 mei geeft het ensemble 
Trio Cortado een concert in 
zorgcentrum Schutsmantel. Het 
ensemble  brengt een gevari-
eerd klassiek programma met 
(bewerkingen van) werken van 
o.a. Mozart, Debussy, Ravel en 
Bach. Het programma duurt één 
uur, zonder pauze. 
Het optreden is op verzoek van 
Schutsmantel georganiseerd 
door de Stichting Muziek in 
Huis. Toegang is gratis. Vanaf 
14.00 uur wordt koffie en thee 
geschonken. Het concert begint 
om 15.00 uur in Schutsmantel 
aan de Gregoriuslaan 35 te Bilt-
hoven. 

Plantjesbeurs

Op zaterdag 9 mei opent WVT 
van 10.00 - 13.00 uur haar deu-
ren voor de Groei en Bloei-
Plantjesbeurs.  Dit jaarlijks 
terugkerend evenement geniet 
inmiddels grote belangstelling. 
Enthousiaste tuinliefhebbers 
bieden de meest uiteenlopende 
plantjes aan, die zij in de afgelo-
pen maanden met zorg  hebben 
opgekweekt.

In Between Café

Op 4 mei opent het In Between 
Café haar deuren om 9.30 uur 
in De Bilt. Dit netwerkcafé is 
de plek om op een eenvoudige 
en positieve wijze met mede 
baan- en opdracht-zoekenden 
in contact te komen om gedach-
ten en ervaringen uit te wisse-
len. Het In Between Café vindt 
plaats in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeye-
weg 1 in De Bilt. Toegang tot de 
workshops van het ‘In Between 
Café’ is gratis. 
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De Bilt - De Bilt 07.00 uur - De Kindervrijmarkt langs de Hessenweg in De Bilt gaat van start. Tot aan het 
eind om 12.00 uur blijft het zonnig en gezellig druk. [foto Veroniek Clerx] 

Bilthoven - Voorbereiding op het concours. Voor de 34 keer was Bilthoven locatie van een concours voor 
Aangespannen Paarden. Deelnemende rassen: Gelderse paarden (foto), Friezen, Hackneys en Shetlanders.
[foto Veroniek Clerx]

De Bilt - Secretaris Nel Verkroost van Oranjecomité De Bilt-
Bilthoven met twee leden van de Spel-Crew, die uit zo’n 65 jonge 
enthousiastelingen bestaat: ‘Zonder al deze jongeren kunnen wij de 
jaarlijkse spelletjesmiddag op het gazon van het gemeentehuis niet 
organiseren’. [foto Veroniek Clerx]

Groenekan - Op de Vijverlaan in Groenekan was traditioneel een 
ruiterzandpad aangelegd waarop in verschillende categorieën 
ringsteekwedstrijden werden gehouden. Kim Westerhuis won de beker 
op haar pony Perle bij de kinderen. Yvonne Pel werd met Viola eerste 
bij de volwassenen. Bij ringsteken met aanspanning wonnen Barend 
Huiden en Natascha van Vliet met het Friese paard Sandra de prijs. De 
troika kreeg een eervolle vermelding.

Groenekan - In het kunstenaars-
dorp wordt al vroeg met de 
jeugdopleiding begonnen.

Groenekan - Gezellige drukte in de tuin van Huize Voordaan waar tal 
van activiteiten plaatsvonden.

Bilthoven - Bilthoven 09.00 uur - notaris De Boer hijst Driekleur plus 
Oranje wimpel aan de Soestdijkseweg in Bilthoven. [foto Veroniek Clerx]
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Hollandsche Rading - Lopen over water, in je mooiste kleren, zonder 
nat te worden. Dat kon Esmee de Graaf in Hollandsche Rading in/
met een waterbal. In de grote doorzichtige ballon kon ze vrij bewegen, 
lopen of lekker ronddobberen. [foto Henk van de Bunt]

