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Kleintje 
op komst?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Bestel bij ons
de geboortekaartjes!

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

OPEN DAG

13 mei
11-15 uur

Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450

Herdenking op Fort De Bilt
door Henk van de Bunt

Zaterdagavond 29 april zijn op Fort De Bilt voor de 72e keer na de Tweede Wereldoorlog de 
slachtoffers van het naziregime herdacht. De opkomst was indrukwekkend. Kransen werden 
gelegd door de burgemeesters Jan van Zaanen en Sjoerd Potters, commissaris van de Koning 

Willibrord van Beek en andere militaire autoriteiten. Daarna werden door nabestaanden 
en belangstellenden bloemen gelegd bij het monument en bij de naamstenen.

Fort De Bilt aan de Utrechtse Bilt-
straat is tijdens de oorlogsjaren 
door de nazi’s gebruikt als execu-
tieplaats. Veroordeelde politieke 
gevangenen, maar ook slachtof-
fers van represailles of gevangen-
genomen verzetsstrijders waren 
er slachtoffer. Om dit blijvend in 
gedachte te houden is in 1949 de 
Stichting Herdenkingsmonument 
Fort De Bilt opgericht door de 
Utrechtse afdelingen van de Na-
tionale Federatieve Raad van het 
Voormalig Verzet Nederland en de 
Nederlandse Vereniging van Ex-

Politieke Gevangenen (Expogé) in 
de Bezettingstijd.

Naamstenen
Herman Steendam (voorzitter van 
de Stichting Herdenkingsmonu-
ment Fort De Bilt) verwelkomde 
iedereen bij de herdenking: ‘Een 
speciaal welkom eerst voor de na-
bestaanden van de mannen uit heel 
Nederland die hier het leven lieten. 
Dat maakt deze herdenking ex-
tra indringend: het gebeurde hier, 
waar we samen nu staan. Van 140 
mannen kennen wij de namen, mis-

schien waren dat er nog meer. We 
weten dat niet. Zij - hier vermeld op 
de naamstenen bij de klok - waren 
uw echtgenoot, uw vader, uw groot-
vader, oom of neef, uw vriend of 
dorpsgenoot. Wij vergeten hen niet. 
Wij vergeten zeker niet dat de 140 
mannen die hier vielen het hoogste 
offer voor onze vrijheid hebben ge-
bracht. Wij vergeten hen nooit’.

Monument
In de oorlog werden op Fort de Bilt 
door de bezetters vele verzetsstrij-
ders, gijzelaars en politieke gevan-

genen gedood. Soms na processen, 
maar ook zonder enige vorm van 
proces en vaak op zeer wrede wijze. 
Naast deze executieplaatsen is een 
bunker waarin gevangenen opge-
sloten werden. Deze bunker was 
voorzien van een eigen ventilator 
om lucht naar binnen te pompen en 
je moest deze gebruiken wilde je 
niet stikken. De mensen kwamen 
aan per vrachtwagen of lopend en 
werden soms al neergeschoten ter-
wijl zij naar de bunker liepen. De 
weg naar deze executieplaats werd 
door velen na de oorlog benoemd 
als de bloedbaan.

Vlak bij het monument zijn de na-
men van de 140 gefusilleerden in 
steen aangebracht en is een grote 
luidklok geplaatst, afkomstig uit 
het voormalig Militair Hospitaal in 
Utrecht. Het zuidelijk deel van het 
fort is in bezit van het Rijk en wordt 
gebruikt door de Koninklijke Mare-
chaussee. Vanaf 1946 wordt er jaar-
lijks een herdenkingsbijeenkomst 
georganiseerd op Fort de Bilt. 

Adoptie
De bijeenkomst begon met een 
ontvangst in één van de zalen van 
het nabij gelegen Hotel Mitland. 
Daarna liepen de aanwezigen naar 
de herdenkingsplaats. Steendam 
verwelkomde ook Ad van Liempt, 
die heel veel weet van de oorlogs-
geschiedenis van Utrecht, speciaal 
dit stuk Utrecht inclusief de Ma-
liebaan, waar hij een boek over 
schreef. Verder waren er leerlingen 
van groep 8 van de door de Stich-
ting geadopteerde Dalton Rijns-
weerd-basisschool, hun ouders en 
docenten. Vier van deze leerlingen 
droegen een eigen gedicht voor. 
De trompetter bij de klok speelde 
de Last Post met aansluitend twee 
minuten stilte en de coupletten 1 
en 6 van het Wilhelmus werden 
gezongen. Na het Wilhelmus wer-
den kransen bij het monument ge-
zet. Tenslotte was er daarna voor 
iedereen de gelegenheid om langs 
het monument, de naamstenen en 
de gasdichte mitrailleur kazemat 
te lopen. 

4 mei herdenkingen in 
de gemeente De Bilt

Op donderdag 4 mei vinden in De Bilt twee herdenkingen 
plaats: in Bilthoven en in Hollandsche Rading.

De herdenking in Bilthoven vindt plaats bij het monument bij het 
gemeentehuis aan de Soestdijkseweg-Zuid 173. De Stille Tocht ver-
trekt om 19.45 uur vanaf hoek Soestdijkseweg-Zuid/Kortelaan en 
hoek Soestdijkseweg-Zuid/Antonie van Leeuwenhoeklaan.

Vervolgens ontsteken twee leerlingen van de Groen van Prinsterer-
school het herdenkingsvuur en vinden toespraken, voordrachten, 
krans- en bloemlegging plaats. Na afloop is er mogelijkheid voor 
een kopje koffie of thee in het gemeentehuis 

In Hollandsche Rading vindt de herdenking plaats in het dorpshuis 
aan de Dennenlaan 61 vanaf 18.45 uur Om 19.30 uur vindt een stille 
tocht door Hollandsche Rading plaats met medewerking van Vrien-
denkring. Na afloop zijn alle aanwezigen welkom voor koffie of thee 
in het dorpshuis

Het gezelschap is op weg naar de herdenkingsplaats. Voorop de leerlingen 
van Basisschool Dalton Rijnsweerd.

(foto Claudia Junge - Dijkman)

Na het Wilhelmus defileerde men langs de kransen en het monument. 
(foto Claudia Junge - Dijkman)
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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

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

07/05 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/05 • 09.30u + 18.30u -

ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
07/05 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

07/05 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
07/05 • 10.30u - Meditatieve viering, 

verzorgd door werkgroep Liturgie

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
07/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
07/05 • 16.30u - Ds. J. J. Burger

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

07/05 • 10.00u - ds. G.J. Codée, 
Bevestiging ds. H.E. Dankers

07/05 • 14.30u - ds.
H.E. Dankers, Intrededienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
07/05 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
07/05 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
07/05 • 10.00u - Eucharistieviering, 

Celebrant F. Zwarts

V.E.G. De Bilt e.o.
07/05 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

07/05 • 10.30u - De heer drs. A. Brouwer 

Herv. gemeente Groenekan 
07/05 • 15.30u - ds. J.W. Hooijdonk

Herst. Herv. Kerk Groenekan
07/05 • 10.00u - ds. G. Kater 

07/05 • 18.30u - ds. K. van Olst 

Onderwegkerk Blauwkapel
07/05 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/05 • 11.00u - Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/05 • 10.00u - Ds. P.B. de Groot
07/05 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
07/05 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
07/05 • 09.30u - Ds. C. ‘t Lam 

St. Maartenskerk
07/05 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/05 • 10.00u - ds. J. Dekker
07/05 • 18.30u - ds. F. Gerkema

PKN - Herv. Kerk
07/05 • 10.00u - ds. J.T. Maas

07/05 • 18.30u - ds. M. Messemaker

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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Geboren
30 april 2017

Renate
Dochter van 

Arie en Anneke Griffioen
Jol 5

Nieuw Loosdrecht

Plantjesmarkt

Groei&Bloei houdt samen met 
VvSO- WVT zaterdag 6 mei de 
jaarlijkse Plantjesmarkt. Op deze 
markt wordt een prachtige selec-
tie van eenjarigen verkocht. Ook 
verkopen leden een grote varië-
teit aan van door hen zelf opge-
kweekte planten. VvSO-WVT, 
Talinglaan 10, Bilthoven. 10.00-
13.00 uur

Muziek in Huis 
in Schutsmantel

 
Op zondag 7 mei geeft het ensem-
ble Erwin Rommert Weerstra een 
concert in zorgcentrum Schuts-
mantel. Het concert begint om 
15.00 uur. Adres: Gregoriuslaan 
35, Bilthoven. Toegang is gratis.