Lage Vuursche - De Eemzangers; ongeveer 21 enthousiaste mannen uit Baarn en omstreken, die van zingen 
hun hobby maakten. Zij kwamen voor het eerst in januari 2002 bijeen. Het jongste lid is 59 jaar en het oudste 
lid is 88 lentes jong. Muzikaal leider, arrangeur en accordeonist is Paul Geusebroek.[foto Henk van de Bunt]

Lage Vuursche - Blazers van muziekvereniging Cresendo uit Baarn begeleiden bij het 
zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus. [foto Henk van de Bunt]

Maartensdijk - De demonstratie van de Maartensdijkse gym/
dansvereniging 2MOVE viel in de smaak. Veel mensen kwamen 
kijken en iedereen mocht mee doen. De swingende muziek en de 
enthousiaste Joyce Geurtsen kregen ook de kleinsten mee. [foto Marijke 
Drieenhuizen]

Maartensdijk - Het mooie zonnetje, veel beter dan vooraf bedacht, trok gelijk ’s morgens 
als veel mensen naar het Maertensplein in Maartensdijk. Daar was genoeg te doen: 
Ballonnen oplaten, muziek van Muziekvereniging Kunst & Genoegen, veel kinderen 
verkochten spullen, er waren springkussens en er was koffie. [foto Marijke Drieenhuizen]

Maartensdijk - Zesenveertig speciaal geprepareerde auto deden mee aan de Autocross in Maartensdijk, 
waaronder dertig uit Maartensdijk of directe omgeving. De baan lag er mooi bij en er was redelijk wat 
publiek. Niet elke coureur haalde de finish. In de standaard klasse was de beker voor Marcel van Rhee, bij 
de super standaards was de hoogste podiumplek voor Maarten Bos en bij de monteursrace ging Gerwin 
van Os met de eer aan de haal. Steven Floor werd tot beste junior uitgeroepen. Het bestuur van de Stichting 
Autocross Maartensdijk zou graag elke drie jaar een cross organiseren. Met het geld dat ze overhouden 
willen ze proberen om een Zeskamp te regelen. [foto Marijke Drieenhuizen]

Hollandsche Rading - Basketbal in 3-voud. [foto Henk van de Bunt]

Hollandsche Rading - Het voltallige College bezocht alle kernen. Nadat de burgemeester de vlag ‘gehesen’ 
had, werden de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus mee gezongen door v.l.n.r. weth. Hans Mieras, weth. 
Jolanda van Hulst, weth. Madeleine Bakker, weth. Anne Brommersma, mevr. Coby Gerritsen en burgemeester 
Arjen Gerritsen. [foto Henk van de Bunt].
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Het feest begon met een gezel-
lige receptie in Dorpshuis De Furs 
voor alle leden, oud-leden, trainers, 
oud-trainers en hun partners van de 
yoga-afdeling en de volleybalaf-
deling van DeVu, Vuurschenaren 
en andere belangstellenden. De 
opkomst was boven verwachting. 
Wethouder Peter Blokker sprak na-
mens het college van Burgemeester 
en wethouders van Baarn de jubi-
laris toe. Aan voorzitter en lid van 
het eerste uur Irene de Boer mocht 
hij het erelidmaatschap van DeVu 
toekennen. De muzikale omlijsting 
werd verzorgd door Roby Brouwer, 
en Wilfried van Wieren zorgde met 
zijn goochelacts voor mooie inter-
mezzo’s.

Receptie
Na de receptie vertrok een gezel-
schap van leden, trainers en oud-
trainers met hun partners in drie 

prachtige huifkarren naar Theehuis 
’t Hooge Erf. Daar genoot het ge-
zelschap van een heerlijk buffet, 
waarna het gezelschap opnieuw per 
huifkar naar De Furs terugkeerde. 
Daar genoot men tot rond midder-
nacht van de optredens van het trio 

De Heeren Van Het Goede Leven. 
En als herinnering aan dit alles kre-
gen de gasten een mooi flesje eau 
de toilette met het speciaal voor dit 
jubileum ontworpen nieuwe logo 
van de vereniging.

(Helen Stolk)

Jubilerend DeVu kampioen 
Soms helpt het toeval een handje. Exact op de datum dat s.v. DeVu 50 jaar bestond

(15 april 2015) werd het recreantenvolleybalteam kampioen. Een betere opmaat naar de viering 
van het gouden jubileum op 17 april had de vereniging zich niet kunnen wensen.

En nu is DeVu 50-plus. Maar duidelijk nog springlevend.

De KNSB is een samenwerkings-
verband gestart met Chessity. Met de 
samenwerking hopen beide partijen 
onder meer het aantal basisscholie-

ren dat schaken leert te vergroten. 
Speciaal voor dat doel introduceren 
de KNSB en Chessity het Scholie-
renlidmaatschap mét Chessity. 

Methode
De leermethode van Chessity berust 
op de gedachte dat leren schaken 
sowieso al leuk is maar dat dat door 
middel van een game nog leuker is. 
De makers en bedenkers van Ches-
sity zijn twee leden van Schaakver-
eniging De Biltsche Combinatie. 
Janton van Apeldoorn en Henk 
Kuyer vinden dat schaakliefheb-
bers hier hun hart kunnen ophalen. 
Het is een site waar je eindeloos 
kunt oefenen als je wilt. Punten 
scoren, munten verzamelen of pret-
tige geluidjes als beloning zijn en-
kele voorbeelden daarvan. Voor een 
bepaald bedrag krijgt een school 
50 van deze lidmaatschappen. Die 
geven om te beginnen recht op het 
gebruik van Chessity en recht op 
deelname aan een online KNSB-
toernooi voor schoolteams van het 
basisonderwijs.

Schaakdemonstratie op Julianaschool
door Henk van de Bunt

Woensdag 22 april werd er door De Biltse Combinatie (DBC) op de Bilthovense Julianaschool 
een demonstratie gegeven van Chessity: een nieuwe digitaal educatieve schaakmethode.

Spelenderwijs tactische vaardigheden verder verbeteren. 

Schoolvoetbal De Bilt groep 7/8
Onder frisse, maar voor voetbal prima omstandigheden 

speelde zich woensdagmiddag 22 april deel twee af van het 
schoolvoetbaltoernooi Bilthoven, De Bilt en Groenekan. 

Ditmaal waren de groepen 7 en 8 aan de beurt. 

Aan het eind van het toernooi kon Joost Broerse onder grote belangstel-
ling de prijzen uitreiken. De eindstand bij de meisjes was: 1 Michaël 3, 
2 Regenboog 4 en 3 Regenboog 3.
Bij de jongens: 1 Juliana 2, 2 Wereldwijs 1 en 3 Nijepoort 1. Michaël 
3 en Juliana 2 gaan Bilthoven en De Bilt vertegenwoordigen bij de 
Rayonfinales op 20 en 27 mei. [WE]

Op naar de rayonfinales.

De meiden zijn reuze in hun nopjes met de grote wisselbeker. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 
8 hebben enthousiast meegedaan. 
Hierbij stond het zogenaamde 
‘smashbal’ centraal. Dit is een trai-
ningselement waarin het gaat om 
het smashen en met veel explosivi-
teit in de oefenvormen. Om vormen 
van smashbal ook in de reguliere 
gymlessen te kunnen gebruiken zijn 
trainingsdocumenten uitgedeeld. 
Naast de lessen op scholen worden 
open trainingsavonden gehouden in 
De Vierstee.Tijdens deze trainingen 
zijn met serveeropdrachten prijzen 
te verdienen zoals beachvolleybal-
len, pennen, bidons etc. Op 12 mei 
en 19 mei zijn de volgende open trai-
ningsavonden bij Salvo in sporthal 
De Vierstee van 18.30 tot 20.00 uur.

Salvo geeft Volleyballessen
Salvo heeft de afgelopen week volleyballessen verzorgd voor vrijwel

alle basisscholen in Maartensdijk, evenals die in Hollandsche Rading en Westbroek.
Obs de Kievitschool komt op 1 mei aan de beurt. 

De eerste open trainingsavond hebben veertig kinderen meegedaan.