Het ensemble Erwin Rommert 
Weerstra brengt een gevarieerd 
klassiek programma met werken 
van o.a. Beethoven, Schubert, 
Brahms en Chopin. Het program-
ma duurt één uur, zonder pauze.

Toppers van nu bij Fotoclub 

Maandag 8 mei tonen de leden 
van Fotoclub Bilthoven hun 
beste foto’s van het afgelopen 
seizoen. Deze foto’s zullen na 
de zomervakantie ook te bewon-
deren zijn in de jaarlijkse expo-
sitie van de FCB in de Traverse 
van het gemeentehuis in De Bilt. 
Geïnteresseerden zijn van harte 
uitgenodigd om de foto’s alvast 
te bekijken op de clubavond van 
8 mei a.s. Deze wordt gehou-
den in zalencentrum H.F. Witte, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt 
en begint om 20.00 uur. 

Inloop koffie ochtend

Dinsdag 9 mei organiseren vrij-
willigers in het rode kruis gebouw 
in De Bilt voor jong en oud een 
inloop koffie ochtend . Iedere 14 
dagen van 10.00 tot 12.00 uur 
op de St Laurensweg 13 in De 
Bilt. Dus vindt u het gezellig om 
mensen uit u omgeving te leren 
kennen en een praatje te maken 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee dan bent u van 
harte welkom. Een kopje kof-
fie/thee kost 50 cent. Bij vragen 
kunt u bellen naar Bert of Nel tel 
0621941704

Masseren voor het goede doel

Op zondag 21 mei kan men zich 
45 minuten laten masseren voor 
het goede doel. Al het geld, dat 
die dag wordt verdiend gaat 
volledig naar stichting Make a 
Memory. Via deze stichting kun-
nen ouders gratis, professionele 
foto’s laten maken van ernstig 
zieke, terminale en overleden 
kinderen in de leeftijd van 23 
weken (zwangerschap) tot en met 
17 jaar. 

De massages worden die dag 
uitgevoerd (PC Staalweg 50 in 
Bilthoven) door eerstejaarsstu-
denten van het in Amsterdam en 
Bilthoven gevestigde massage-
opleidingsinstituut Esoterra. Er 
is die dag gratis koffie en thee 
met iets lekkers. Informatie over 
kosten en aanmelding kan via 
stagedag21mei@gmail.com

Meditatieve Kalligrafie

De Soefibijeenkomst op 10 mei 
in de Woudkapel, Beethoven-
laan 21 te Bilthoven van 20.00 
tot 22.00 uur wordt geleid door 
Saadi Bitter en gaat over Medi-
tatieve kalligrafie. Men maakt 
deze avond de eigen Arabische 
kalligrafie. Ervaring of kennis op 
dit gebied is niet nodig.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 mei is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Werk aan het 
spoorwegovergang

Strukton Rail voert op zondag 14 
mei spoedwerkzaamheden uit aan 
de spoorwegovergang in de Vuur-
sche Dreef in Hollandsche Rading. 
De overweg wordt niet afgesloten. 
Twee verkeersbegeleiders leiden 
het verkeer langs het werk. Om 
de werkzaamheden veilig te kun-
nen uitvoeren is het gehele spoor 
op zaterdag 13 en zondag 14 mei 
buiten dienst gesteld.

4 mei
Ik ben een vrijheidskind. Geboren 
na vijf jaar oorlogsgeweld.
Wist later pas hoe welkom ik was. 
Geen brood maar een wieg van kant.

Vertel nog eens van leven in
de kelders met vaders elders.
Honger mochten wij niet hebben.
Oorlog zeker niet meegemaakt.

Wel dreiging van Korea en 
Vietnam en het Gordijn van ijzer.
De oorlog vergetend speelde ik 
mijn leven door doodgewoon.

Na verloop van vijftig jaar woonde 
ik naast iemand uit een kamp.
De vijand was haar te snel af.
Nam kinderen mee alle twee.

Zij doorgaand met wie zij was 
hopend op vergeten hoe het was.
Uit de Bosatlas scheurde zij
het land van de rijzende zon.

Nooit meer keek zij om. In alle
vrijheid vlaggen wij uit haar naam.

Inge Gorris

Mantelzorg informatie- 
en inspiratiemarkt

Op zaterdag 13 mei organiseert Steunpunt Mantelzorg een middag vol 
informatie, inspiratie, aandacht en ontspanning voor mantelzorgers en 
andere geïnteresseerden.Op deze informatiemarkt presenteren organi-
saties zich die werkzaam zijn in gemeente De Bilt, die respijtzorg of 
mantelzorgondersteuning bieden. Naast de informatiemarkt is er ook 
een ontspanningsaanbod van workshops en gelegenheid voor ontmoe-
ting met een hapje, drankje en muziek. De markt is gratis toegankelijk. 
Wie (intensief) zorgt voor een ander in de gemeente De Bilt of iemand 
kent die dit doet is - naast alle andere belangstellenden – van harte uit-
genodigd en welkom op zaterdag 13 mei van 13.30 tot 16.00 uur in Het 
Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven. Voor informatie:
tel. 030 7271556 of e-mail mantelzorg@mensdebilt.nl. 
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Op dinsdag zonder afspraak 
naar loket Burgerzaken
Tot en met 4 juli is iedere dinsdag van 15.00 tot 19.00 uur een (extra) loket 
beschikbaar waar u zonder afspraak terecht kunt. Zo hopen we extra toe-
loop (voor met name nieuwe reisdocumenten) tot de zomer op te vangen. 
Afspraken maken kan uiteraard ook nog steeds online via 
www.debilt.nl/afspraak of telefonisch: 030 - 228 94 11.
Zie voor meer informatie en openingstijden onze website: www.debilt.nl

advertentie

Lintjesregen in gemeente De Bilt
door Guus Geebel

In de Mathildezaal van het gemeentehuis reikte burgemeester Sjoerd Potters op 26 april aan 
acht plaatsgenoten een Koninklijke onderscheiding uit. De burgemeester begint de ceremonie 

met de woorden waarmee Gerard Reve zijn roman De Avonden afsloot en die hij bij deze 
gelegenheid van toepassing vindt: ‘Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven.’  

De burgemeester schetst de ont-
wikkeling van een traditie die uit 
1815 stamt. ‘Lintjesregen veron-
derstelt een forse bui voorafgaand 
aan Koningsdag, maar het is meer 
een beetje motregen. Maar één op 
de 6.000 burgers ontvangt jaarlijks 
zo’n onderscheiding, wat betekent 
dat het heel bijzonder is.’

Ridders
Ineke Ter Heege en echtgenoot Jan 
Jaap Jansen uit Hollandsche Ra-
ding worden beiden benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Zij vormen samen de theater-
groep De Kern, die dit jaar dertig 
jaar bestaat. 

De theatergroep brengt maatschap-
pelijk betrokken toneel waarbij al-
tijd een deel van de opbrengst naar 
een goed doel gaat. Van hun laatste 
voorstelling ‘De Mariamonologen’ 
was dat voor het Malala Fonds. De 
meeropbrengst van hun CD ‘Kom 
vanavond met verhalen’ ging naar 
het Herinneringskamp Westerbork. 

Brandweer
De overige zes bewoners werden 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De  broers Evert 
Blaauwendraad uit Hollandsche 
Rading en Jan Blaauwendraad uit 
Westbroek hebben zich meer dan 
dertig jaar ingezet bij de vrijwillige 
brandweer. 

‘Jan kon bij de brandweer bijna 
alles repareren wat kapot was, hij 
was actief in de personeelsver-
eniging en heeft een aantal reizen 

georganiseerd’, vertelt de burge-
meester. Evert was een graag ge-
ziene gast op de oefenavonden en 
ging altijd mee als er realistisch 
geoefend werd. De heer Ton de 
Bruijn uit Bilthoven was net twin-
tig toen hij met een acht gemiddeld 
slaagde voor de brandweeroplei-
ding. Hij nam in 2015 na meer dan 
30 jaar grote inzet afscheid bij de 
vrijwillige brandweer in Biltho-
ven. De burgemeester noemt hem 
een voorbeeld voor het hele land.