Vaantjeswedstrijden bij Judo 

Afgelopen week heeft Judo Bilthoven Vaantjeswedstrijden gehouden. 
Er werden meer dan 70 wedstrijden gespeeld en op het einde was er 
een jiu jistu duo demonstratie. 



Nootjes
Te koop aangeboden

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

6 gourmetborden, wit € 5,-. 2 
gele schemerlampjes € 15,-. 
Tel. 030-2433142

3 oude bruine apothekers 
potten, verschillende maten 
€ 49,95. Tel. 030-2204505

Kruiwagenbanden 400-8-4PR 
€ 12,50. Lampen 60 W bajo-
net-fitting € 0,40. Tel. 035-
5771232

2 lege z.g.a.n. postzegelal-
bums € 6,-. Album met 80 
ouder ansichtkaarten € 25,-. 
Molenweg 2. Tel. 0346-
213073

Koelbox op autoaansteker 
hot-coolknop z.g.a.n. € 25,-. 
Tel. 0346-214065

Onkruidborstel op steel 
met haar z.g.a.n. € 5,-. 
Rode wipstoel € 12,50. Tel. 
06-29506849 of 0346-214065

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

Mooie ovale kunststof hon-
denmand 103x60 cm € 15,-. 
Merkmeisjeskleding t/m maat 
110. Tussen de € 2,- en € 10,- 
per stuk. Tel. 035-6241475

Garagekanteldeur 2,70 x 2,15 
meter, standaarddeur van 
Hormann, kleur groen, met 
toebehoren, zonder elektri-
sche opener € 35,-. Tel. 035-
6241475

2 stalen jaloezieën. 1 met 
breedte 2,30m. En 1 van 
1,63m. € 25,- p.stuk. Tel. 030-
2201811 b.g.g. 06-12579261

2 jaargangen Vorsten 
1996+1997 € 7,-. Molenweg 
2. Tel. 0346-213073

Vogelkooi € 25,-. Tel. 030-
2288029

Toilet cassette Thetford 
C-200 voor Caravan, z.g.a.n 
€ 45,-. Tel. 06-55701549

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

Modem/router voor ADSL, 
WIFI en digitale telefonie. 
Merk en type: Zyxel dual 
WAN ADSL2+VoIP IAD 
P-2612HW series € 10,-. 
Zak met 40 liter tuinturf 
€ 3,50. Tel. 0346211678 of 
0630654159

Rugzak met 2 p. picknick-
set € 10,-. Groene asperge-  
serveerschaal € 3,-. Tel. 030-
2433142

Half-hoogslaper, grenen 
€ 25,-. Door u zelf te demon-
teren. Tel. 06-53146874

4 tinnen schalen en ieder € 10,- 
p. stuk. Tel. 06-53441095

Disselslot voor Caravan 
of Aanhanger met 
Koppelingskap z.g.a.n. € 15,-. 
Tel. 06-55701549

Mooie agave plant met groen-
wit gekleurd blad in pot, mooi 
in de tuin of op balkon € 7,50. 
Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. ronde witte tuin-
tafel, bladdoorsnee 90 cm, 
met losse poten, gemakkelijk 
hanteerbaar en op te bergen 
€ 25,-. Tel. 030-2205540

2 ½ + 2-zits leder bankstel 
crème/beige € 50,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

4 eenruiters met glas en 3 
zonder glas maat 160x80 cm 
€ 50,-. Tel. 030-2203075
 Activiteiten
Grote GARAGEVERKOOP 
op plein tussen Grutto en 
Fazantlaan Maartensdijk zat. 
9 mei van 10.00 - 16.00 uur

Personeel aangeboden
CHAUFFEUR 65+ zoekt rij-
opdrachten. Tel. 06-40116133. 
c.r.laan@versatel.nl

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

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

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

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

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

Te huur/ te koop bedrijfs-
ruimte aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relaxen voor twee, een bijzonder Moederdag cadeau. 2x 
gezichtsbehandeling (van 1uur), 2x metamorfose massage 
(van 1 uur), ontvangst met koffie of thee en wat lekkers en 
nog een presentje na afloop. Een super aanbieding voor 
maar €60,- p.p. Voor meer informatie en contact zie: www.
parentcareutrecht.nl 06-53299237 of 06-10065663