Medemens
Mevrouw Suus Wentink-Blom uit 
Bilthoven heeft haar hart verpand 
aan het helpen van de medemens. 
Zij verleende tussen 1988 en 1996 
huiswerkbegeleiding aan scholie-
ren en stelde zich tussen 1984 en 
1989 diverse malen beschikbaar 
voor crisisopvang van kinderen. 
Daarbij vond zij het contact met 
de ouders altijd heel belangrijk. De 
burgermeester gaat in op haar hoog 
gewaardeerde inzet als vrijwilliger 
voor de Woudkapel en Huize Het 
Oosten in Bilthoven. 
‘U bent initiatiefnemer van een 
leeskring, zorgt voor mensen die 
in de laatste fase van hun leven 
verkeren en bent een steun voor 

hun familieleden.’ Bij mevrouw 
Henny Ockhuisen-Hus uit De Bilt 
is godsdienst de rode draad in haar 
leven. Uit die overweging doet zij 
al vanaf 1970 vrijwilligersactivi-
teiten. Zij organiseert bustochten 
voor ouderen en is medeoprichter 
van het stiltecentrum. Sinds 2000 
is zij vrijwilliger en bestuurslid bij 
de oudenbond PCOB afdeling De 
Bilt. Daarnaast bezoekt zij ouderen 
thuis, in het ziekenhuis of verzor-
gingshuis. Als oud-verpleegkundi-
ge helpt zij ouderen bij het bezoek 
aan een arts. 

Rode Kruis
De heer Bert Koops uit Maartens-
dijk zet zich sinds 1972 in voor de 
samenleving, in het bijzonder als 
vrijwilliger en ambulancechauf-
feur voor het Rode Kruis afdelin-
gen Utrecht, Maartensdijk, De Bilt 
en Zeist. Hij verleende hulp bij de 
Molukse treinkaping, de Bijlmer-
ramp en bij de evacuatie tijdens de 
watersnood in 1995. Van 1988 tot 
2002 was hij bestuurslid materi-
eel binnen het lokale Rode Kruis. 
Daarnaast verrichtte Bert Koops 
tussen 1998 en 2008 diverse vrij-
willigersfuncties voor Schaatsver-
eniging Utrecht.

V.l.n.r. Ton de Bruijn, Bert Koops, Suus Wentink-Blom, Jan Blaauwendraad, burgemeester Sjoerd Potters, Evert 
Blaauwendraad, Ineke ter Heege, Jan Jaap Jansen en Henny Ockhuisen-Hus.

Brandbrief brengt 
herontwikkeling 

Kwinkelier op gang
 
Op 11 april jl. hebben voorzitter Jan van Triest (Albert Heijn) en pen-
ningmeester Bas Thoomes (HEMA) van de Huurders Belangen Vereni-
ging een brandbrief gestuurd aan de gemeente De Bilt en de eigenaar 
van De Kwinkelier. Daarin is een ultimatum gesteld om te komen tot 
een oplossing waarmee de gemeentekavel verkocht wordt en de reno-
vatie van de Kwinkelier van start kan gaan.

‘Als bestuursleden kunnen wij niet anders stellen dan dat de relatie 
tussen de gemeente en eigenaar/ontwikkelaar doorspekt is van wan-
trouwen en achterdocht en dat het beide partijen ontbreekt aan visie. 
Daarnaast is er onvoldoende tot geen oog voor de situatie van de on-
dernemers, de verslechterde omstandigheden in de afgelopen jaren en 
vooruitzicht op snelle verbetering. Ondanks dat er al ruim anderhalf 
jaar wordt gesproken dat de gemeentekavel verkocht wordt, gebeurt 
er helemaal niets en lijken partijen eerder verder van elkaar komen te 
staan dan nader’. 

Teneinde een kentering te forceren zag het bestuur geen andere optie 
dan beide partijen een ultimatum te stellen. Aan dit ultimatum is uitein-
delijk geen gehoor gegeven waarna de bestuursleden - zoals aangekon-
digd - hun functie vacant hebben gesteld. 

De interventies van het bestuur om partijen nader tot elkaar te brengen 
en te bewegen tot snellere besluitvorming lijkt desalniettemin toch zijn 
vruchten af te werpen. De intentieverklaring van het College om de ge-
meentekavel alsnog te verkopen aan de eigenaar van de Kwinkelier en 
het persbericht zien de bestuursleden als een voorzichtige toenadering 
en belangrijke stap in het renovatieproces.

‘In het belang van de ondernemers en de inwoners van Bilthoven hopen 
we oprecht dat beide partijen nu de urgentie inzien dat een toekomstge-
richte Kwinkelier alleen van de grond komt middels een constructieve 
samenwerking waarin vertrouwen, visie, daadkracht en communicatie 
de peilers zijn. Ook de gemeenteraad kan hier een actieve rol in spelen 
door de voortgang te monitoren en te bewaken’. Tijdens de eerstvol-
gende ALV zullen de leden stemmen over de toekomst van de Huurders 
Belangen Vereniging en een standpunt innemen over de herontwikke-
lingsplannen.

Taalcursisten bezoeken gemeentehuis

Dinsdagochtend ontving burgemeester Sjoerd Potters de deelnemers en vrijwilligers van de taalcursus 
Nederlands op gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. De vluchtelingen c.q. statushouders, die Nederlandse 
taallessen volgden via Mens De Bilt en de vrijwilligers die de lessen begeleidden werden in de Oude Raadszaal 
ontvangen en vervolgens door het gemeentehuis rondgeleid. [foto Guus Geebel]
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Livar karbonades

Biefstukspiezen

Speklappen

Kalfsschnitzels of 
kalfsoesters

Zweistraatjes

500
GRAM 4.98

100
GRAM 3.49

100
GRAM 1.98

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Pittige eiersalade
Bieslookpaté
Filet americain

Gegrilde spekrollade (met ham & kaas)

Gebraden rosbief
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA’S

100
GRAM 3.75

250
GRAM 2.98HEERLIJKE 

KOKOSMIX

Noten & pinda's

1
KILO 7.98

6 HALEN=
5 BETALEN

3 + 1 
GRATIS!

MALSE KIPDIJFILET
Op=op

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 mei
t/m woensdag  mei

Lekker gekruid!

Runderschnitzels, gehaktschnitzels, 
varkensschnitzels en kipschnitzels

6 HALEN= 5 BETALEN

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 4.98

BOEREN "CUM LAUDE"

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

500
GRAM 6.98 

100
GRAM 1.25 

3
STUKS 5.-

3
STUKS 5.-

KIP LOEMPIA'S

GEHAKTBROODJES

Lekker voor het weekend!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
400 GRAM 

1.98

ALLE 40-SOORTEN

Smaaktomaatjes
HÉÉL KILO 

2.98

VITAMINE SHOTS

Blauwe bessen
PER BAKJE 

0.99

Geldig op maandag 8/5, dinsdag 9/5 en woensdag 10/5

VERS GESNEDEN

Bietjes
500 GRAM

0.99

GROTE, HOLLANDSE

Komkommers
2 VOOR

0.99

Spaghetti Bolognese
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Pasta met kip
EN ASPERGES MET
KRUIDENSAUS

100 GRAM

1.25

Tuinbonenschotel
100 GRAM

1.25

Kapucijnersschotel
100 GRAM

0.99

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Aardbeien - Vanille
taart

NU

12.50



Historische Vereniging 
Maartensdijk op excursie

De excursie van de Historische Vereniging Maartensdijk
is dit jaar op 20 mei naar het Streekmuseum Vredegoed.

Het museum verhaalt over de geschiedenis van
de omgeving Vecht en Plassengebied.

Zie ook www.vredegoed.nl.

Deelnemers worden om 10.00 uur verwacht bij het museum en de 
excursie eindigt om ongeveer 16.00 uur. Er is een tentoonstelling 
te zien over de veenderij en verdere ontginning. Ook kan er een 
rondwandeling worden gemaakt en wordt er de lunch gebruikt. Ver-
volgens wordt er een boottocht gemaakt met een fluisterboot door 
de polder, waarbij door Bert van der Tol tekst en uitleg wordt ge-
geven over de ontwikkeling van 
het gebied en de flora en fauna. 
Bert is natuurgids met bijzonder 
grote kennis van dit gebied. Het 
is zonder meer de moeite waard 
om zijn verhaal te beluisteren en 
van de natuur te genieten.

Er is nog ruimte ook voor niet 
leden tegen kostprijs hieraan 
deel te nemen. Gezien het feit 
dat Tienhoven gemakkelijk per 
auto te bereiken is, is het aan te 
raden met elkaar te carpoolen. 

Aanmelding kan uiterlijk tot 
4 mei bij penningmeester Gé 
Veldhuijzen via info@histori-
scheverenigingmaartensdijk.nl.
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Historische Kring D’Oude School 
organiseert tentoonstelling 

door Kees Diepeveen

In 1917 werd officieel de naam Bilthoven door de Biltse gemeenteraad aan de (toen) nieuwe 
dorpskern toegewezen. Een eeuw Bilthoven is voor de Historische Kring D’Oude School 

aanleiding om een tentoonstelling op te zetten, die de geschiedenis van
Bilthoven over die periode weergeeft.

Op zaterdag 13 mei om 11.00 uur 
wordt de tentoonstelling ‘100-jaar 
Bilthoven’ geopend bij Veldhoven 
Interieurs, Vinkenlaan 31 in Biltho-
ven. De expositie zal daar tot vrij-
dag 9 juni blijven. De evenemen-
tencommissie van de Historische 
Kring die deze expositie organiseert 
is enorm blij met de enthousiaste 
medewerking van Janine Veldho-
ven om de expositie een maand lang 
onderdak te bieden. De tentoonstel-
ling zal door middel van (uniek) 
foto- en filmmateriaal een mooie 
impressie geven van Bilthoven in 
de laatste 100 jaar! Burgemeester 
Sjoerd Potters zal de opening ver-
richten, feestelijk ondersteund door 
de Brandweer Harmonie.

Drone
Rob Herber van de Historische 
Kring: ‘Het is een enorme klus om 
een goede en interessante tentoon-
stelling te organiseren. We zijn al 
in 2015 gestart met de voorberei-

dingen. Er is enorm veel materiaal 
beschikbaar, waaruit we keuzes 
moesten maken. Met de beschik-
bare foto’s kunnen we wel drie ten-
toonstellingen opzetten. Niet alleen 
foto’s met bijbehorende teksten 
maken deel uit van de tentoonstel-
ling, ook digitale opnamen alsmede 
oud en nieuw filmmateriaal worden 
getoond, een film over de Kwinke-
lier en opnamen van landgoederen 
in Bilthoven die we hebben laten 
maken met een drone’. 

Koninklijk lijntje 
Rob vervolgt: ’De mooie dorpskern 
Bilthoven heeft pas een korte ont-
staansgeschiedenis achter de rug. 
Voor 1900 lagen er verspreid in het 
uitgestrekte gebied dat tot Biltho-
ven gerekend wordt slechts enkele 
boerderijtjes en wat schaapskooien. 
De mensen hadden een schraal be-
staan. Rond 1900 ontstond de eerste 
bebouwing in de omgeving van het 
station. Door de spoorlijnen naar 

Zwolle en later het ‘koninklijke’ 
lijntje naar Baarn begon Bilthoven 
zich vanaf de twintiger jaren te ont-
wikkelen. Eerst kwamen de grotere 
villa’s en later de kleinere huizen 
en winkels’. Marcel Jansen van de 
Historische Kring: ‘Deze ontwik-
keling hebben we gevat in ongeveer 
25 thema’s waaruit de expositie is 
opgebouwd. De gemeente De Bilt 
heeft zijn medewerking verleend 
door een thema: toekomstplannen 
van de gemeente in de expositie te 
laten opnemen’. 

De Bilt Station
Het nieuwe dorp werd in eerste in-
stantie met de naam ‘De Bilt Sta-
tion’ aangeduid. Deze benaming 
wekte echter verwarring bij de 
treinreizigers die, om zich naar het 
dorp De Bilt te begeven, nog wel 
een half uurtje moesten wandelen. 
De heer Melchior, arts en tevens 
gemeenteraadslid in die tijd, was in 
1917 de naamgever van Bilthoven.

‘De middenstand verdient een 
pluim’ aldus Rob en Marcel, ‘door 
hun medewerking kunnen we een 
mooie expositiegids uitgeven, die 
de tentoonstelling ondersteunt met 
teksten en toelichtingen op de fo-
to’s. Ook komt er in oktober 2017 
nog een boek uit over de geschiede-
nis van Bilthoven. Leo van Vlodorp 
en Wim Krommenhoek zijn de re-
dacteuren. 

Rondreis
Op zaterdag 10 juni (van 11.00 tot 
17.00 uur) en op zondag 11 juni 
(van 10.00 tot 17.00 uur) verhuist 
de expositie naar gebouw WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven. Vanaf 
maandag 12 juni t/m zaterdag 8 
juli staat de tentoonstelling gepland 
in de bibliotheek van het Licht-
ruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven. 
Vanaf 11 juli t/m 10 juli is deze te 
zien in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis. Na de zomer is de 
tentoonstelling te zien van dinsdag 
29 augustus t/m zaterdag 2 sep-
tember bij Schutsmantel Warande 
Wooncentrum, Gregoriuslaan 35 in 
Bilthoven Daarna nog van zondag 

17 september t/m zondag 15 okto-
ber in de Centrumkerk (voormalige 
Julianakerk aan de Julianalaan) in 
Bilthoven. Alle datums staan ook 
op www.vanzoddetotpleisterplaats.
nl onder de knop ‘jubileumagenda’.

Beeldbank
Rob geeft aan dat dit een pittige klus 
is voor de organisatie. ‘We doen 
het graag omdat we zoveel moge-
lijk mensen de kans willen bieden 
om de expositie te bezichtigen. Als 
mensen zich willen manifesteren 
dan is daar binnen de Historische 
Kring volop gelegenheid voor. De 
Beeldbank moet verder gedigitali-
seerd worden en beschreven en ook 
al het materiaal dat regelmatig aan 
ons wordt afgestaan moet verwerkt 
worden, zoals scannen en teksten 
schrijven. Net als bij andere ver-
enigingen zijn er handen nodig om 
een vereniging draaiende te hou-
den. Wanneer mensen belangstel-
ling hebben voor dit werk zijn ze 
van harte welkom maar wel onder 
het motto: wel vrijwillig maar niet 
vrijblijvend’. Zie website: histori-
schekringdebilt.nl

De evenementencommissie van de Historische Kring D’Oude School 
heeft veel werk verricht om een aansprekende tentoonstelling te kunnen 
samenstellen over 100 jaar Bilthoven. V.l.n.r.: Donald Noorhoff, Rob 
Herber, Marcel Jansen en Hans de Groot. Op de foto ontbreekt Ellen 
Drees.

Monument slachtoffers B-17 
bommenwerper Groenekan opgefleurd

door Kees Diepeveen 

Op 28 mei 1944 maakte een Amerikaanse B-17 bommenwerper een noodlanding in Groenekan 
waarbij drie bemanningsleden om het leven kwamen. Op 28 mei 2014 werd een monument 

onthuld ter nagedachtenis hieraan op de hoek Groenekanseweg en Versteeglaan.

Vrijdag 28 april werd door De 
Vrouwen van Nu, afdeling Groe-
nekan het monument opgefleurd 
met een drietal rododendronstrui-
ken die door burgemeester Sjoerd 
Potters werden gepland.

Aanleiding om de rododen-
dronstruiken te plaatsen was de 
gedachte van Puschi de Bruijn, 
lid van de Groenekanse Vrouwen 
van Nu, die vond dat het beeld er 
een beetje kaal bijstaat. Vorig jaar 
hebben de leden van Vrouwen van 
Nu een ‘Brocante in het Groen’ ge-
organiseerd en daar wat geld aan 
over gehouden. Een deel hiervan 
gebruiken zij nu voor beplanting 
bij het monument. Dit alles in goed 
overleg met de Stichting B-17 en 
de gemeente. 

Rododendron
De keuze voor de rododendron 
komt vanuit de oorlogstijd. Oog-
getuige en vrijwillig brandweer-
man de heer van Hoffen, noteerde 
op 28 mei 1944 de naam van Tho-
mas Roskowick, die hij de laatste 
momenten had bijgestaan. Thomas 
Roskowick ligt begraven in Mar-
graten. Zijn graf werd geadopteerd 
door de familie van Hoffen. Elk 
jaar, op Memorial Day gaat de 
familie daarheen. Omdat 28 mei 
1944 zo’n mooie eerste Pinkster-
dag was en alle rododendrons zo 
uitbundig bloeiden, nam de vader 
van Julius van Hoffen altijd een 
rododendron tak mee naar het graf 
in Margraten. Hieruit komt de keu-
ze voor deze plant voort.

Boek
Burgemeester Sjoerd Potters was 
uitgenodigd om een rododendron 
te planten. Na de in ontvangst 
name van een boek over de nood-
landing in 1944 van voorzitter 
Vrouwen van Nu Coby Merkens 
ging de burgemeester aan het 
werk. Omdat het de burgemeester 

goed af ging werd hem gevraagd 
ook de andere twee rododendrons 
te poten. Binnen no time stonden 
de planten op hun plek. 