Bent u toe aan een ander broodje? Vergaderschalen v.a. 
15 broodjes voor € 27,50. Catering de Leest. 10 uur afge-
bakken, 12 uur afgeleverd. Gratis bezorging De Bilt en 
Bilthoven! Voor info en bestellingen: Tel. 06-48557733

Tuin-onderhoud, deskundig, vlot, natuur- en milieuvrien-
delijk, accu-gereedschap, € 25,- per uur excl. 6% btw voor 
particulieren, bedrijven betalen 21% btw, vanaf Utrecht € 0,25 
per km, volle Volvo tuinafval afvoeren € 25,-. 06-53760310. 
www.groenetuinman.nl

Cursussen/ trainingen 
Gespecialiseerde, individuele hulp: bijlessen Frans, eind-
examenkandidaten VWO en HAVO, lees-schrijf-luister-
en spreekvaardigheid. Bijlessen Nederlands, Frans, Duits, 
Engels, en huiswerkbegeleiding voor leerlingen VWO en 
HAVO. Volwassenen: Frans voor bedrijfsleven en diplomatie; 
Frans voor de vakantie (korte serie praktisch Frans) v/h lera-
res Het Nieuwe Lyceum: Drs J.E. Wennink-Staf Bilthoven, 
wenstaf@casema.nl, Tel. 06-20366234

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van 
uw houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. 
Pilates is interessant voor mensen met weinig sportervaring, 
ervaren sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag 
gegeven om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. 
Meldt u aan voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen 
zijn mogelijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 
30 44 34 85 of surf naar www.drbm.nl. 

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

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

0
3

0 2 5 4 0 5 0 0

Dierenarts 

Tolakkerweg 157, Maartensdijk - www.dkmidden.nl

030 254 05 00
24/7 bereikbaar

Peuters collecteren

Maartensdijkse peuters gaan, samen met hun 
vader of moeder, huis aan huis met een collectebus 
in de hand door Maartensdijk. Peuterspeelzaal Het 
Bruggetje doet mee aan de Oranje Fonds collecte. 
De helft van de opbrengst van deze collecte gaat 
rechtstreeks naar de peuterspeelzaal. 

Excursies
Park Vliegbasis Soesterberg
Komend weekend organiseren gidsen van Utrechts Landschapeen 

drietal excursies over Park Vliegbasis Soesterberg, elk met een eigen 
invulling. Op zaterdag 2 mei start om 10.30 uur de kunstexcursie 

langs een aantal kunstobjecten uit Collectie De Basis. Deze bevinden 
zich verspreid over het terrein in historische gebouwen die niet vrij 

toegankelijk zijn. Duur van de excursie ca. 2 uur.

De fietsexcursie historie vliegbasis leidt over het noordelijke deel van de 
voormalige vliegbasis, waar o.a. het munitiepark, het gedenkplaatsje ’33 van 
Soesterberg’ en de kerosineheuvel zich bevinden. Men betreedt een deel van 
het terrein dat niet vrij toegankelijk is en treft sporen aan uit de Tweede We-
reldoorlog en uit de Koude Oorlog periode.
Deze excursie vindt plaats op zaterdag 2 mei en start om 13.00 uur. 

Natuur
De natuurexcursie op zondag 3 mei is een gecombineerde wandel- en fietsex-
cursie over een deel van de voormalige vliegbasis. In deze excursie ontdekt 
men dat militair beheer en natuur(ontwikkeling) goed kunnen samengaan. 
Starttijd is om 10.30 uur. Verzamelpunt voor alle excursies is de hal van het 
Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1 te Soesterberg. Het is 
mogelijk voorafgaand aan de excursies gebruik te maken van de voorzienin-
gen van het museum. Reserveren via www.utrechtslandschap.nl is noodza-
kelijk. 