Na afloop werd in Dorpshuis De 
Groene Daan door alle betrokken 
partijen het glas geheven en nog 
even nagepraat.

Met hulp van initiatiefneemster Puschi de Bruijn en haar echtgenoot 
Olke plantte burgemeester Sjoerd Potters binnen korte tijd de drie 
rododendrons bij het oorlogsmonument in Groenekan. 
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Mantelzorg 
informatie & inspiratiemarkt
Een middag vol informatie, inspiratie, aandacht en 
ontspanning voor mantelzorgers en andere
geïnteresseerden. Op de informatiemarkt
presenteren organisaties zich die werkzaam zijn in 
gemeente De Bilt, die respijtzorg of mantel-
zorgondersteuning bieden. 

Naast de informatiemarkt is er ook een
ontspanningsaanbod van workshops en gelegen-
heid voor ontmoeting met een hapje, drankje en 
muziek. De markt is gratis toegankelijk. 
Kom op zaterdag 13 mei van 13.30 – 16.00 uur naar 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven

Vrijwilligers gezocht voor 
Zomerprogramma
In juli en augustus willen wij (thuisblijvende) 
inwoners van gemeente De Bilt ondersteunen om 
elkaar te ontmoeten en iets leuks te ondernemen. 
Uit inventarisatie is een overzicht ontstaan van wat 
inwoners zouden willen doen in de zomer.
O.a. bakpret (kinderen), familiebingo,
fiets/wandeltocht, film kijken, high tea, koken, 
markt/museum bezoeken, yoga, meditatie, Tai Chi, 
skeelertocht, tekenen/schilderen, manicure/
pedicure, hoofd-nek-schoudermassages.
Wij zoeken twee tot vier enthousiaste vrijwilligers 
die de organisatie op zich nemen met
ondersteuning van de sociaal werkers.
Neem contact op met Wilma van Poelgeest:
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl of
Mirjam Valkenburg: m.valkenburg@mensdebilt.nl

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

	  
 
 
 

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

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

Dagelijks	  geopend	  vanaf	  10.00	  uur,	  	  
030-‐2281154,	  b.g.g.	  06.20963766	  

 
 
Advertentie vierklank  
woensdag 16 april 2014 
 

Gezellig (vakantie)-uitje of
familie-/kinderfeestje

Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke
omgeving. Ook een dezellig terras voor koffie,

drankjes en diverse snacks.
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

T. 030-2281154, b.g.g. 06-20963766

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

voor 

GEKKE 
ideeën!

BROOD
VAN DE MAAND!

NU € 2,50

BEVRIJDINGS SLOF

Rustiek desem
zadenbrood met
pompoenpitten,

zonnebloempitten,
geroosterde tarwekiemen,

lijnzaad, sesamzaad
en havervlokken

€ 7,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

MET EEN FRISSE NIEUWE COUPE EN EEN MOOIE KLEUR HET VOORJAAR DOOR!

EEN GOED ADVIES, SERVICE, KWALITEIT EN BETROKKENHEID!DAT IS WAAR WIJ VOOR STAAN EN WAT ONS WERK ZO 
MOOI MAAKT! U BENT VAN HARTE WELKOM!

Kapper Hans
Dinsdag is seniorendag 

knippen voor een tientje

Bel 212455

10 ei eren voor 1,
00

Extra  belegen 
veendaler 1  kilo 8,95

Boeren  belegen
vol  van  smaak 1  kilo 9,95
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Wijnproeverij bij je thuis? 
Mail naar info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

advertentie

Verstoep investeert in mensen
door Henk van de Bunt

Anton Verstoep (1961) studeerde theologie aan de VU in Amsterdam en is al meer dan 25 jaar 
actief als kerkelijk werker. Hij arbeidde in Ede en Putten, werd uitgezonden naar Kenia,

(1998 – 2004 evangelisatiewerk), is missionair werker in Bussum en sinds juni 2016 in 
Westbroek/Maartensdijk. Ook in zijn woonplaats, Barneveld,

doet hij pastoraal werk voor de Hervormde gemeente. 

Verstoep ging vrijdag 21 april voor 
in de weekafsluiting in het Maar-
tensdijkse Dijckstate. Daar vertelt 
hij: ‘Ik ben sinds juni vorig jaar aan 
de slag in Westbroek; en daarmee 
ook in Maartensdijk, waar de ge-
volgen van de scheuring na de fusie 
in 2004 nog voelbaar zijn. 

De samenvoeging van de Hervorm-
de Gemeente (HG) Westbroek en 
de HG Maartensdijk per 1 januari 
2015 heeft geresulteerd in een Mis-
sionair Projectplan met behoefte 
aan een missionair werker. Omdat 
het hier gaat om een procesmatige 
aanpak is de IZB er bij betrokken 
geraakt. De HG Westbroek is zich 
bewust van haar missionaire roe-
ping en wil op termijn dat heel de 
gemeente weet hoe ze missionair 
kan zijn’. 

Brandweer
Er loopt geen rechte lijn van middel-
bare school naar kerkelijk werk. Voor 
hij theologie ging studeren werkte 
Anton dertien jaar in de autobranche. 
Bij die route voelt hij zich prima. ‘Je 
moet niet op te jonge leeftijd voor de 
leeuwen worden gegooid.’ Nu dus in 
Westbroek. ‘Het mooie in een dorp 
is de sociale betrokkenheid, de sfeer 
van ons kent ons. Samen Koningsdag 
vieren, maar dus ook samen andere 
dingen doen. Kerk in de buurt zijn, 
met elkaar meeleven. Een gezonde 
nieuwsgierigheid noem ik dat’. 

Telefoon
Het woord Kenia valt met grote re-
gelmaat. Verstoep bracht er zes jaar 
door. ‘Lang genoeg om er een stukje 
van mijn hart te laten. En er zit ook 
een stukje Kenia in mijn hart. Die 

twee zoeken elkaar op.’ Nog een uit 
Kenia meegenomen gewoonte: ‘Rust 
inbouwen. Daar was ik gewoon elke 
avond thuis, simpel omdat er geen 
avondactiviteiten zijn. Ik heb sinds-
dien ook nooit full time gewerkt. We 
zijn gewend sober te leven. Een voor-
beeld: mijn vrouw en ik hebben sa-
men één mobiele telefoon. Die neem 
ik niet mee als ik op bezoek ga; ik 
investeer liever in mensen. Laten we 
eigen keuzes maken, en daarin her-
kenbaar zijn. Wat onderscheidt ons 
anders nog van de wereld?’

Klankbord
‘Waaruit bestaan grotendeels de 
werkzaamheden? ‘Verstoep ‘Na een 
oriëntatiefase van veel kennismaken 
met bestaande activiteiten, persoon-
lijke contacten met gemeenteleden 
en overleg ontstaan langzaam de 

mogelijkheden om meer te kunnen 
betekenen voor het welzijn van het 
dorp. Zo is er nader kennis gemaakt 
met andere kerkgenootschappen en 
werden hun activiteiten bezocht om 
te ontdekken waar wel of niet be-
hoefte aan is. 

Het participeren in de evangelisa-
tiecommissie en actief ingeschakeld 
worden bij zaken als Kerstzangdienst, 
Tweede Paasdagdienst, Ouderenmid-
dagen, Weeksluiting Dijkstate, etc. 
zorgt voor herkenning, zichtbaarheid 
en beschikbaarheid, ook in het week-
end en op zondagen. Er is geen meet-
instrument om de resultaten te meten.

Kringen
De interkerkelijke gebedskring 
Maartensdijk en het platform ‘Wor-
ship Maartensdijk’ laten zien dat er 
groeiende behoefte is om als chris-
tenen bij elkaar te komen. Maandag 
20 maart was er een gemeenteavond 
en dat heeft inspirerend gewerkt o.a. 
om twee zomerkringen te starten in 
de maanden mei t/m september 2017. 
De Zomerkring Maartensdijk zal 
zijn op de dinsdagavond (start 9 mei, 
aanmelden dineke@vanrenswoude.
info), de Zomerkring Westbroek 
(aanmelden colinda_vliet@hotmail.
com) zal plaatsvinden op de maan-
dagavond (start 15 mei). 

Anton Verstoep, voorafgaande aan de weekafsluiting in het Maartensdijkse 
Dijckstate.

Gé en Gerard Wiegerink
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Woensdag 26 april was het zestig jaar geleden dat Gerard Wiegerink en Gé Sterrenburg elkaar 
in Hengelo het jawoord gaven. Ze hadden op de dag van het huwelijksjubileum graag de 

burgemeester ontvangen, maar die reikte ’s morgens Koninklijke onderscheidingen uit en ’s 
middags had het echtpaar een high tea met de kinderen in Eemnes.

Gerard was 28 en Gé 27 jaar oud 
toen ze trouwden. Gé groeide op 
in het Brabantse Sprang-Capelle 
en Gerard in het Twentse Hengelo. 
Toen Gé achttien was verhuisde ze 
naar een tante in Hengelo die hulp 
nodig had voor de kinderen. Ge-
rard was collectant in de kerk en 
toen Gé dat ook werd kwamen ze 
bij elkaar in de collectantenbank te 
zitten. Zo leerden ze elkaar kennen, 
maar de vonk sloeg over bij het 
jeugdwerk van de kerk, waar ze al-
lebei actief waren. ‘Bij de zondags-
schoolbegeleiding kregen kinderen 
met Kerstmis altijd een attentie die 
ingepakt moest worden. Ik zei te-
gen Gé, kom bij mij thuis dan gaan 
we de cadeautjes samen inpakken 
en zo is het gekomen’, vertelt Ge-
rard. 

Hema
Toen er na bijna vijf jaar verkering 
een woning beschikbaar kwam 
trouwden ze. De vader van Gerard 
kreeg een nieuwe zaak met een bo-
venwoning waar ze konden gaan 
wonen. ‘Ik heb Gé op onze trouw-
dag over de drempel gedragen en 
we woonden er tien jaar.’ Hun drie 
kinderen zijn er geboren. Daarna 
verhuisden ze naar de Johannes 
Bosboomstraat in Hengelo. Gé 
heeft voor haar trouwen voorna-
melijk als verkoopster in winkels 
gewerkt. Gerard zou een opleiding 
krijgen in de stoffenzaak van zijn 
vader, maar die wilde de zaak nog 
niet uit en Gerard wilde zelfstan-
dig zijn. Hij werd toen afdeling-
schef bij de Hema waar Gé toen 
ook werkte. ‘Vanwege onze relatie 
moest Gé er weg want samen in 

één winkel kon toen niet. Zij werd 
overgeplaatst naar Enschede. ‘Toen 
de jongste naar de kleuterschool 
ging ben ik parttime gaan werken 
in de bejaardenzorg. Toen de kin-
deren groot genoeg waren dat ze 
een sleutel konden krijgen, ben ik 
weer bij de Hema gaan werken tot 
1988’, vertelt Gé.

Spoorwegen
In 1956 ging Gerard werken bij de 
Nederlandse Spoorwegen. Hij be-
gon bij de afdeling die de verdeling 
van goederenwagons regelde. Het 
langst werkte hij bij de computer-
afdeling van de NS. De laatste vijf 
jaar gaf hij les op het Centrum voor 
informatieverwerking (CVI) van 
de NS. De centrale opleiding was 
aan de Croeselaan in Utrecht en 
had een dependance in Enschede. 
’Ik ging toen vaak naar Utrecht om 
les te geven.’ In 2000 verhuisde het 

echtpaar naar Bilthoven. ‘We had-
den in Hengelo een huis met een 
tuin die ons te groot werd en met 
hulp van onze dochter kwamen we 
hier. De kinderen wonen ook alle-
maal in deze regio. We hebben er 
geen seconde spijt van gehad.’

Feest
Het echtpaar heeft vijf kleinkinde-
ren. Gerard heeft heel veel vrijwil-
ligerswerk gedaan voor de kerk. 
Hij was ouderling en diaken. De 
laatste jaren kerkt hij in de Opstan-
dingskerk in Bilthoven. Gé deed 
vrijwilligerswerk bij woonzorg-
centrum De Koperwiek in Biltho-
ven. De diamanten bruiloft vierden 
ze met familie en vrienden op za-
terdag 29 april in De Weistaar in 
Maarsbergen. De gemeente stuur-
de bloemen en er waren felicitaties 
namens Koning Willem-Alexander 
en de Commissaris van de Koning.

Het briljanten bruidspaar Wiegerink op het feest voor familie en vrienden.

Open Dag 
Voedselbank De Bilt

Op zaterdag 13 mei organiseert Voedselbank De Bilt een open dag in 
haar pand aan de Molenkamp 48. Iedereen die met eigen ogen wil 
zien hoe de Voedselbank werkt is van harte welkom tussen 11.00 en 
13.00 uur. Bezoekers worden ontvangen door de vrijwilligers van 
Voedselbank De Bilt. Zij kunnen het uitgiftepunt en het magazijn 
bezichtigen, rondgeleid worden en antwoord krijgen op hun vragen.  
 
Voor toegang tot de open dag wordt bezoekers gevraagd een symbolische 
bijdrage te leveren in de vorm van een houdbaar product. Dit zijn levens-
middelen zoals een pak rijst, -pasta of blikgroente. Maar ook andere le-
vensmiddelen die wellicht ongebruikt in de kast liggen, zijn een welkome 
bijdrage.
 
Financiële nood
Voedselbank De Bilt geeft in de gemeente zo’n 70 voedselpakketten uit 
aan gezinnen in financiële nood. De hulp bestaat uit het wekelijks verstrek-
ken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Naast de uitgifte van 
voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens leven, wordt 
hiermee ook verspilling van voedsel tegengegaan. Voedselbank De Bilt is 
uiteraard ook blij met een financiële ondersteuning.

De open dag op zaterdag 13 mei van 11.00 tot 13.00 uur vindt plaats op 
Molenkamp 48 De Bilt, gelegen aan de parkeerplaats achter supermarkt 
Dirk van de Broek.( foto: Hans Lebbe / HLP images)
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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.

399

199 189

349

Beenham

500 gram

Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 mei 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Roche Mazet 
Rose

per � es

Plantjesmarkt

Vrijdag en zaterdag
Diverse perkgoed
o.a lebelia/petunia
pak 6 stuks

Galia
meloen

per stuk
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Volg ons op:

Bloeit door 
tot ver in  
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ipv 12,95
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advertentie

Lentemarkt bij Emmaus Bilthoven 
door Guus Geebel

Op zaterdag 6 mei wordt in kringloopwinkel Emmaus Bilthoven van 13.00 tot 16.00 uur een 
uitgebreide Lentemarkt gehouden. De opbrengst komt dit keer ten goede aan Stichting Kashi.

Mandir. Deze stichting biedt door steun te verlenen aan de Kashi Mandir Basisschool, hulp aan 
kinderen van kastelozen en kinderen van arme boeren in Madhya Pradesh in Noord India. 

Gerard Versteegh is secretaris in 
het bestuur van Emmaus Bilthoven. 
Verder doet hij aan het promoten 
van de doelstelling van de organi-
satie. Hij is sinds 2005 bij Emmaus 
Bilthoven betrokken. ‘De doelstel-
ling van Emmaus is bij te dragen 
aan het verbeteren van onderwijs 
en sanitair voor de allerarmste 
mensen. Emmaus Bilthoven steunt 
jaarlijks met 150.000 euro stichtin-
gen die zich daarvoor inzetten. We 
krijgen ieder jaar zo’n tweehonderd 
aanvragen om hulp, maar die moe-
ten om gehonoreerd te worden wel 
binnen de doelstellingen vallen’, 
vertelt Gerrard Versteegh. In Bilt-
hoven zijn 77 vrijwilligers actief.

Beweging
Emmaus is een wereldwijde bewe-
ging die mensen die het meest lijden 
ondersteunt. De Emmausbeweging 
werd in 1949 opgericht door Abbé 

Pierre, een Franse priester die zich 
inzette voor armen en daklozen. Hij 
was van 1945 tot 1951 lid van het 
Franse parlement en investeerde 
zijn inkomen in de huisvesting van 
slachtoffers van de woningnood 
in Parijs. Bij de verkiezing van 
de Grootste Fransman ooit werd 
hij derde. Abbé Pierre overleed in 
2007 op 94-jarige leeftijd in Parijs.

Projecten
Gerard Versteegh vertelt over een 
succesvol project op de Filippijnen. 
‘Daar is een man actief die afkom-
stig is uit de metaalwereld. Van 
verzameld oud metaal werd een 
pomp gemaakt waarmee een irriga-
tiesysteem ontwikkeld kon worden. 
Hierdoor kunnen nu het hele jaar 
door producten verbouwd worden. 
In West-Europa is heel veel vraag 
naar citroengras en dat telen zij nu. 
De man was hier onlangs en heeft 

voor onze medewerkers een voor-
dracht gehouden. Op die manier 
weet je waar het geld naar toe gaat 
en waarvoor je bezig bent.’, vertelt 
Gerard Versteegh. 