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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FC De Bilt begon goed en was 
duidelijk de betere, maar kon toch 
geen beslissing forceren. Volgend 
op twee foutjes van de Biltse man-
nen kwam de spits van Almere in 
de eerste helft in scoringspositie 

en wist het net te bereiken: 0-1. 
Deze stand bleef tot de rust op het  
scorebord. 
Na rust pakte FC De Bilt het initi-
atief weer op en dat resulteerde in 
goed spel en regelmatig een rede-

lijke kans. Uit een corner van Er-
win Korthals scoorde Steven van de 
Berg met een kopbal de gelijkma-
ker. Daarna volgde een boeiend ge-
vecht tussen twee ploegen die niets 
te winnen of te verliezen hadden, 
maar toch graag de drie punten wil-
den. In de 75e minuut nam Erwin 
Korthals een vrije trap die boven de 
keeper op de lat belandde. Steven 
van de Berg was alert en knalde de 
rebound in de touwen. Deze stand 
(2-1) werd ook de eindstand. 

Tweede
Ondertussen werd door het tweede 
team het kampioenschap binnenge-
haald in de uitwedstrijd tegen Kam-
pong. Het tweede is nu twee keer 
achtereen kampioen geworden en 
komt volgend jaar uit in de reserve 
tweede klasse. Aanstaande zaterdag 
speelt dit team om  11.30 uur thuis 
in De Bilt in hun kampioensshirts.

FC De Bilt wint 2 keer
Zaterdag 25 april speelde FC De Bilt thuis tegen FC Almere. FC De Bilt had
diverse blessures, maar trainer Plomp wilde geen beroep doen op het tweede,

want dat team kon op 25 april in de uitwedstrijd tegen Kampong kampioen worden.

Het eerste met de kampioenen van de MD1. (foto Willemsen)

Het was voor spelers en publiek 
even wennen aan het kleine veld. 
Enkele dagen voor het treffen was 
het veld aangepast conform de 
nieuwe richtlijnen; een snelle en 
keurige actie van de gemeente De 
Bilt trouwens. Deze update van het 
veld steekt daarmee schril af tegen 
de volstrekt achterhaalde zaalac-
commodatie.

Zielig
Het treffen tegen Groen Geel was 
geen moment een wedstrijd. Twee-
maal Zes domineerde in alle op-
zichten. De openingsfase was nog 
aarzelend, het duurde even voordat 
de geoliede TZ-machine op gang 
kwam. Maar toen de swing ge-
vonden was, kon het bezoekende 
achttal niet meer dan slaafs volgen. 
Na twintig speelminuten leidde de 
ploeg van Eric Geijtenbeek met 9-4 
en leek de visite rijp voor de slacht. 

De energie van de Noord-Holland-
se ploeg ging met name richting de 
uitstekend fluitende scheidsrechter. 
Tweemaal Zes hield het hoofd koel 

en bouwde de voordelige stand 
gestaag uit. Het enige wat TZ ver-
zuimde was het afronden van de 
kansen. De ruststand was 13-5, 
daarmee deed de thuisploeg zich 
tekort. Twintig treffers in het eerste 
bedrijf was zeker mogelijk geweest.

Tussensprint
Ook na de pauze heerste TZ. Het 
middendeel van de tweede helft 
was niet best. Korte aanvallen, niet 
het geduld hebben om de juiste 
kans af te wachten. Groen Geel 
kwam warempel dichterbij. Bij 
16-10 vond TZ het welletjes. Een 
knallende tussensprint volgde, drie 
verre afstandsschoten en een be-
nutte stip waren de opmaat voor 
een goed laatste kwartier. De 21-14 
eindstand deed geen recht aan het 
grote krachtsverschil. Met nog vijf 
wedstrijden te gaan staat TZ acht 
punten boven de degradatiezone.

Tweemaal Zes nu al veilig
De doelstelling voor het debuutjaar is al gehaald, Tweemaal Zes speelt ook volgend seizoen 

in de hoofdklasse. Zaterdag werd het arme Groen Geel gedeclasseerd. 

Joep Gerritsen in afvang.

DOS startte met twee A1-junioren 
in de basis. Jeroen Groot en Cindy 
van Ettekoven waren vervangers 
van Mathijs de Rooij en Lisanne 
Groot. DOS startte onvoldoende 
scherp, met name in verdedigend 
opzicht. 
Triaz schoot wel scherp uit de start-
blokken en na twintig minuten had 
de thuisploeg een 5-2 voorsprong 
gepakt. De spelers van DOS waren 
wakker geschud en gingen meer 
druk geven in de verdediging en 

ook in de rebound werden meer 
duels gewonnen. Met de rust was 
DOS bijna op gelijke hoogte bij een 
6-5 stand.

Overwinning
Na rust pakte DOS de zaken nog 
wat energieker aan. Aanvoerder 
Tim Nap nam zijn team op sleep-
touw. Triaz kon nog korte tijd bij 
blijven maar al snel werd duide-
lijk dat de Westbroekers niet voor 
niets koploper zijn. Zij beschikken 

over meer korfballend vermogen, 
dat zich uiteindelijk uitbetaalde in 
een overwinning. Triaz is een taaie 
tegenstander maar moest toch haar 
meerdere erkennen in DOS dat met 
9-14 en de twee punten weer rich-
ting Westbroek vertrok.

Het komend weekend zijn er geen 
wedstrijden. Op zaterdag 9 mei 
speelt DOS om 15.30 uur een thuis-
wedstrijd tegen nummer drie, Fluks 
uit Noordwijk.

Winnend DOS blijft koploper
De uitwedstrijd in Amsterdam tegen het puntloze Triaz wist de Westbroekse

korfbalvereniging DOS door een goede tweede helft te winnen. 

Waterpoloërs 
districtskampioen

De waterpoloërs onder de 13 jaar 
van Brandenburg hebben giste-
ren de eerste titel binnen gesleept 
door in Zaandam met 7-3 te win-
nen van nummer de twee ZV de 
Zaan. Het team van coach Mike 
Havekotte en teammanager Mar-
co Ligterink speelde een degelij-
ke kampioenswedstrijd en plaatst 
zich met deze winst rechtstreeks 
voor Het Nederlands Kampioen-
schap op zaterdag 30 en zondag 
31 mei. Dit kampioenschap zal 
georganiseerd worden door BZC 
Brandenburg in zwembad Bran-
denburg in de Bilt. Dat het goed 
gaat met de jeugd van BZC Bran-
denburg blijkt wel uit het feit dat 
ook het tweede team van onder 
de 13 jaar deze maand kampioen 
is geworden.

Beachvolleybaltoernooi 
Op 6 juni organiseert Mens De Bilt voor het eerst een beachvolleybaltoernooi. Elk team speelt minimaal vijf 
wedstrijden. Je kunt als team inschrijven door een e-mail te sturen naar m.rijdes@mensdebilt.nl.

Tautenburg boekt ruime zege 

Het eerste mix team van Tautenburg boekte zaterdag een ruime en 
verdiende zege op het tot dan toe ongeslagen Iduna uit Utrecht. Met 
de 4-1 overwinning deed het Maartensdijkse team goede zaken in 
de hoofdklasse. Op zaterdag 9 mei speelt Tautenburg thuis tegen 
Rhijnauwen. (Jan Hoppenbrouwer)

Postduivenwedstrijd
De uitslag van de wedvlucht van Postduivenvereniging De Bilt van-
af het Belgische Moeskroen over een afstand van ruim 200 km in het 
voorbije weekeinde is: Steenbeek & Zn 1, Peter van Bunnik 2, 6, 9, Ron 
van Veggel & Zn 3, 7, 8, Comb Grol-&Zoon 4 en Ron Miltenburg 5. 