Ecologisch
Stichting Kashi.Mandir kreeg al 
eerder steun van Emmaus. ‘Tijdens 
de Lentemarkt plaatsen we bij de 
ingang een bord met informatie 
over het werk van de stichting. We 
rekenen op een opbrengst van mi-
nimaal vijfduizend euro. Wij pro-
beren ook ecologisch wat te bete-
kenen. De spullen die mensen niet 
meer nodig hebben brengen ze hier 
en wij proberen er iets aan te verbe-
teren of ze alleen maar door te ver-
kopen. Zo krijgen die spullen een 
tweede en soms een derde leven.’ 
Gerard vertelt over een contact dat 
er is met mensen die zich inzetten 
voor de allerarmsten in Roemenië. 

Don Quichot op Landgoed 
Eyckenstein

door Henk van de Bunt

Hoe zou men reageren wanneer men vandaag iemand te paard tegen komt in het 
winkelcentrum, gekleed in een harnas en op zoek naar het kwaad om het te verslaan? Is er in 

onze maatschappij nog ruimte voor een dolende ridder zonder vrees of blaam?

Deze vragen stellen wij aan Renate 
Bruineman, één van de PR-mede-
werkers van Theater in ’t Groen: 
‘Laat u verrassen en kom naar de 
jubileumvoorstelling van Theater 
in ’t Groen!. Dit jaar spelen we in 
samenwerking met de Koninklijke 
Biltse Harmonie in het park van 
landgoed Eyckenstein in Maartens-
dijk. Maar liefst 12 muzikanten ma-
ken deel uit van de voorstelling en 
zorgen zo voor de juiste sfeer’.

Verhaal
Renate Bruineman en Ingrid Oude 
Lenferink verzorgen samen met 
Tien Thomassen het publiciteits-
team. Renate vertelt: ‘Regisseur Ti-
mon Blok maakte van het wereld-
beroemde verhaal ‘Don Quichot 
van Miguel Cervantes een eigen-
tijdse bewerking. Don Quichot be-
landt samen met zijn trouwe knecht 
Sancho Panza in een Spaans tapas-
restaurant. Daar brengt hij zijn rid-
deridealen in de praktijk. Hij weet 
de aanwezige restaurantgasten zo te 
inspireren dat ze zich verliezen in 
hun fantasie. Maar dromen blijken 
gevaarlijk te worden als werkelijk-
heid en fantasie steeds meer door 
elkaar heen gaan lopen’.

Cast
De cast bestaat uit Ida Boogaard, 
Ida Copijn, Sonja Copijn, Fransien 
Godeke, Jeroen van Hezik, Froy-
dis Ihle, Brigitte Kant, Luuk van 
der Linden, Cora Oostveen, Ilja 
Raspe, Jeroen Velthuizen, Merlijn 
Vencken, Thomas Vencken, Die-
derick Vollenga, Daphne de Wild, 
Berend de Wild en kinderen van 
basisschool De Nijepoort te Groe-
nekan. De regie is in handen van 
Timon Blok en assistente: Liselotte 

Donkers. Anne Holvast en Piet 
Hein Copijn bemensen het produc-
tieteam. Beiden zijn mannen van 
het eerste uur bij TihG en hebben 
heel veel ervaring in de productie 
en Logistiek. Francis de Bruijne 
coördineert de costumières en het 
logistieke gebeuren op locatie. 

Locatie
Don Quichot wordt gespeeld in 
het park van landgoed Eyckenstein 
in Maartensdijk. De ontvangst is 
bij het ernaast gelegen Koetshuis, 
Dorpsweg 195. De speeldata en 
aanvangstijden zijn woensdag 14 
juni tot en met zaterdag 17 juni 
met avondvoorstellingen om 20.30 
uur. Men is welkom vanaf 19.45 
uur bij Het Koetshuis. Op zondag 
18 juni is er een middagvoorstel-
ling met aanvang 15.00 uur. Dan 

is Het Koetshuis open vanaf 14.15 
uur.

Kaarten
Toegangskaarten voor ‘Don Qui-
chot zijn vanaf medio april 2017 
te koop in de webwinkel via www.
theaterinhetgroen.nl/kaartverkoop 
(zelf uitprinten en meebrengen) en 
vanaf 22 mei 2017 ook bij Fa. van 
der Neut, Groenekanseweg 5/13 in 
Groenekan, bij Primera, Maertens-
plein 24 in Maartensdijk, bij de 
Bilthovense Boekhandel, Juliana-
laan 1 in Bilthoven en bij Bouwman 
Boeken aan de Hessenweg 168 in 
De Bilt. Voor deze verkooppunten 
geldt: telefonisch reserveren niet 
mogelijk en op alle adressen graag 
contant betalen met gepast geld. 
Meer informatie en contact: www.
theaterinhetgroen.nl.

Lions in actie voor 
Voedselbank 

De Lions zamelden ook dit jaar weer D.E.-waardepunten voor 
maar liefst 1104 pakken D.E. koffie. Conny van der Linden, Bettina 
Sturm en Elly Westerburger van de Lions Club  Bilthoven 2000, 
zorgden dat bij drie supermarkten D.E.-waardepunten verzamel-
dozen stonden, werden geleegd, geteld en dat de 585.674 verzamel-
de waardepunten bij Douwe Egberts terecht kwamen.

Na het verzamelen van de waardepunten zet Douwe Egberts dit om in 
pakken D.E. Aroma Rood koffie speciaal om de voedselpakketten aan te 
vullen. Vanaf heden wordt de koffie wekelijks toegevoegd aan de voed-
selpakketten voor mensen die het hard nodig hebben. De deelnemende 
supermarkten waren PLUS Bilthoven, AH Kwinkelier en AH De Bilt.

André  Schellart van Voedselbank De Bilt neemt de 1104 pakken koffie 
met plezier in ontvangst van Bettina Sturm en Elly Westerburger van de 
Lions Club Bilthoven 2000 .(foto: Hans Lebbe / HLP images)

Gerard Versteegh verwacht een mooie opbrengst van de Lentemarkt.

‘Kleding die hier niet meer ver-
kocht wordt omdat het niet meer 
in de mode is kunnen ze daar heel 
goed gebruiken, maar ook bedden-
goed en schoenen. 

Bijzondere spullen
‘Voor de Lentemarkt van 6 mei 
hebben we weer bijzondere spul-

len apart gehouden in onze zo-
genaamde schatkamer.’ Er vindt 
verkoop plaats van bric à brac, sie-
raden, meubelen, huisraad, boeken 
en platen en tweedehands kleding. 
Emmaus Bilthoven is dinsdag 2, 
woensdag 3 en donderdag 4 mei 
voor de verkoop gesloten. Spullen 
kunnen wel worden ingeleverd.

Acteur Diederick Vollenga (die de titelrol van Don Quichot speelt) 
onderweg in het Biltse winkelcentrum aan de Hessenweg. (foto Jan Erik 
Kant)
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WEEK 3Elke week wat aan de hand t/m dinsdag 9 mei

Het is alweer de derde 
week van onze 
LuiLenteLand weken. 
De vrachtwagens rijden 
af en aan om al dat 
mooie levende lentegoed 
bij ons te bezorgen, 
zodat wij het weer aan u 
kunnen presenteren.

Net als vorig jaar 
staat deze actie in 
het teken van ‘echte 
tuiniers kwaliteit tegen de 
scherpst mogelijke prijs’. 
Dank u voor uw massale 
belangstelling ... en blijf 
gerust komen, wij zijn 
niet bang voor een 
beetje extra drukte!!

SPAANSE 
MARGRIETEN

SIXPACKBALSEMIEN

Super Vaarderhoogt kwaliteit én, 
op z’n Spaans gezegd,
“muy barato”. Potmaat 10,5 cm.
Van 1,59
nu per stuk .....

De familie Balsemien is enorm 
groot. De gezelligste, mooiste 
én voordeligste familieleden 
vindt u bij ons. Potmaat 12 cm. 
Van 2,50
nu per stuk .....