Feest voor E3 SVM

Zaterdag 25 april was het groot feest voor de kids van de E3 van SVM. 
Door een 9-0 overwinning op SCH’44 werd het team kampioen. Op 
de platte kar door het dorp kon iedereen meegenieten. Met medailles 
om de nek en de beker in het midden van het team werd het feest goed 
gevierd.
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Westbroek - Ook een wagen van de brandweer reed mee tijdens de 
optocht door het dorp op Koningsdag. Dit jaar viert zij ook nog eens 
haar 125e verjaardag. [foto Walter Eijndhoven]

Westbroek - Ook een wagen van de brandweer reed mee tijdens de 
optocht door het dorp op Koningsdag. Dit jaar viert zij ook nog eens 
haar 125e verjaardag. [foto Walter Eijndhoven]

Westbroek - Het toegestroomde publiek in de tent. Het dak ging er 
bijna af tijdens het zingen van het eigen Westbroeks Volkslied. [foto 
Walter Eijndhoven]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

V.a. 1 mei iedere zondag “PLAT DU JOUR"

“Wat schaft de pot?”

Woe.
29-04
Do.

30-04
Vr.

01-05

Gepaneerde kalkoenfilet
met knoflooksaus

of
Italiaans visrolletje
met ham en pesto

of
Hollandse asperges met ei,

krieltjes en kaassaus

€ 9,50

Woe.
06-05
Do.

07-05
Vr.

08-05

Varkenshaasje
met champignonsaus

of
Roodbaarsfilet

met mediterrane salsa
of

“Arepa”. Maïskoek gevuld
met kruidenkaas

€ 9,50

Voorafgaand aan de gemeente-
raadsvergadering van 23 april kre-
gen burgemeester Arjen Gerritsen 
en wethouder Madeleine Bakker 
een gezamenlijke verklaring aan-
geboden namens de gebruikers van 
De Vierstee over de toekomst van 
het gebouw. Hennie van der Heij-
den, een van de initiatiefnemers 
van Vierstee 2.0, bood hun een in-
gelijst exemplaar van de verklaring 
aan. Van der Heijden schetst de 
gang van zaken van de afgelopen 
tien jaar rond De Vierstee. Vierstee 
2.0 vraagt B en W en de raad om 
samen met de bewoners vorm aan 
het project te geven, zodat er straks 
weer een Vierstee staat waar ieder-
een trots op kan zijn. [GG] 

Gezamenlijke verklaring over De Vierstee

Burgemeester Arjen Gerritsen en wethouder Madeleine Bakker met een 
exemplaar van de verklaring, aangeboden door Hennie van der Heijden.

Koningsdag startte in Maartens-
dijk bij de School met de Bijbel als 
vanouds: een Bijbelverhaal maar 
wel één over een Koning. Daarna 
werd er geknutseld en van 11.00 tot 
12.00 uur was er een kleedjesver-
koopmarkt op het schoolplein. Veel 
kinderen zaten daar, soms met hun 
ouders soms alleen. Ter afsluiting 
volgde nog een gezamenlijke lunch 
en het zingen van volksliederen bij 
de vlag waaronder natuurlijk het 
Wilhelmus.

Het was prachtig weer en één 
jongen had het goed voor elkaar: 
hij had bij een vriendje een ijskar 
gehuurd. De grote rij maakte 
duidelijk dat er naast de huurprijs 
aardig wat geld over zou blijven. 

Koningsdag School met de Bijbel

Koningsspelen school

De Koningsspelen op de Groen van Prinstererschool werden in de zon gevierd. De dag werd geopend met 
een gezamenlijke dans, waarna de kinderen van groep 5 t/m 8 sportspellen gingen spelen op de velden van de 
voetbalvereniging. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben buiten op het schoolplein spelletjes gespeeld. Aan het 
einde hebben alle kinderen genoten van een welverdiend ijsje. (Eline Polman)

Koningsspelen 
Julianaschool

Op 24 april nam de Julianaschool 
in Bilthoven deel aan de Konings-
spelen. 

De dag stond in het teken van on-
derzoek naar stofwisselingsziek-
ten. Op verschillende manieren 
werd geld ingezameld voor de Axel 
Foundation.

Onder leiding van topcoach Robin 
van Galen kwam de hele school in 
beweging.
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