Néé, néé, uw rekenmachine 
is niet stuk. Al rekent u het 
honderd keer uit, ál onze six-
pack’s zijn nú op z’n aller-aller 
voordeligst. Potmaat 9 cm. 
Van 3,50
nu per sixpack .....0,99 1,49

1,99

  Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035-6012883 • www.vaarderhoogt.nl Ook elke zondag open
 12.00 - 17.00 uur

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

COTE DE BOEUFF

Huis gerijpte entrecote met been, rosé te bakken in de 

pan, oven of misschien wel uw BBQ?
100 gram 1,98

VARKENSHAAS TRIO SPIES

Malse varkenshaas omwikkeld met katenspek, met 

onze pesto olie gemarineerd; zeer smaakvol
100 gram 1,98

DE CHEESE BURGERS

Heerlijk gekruid rundvlees met blokjes kaas erin, 

lekker bij de maaltijd of op een broodje?!
3 stuks 3,75

VARKENSKOPHAASJES

Heerlijk voor uw saté, door de pastasaus of aan een 

stuk braden, mager, mals en smaakvol!!
100 gram 0,99

LAMSKOTELETTEN

Van de haaskant; mooie volle met een klein botje erin; 

de T-bone van het lam!! rosé bakken
100 gram 1,75

RUNDERBORSTLAPJES

Heerlijk doorregen en grof van draad, lekker stoven; 

aan een stuk als BRISKET op de BBQ!
100 gram 0.99
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 1 mei t/m zaterdag 6 mei. Zetfouten voorbehouden.

Dier van de maand: Dorus

0
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D
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renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Johnny,
het vorige 
asieldier van de 
maand, is helaas 
nog bij ons in het 
asiel aanwezig.

Helaas is Dorus weer bij ons terug gekomen, maar we weten nu wel veel meer over hem 
dan toen hij de eerste keer als zwerver bij ons binnen kwam. Dorus is een jonge knul van 
ongeveer 3 jaar. Als we niet beter wisten, zouden we zeggen dat hij een hoog
energiehond is, dat nooit moe wordt en waar uren mee gewandeld moet worden. 

Thuis is Dorus echter meer een huismus die lekker thuis wilt bankhangen en tv wilt 
kijken. Dorus leert graag nieuwe dingen en wilt dolgraag werken voor zijn baas.
Het nadeel is dat hij zijn baas verdedigen ook ziet als zijn taak.
Visite of op visite gaan zit er de eerste periode nog niet in.
Dorus gelooft namelijk heilig in een monogame relatie (1 op 1). 
Daar horen andere mensen in eerste instantie niet bij.
Dit moet langzaam worden geïntroduceerd.

Hier in het asiel wandelt hij met iedereen mee.
Mocht zijn nieuwe baas toch even de deur uit moeten om
andere mensen te ontmoeten, kan Dorus prima even alleen 
thuis blijven. Hij is gewend om in zijn bench te bivakkeren.
Ook kan hij goed mee in de auto en zelfs een stukje varen is 
geen probleem voor deze man. Dorus is speels en is gek
op zijn kong, die overal mee naartoe moet.
Heeft Dorus uw interesse gewekt?

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Blessed by
Comfort

Lange stretch
blazer van Sylver
van €169,95 voor

€125,-

leverbaar in maat 34 t/m 46

Lenteshoppen bij BotaBoots

Nieuwe kozijnen maken het verschil:
“Ik merk het aan alles”

De ongeveer honderd vrijwel identieke woningen uit 
1965 staan erom bekend: de bewoners kampen met 
tocht, vocht- en schimmelproblemen. “Ik liet nooit een 
deur openstaan, het was altijd koud.” zegt Marianne. 
Nu zit ze er comfortabel bij. Het bouwbedrijf is net 
vertrokken na een goede week werk en ze is druk in 
de weer met de afwerking. Het is lekker warm in huis 
op deze frisse aprildag, zelfs zonder verwarming. Ook 
valt op hoe ‘stil’ de woning is geworden. Kortom: een 
heel ander woongevoel dan de oude woning.

Informatieavond
Ze waren eigenlijk niet van plan om de woning aan te 
pakken maar toen haar man thuiskwam van de infor-
matieavond werden ze enthousiast. Een viertal bewo-
ners waaronder Mariëtte ging aan de slag om offertes 
op te vragen. Uiteindelijk bleef een bedrijf met een 
VKG keurmerk over. “Dat voelde wel zo goed. Het is 
toch een forse investering, dus dat keurmerk was voor 
ons van doorslaggevend belang. Het VKG waarborg-
fonds biedt fi nanciële zekerheid.” Mariëtte is erg con-
tent met de verbeteringen. Ze wordt vooral blij van de 
onderdelen waar ze, in samenspraak met de aannemer, 
zelf voor heeft gekozen. De fraaie, ingebouwde rolgor-
dijnen bijvoorbeeld maar ook de dichte brievenbus van 
de nieuwe voordeur: “Als we nu niet thuis zijn, zie je 
de post niet liggen. Wel zo’n veilig gevoel.” 

De doelen die Mariëtte en haar man stelden zijn ge-
haald: meer comfort, lagere energierekening en een 
beter verkoopbaar huis. Wel is ze kritisch over de ver-
gunning die nodig is voor deze ingreep. “Dat werpt 
een extra drempel op om te investeren in een betere 
woning en dat is echt jammer.” 

Meer weten over de wijkaanpak en fi nanciering van de 
maatregelen? Kijk op www.beng2030.nl bij ‘uw huis’. 
Het rapport over Brandenburg-West is op te vragen via 
info@beng2030.nl

(Foto: Jenny Senhorst)

Energiecoöperatie BENG! liet een aantal identieke woningen in Brandenburg-West onderzoeken op de
mogelijkheden om energie te besparen en het comfort te verhogen. Mariëtte is één van de bewoners die na de
informatieavond de knoop doorhakte: de voor- en achtergevel werden aangepakt. “Het is net een nieuw huis.”
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Opbrengst Boekenbeurs Utrecht 
voor Stichting ‘Het Vergeten Kind’

door Rob Klaassen

Dit jaar gaat de opbrengst van de jaarlijkse Boekenbeurs Utrecht, die de gezamenlijke 
Utrechtse LIONSclubs organiseren, naar Stichting ‘Het Vergeten Kind’. Deze stichting komt op 

voor de belangen van de tienduizenden kinderen in ons land, die niet de kans 
hebben om als kind op te kunnen opgroeien. 

Kinderen, die dreigen ten onder te 
gaan aan problemen, zorgen en ne-
gatieve ervaringen. Zij leven in een 
thuissituatie die onveilig en onsta-
biel is doordat hun ouders kampen 
met ziekte, psychische problemen, 
armoede of vaak een combinatie. 
De kinderen kunnen hier niets aan 
doen, maar zijn er wel het slachtof-
fer van. Het gevolg is vaak dat een-
zaamheid, angst en onmacht hen in 
de weg staan om zich verder te kun-
nen ontwikkelen, om vriendschap-
pen te sluiten en om zelfvertrouwen 
te kunnen opbouwen.

Onthutsend
Recente cijfers van O.A. Jeugdzorg 
Nederland tonen aan dat het aantal 
kinderen 0 tot 18 jaar dat door een 
onveilige en/of instabiele thuis-
situatie niet thuis woont, oploopt 
naar 50.000. B.v. alleen al 7.000 
kinderen wonen in de vrouwenop-
vang of maatschappelijke opvang. 
Deze kinderen zijn medeslachtoffer 
van huiselijk geweld of hebben dit 
zien gebeuren. Ook gebeurt het dat 
zij met hun moeder of vader door 
allerlei omstandigheden op straat 
terecht gekomen zijn. Kinderen 
die een dergelijk iets aan den lijve 
ondervinden kunnen zich moeilijk 
sociaal emotioneel openstellen. Zij 
worden doorgaans opgevangen in 
sobere ruimten, zonder veiligheid, 
zonder afleiding en zonder uitzicht 
op verbetering. Hoe kunnen kinde-
ren met dergelijke ervaringen zich 
ontwikkelen tot stabiele volwasse-

nen, die volwaardig meedraaien in 
onze maatschappij?  De Stichting 
‘Het Vergeten Kind’ streeft er naar 
om kinderen, die in dergelijke om-
standigheden terecht zijn gekomen, 
een zo normaal mogelijk leven te 
bieden. Een leven in een veilige 
omgeving met de juiste begeleiding 
en het doen van activiteiten die past 
bij hun leeftijd.

Concreet project 
Chablis Platenburg is manager bij 
Stichting ‘Het Vergeten Kind’. 
De opbrengst van de boekenbeurs 
Utrecht zal besteed worden aan een 
van hun projecten, namelijk dat van 
de stichting TIMON. Chablis: “Met 
dit geld willen we in Zeist een huis 
opknappen waar 12 jongeren in de 
leeftijd van 14-18 jaar kunnen wo-
nen en waar zij begeleid kunnen 
worden. Het betreft een huis van 
drie verdiepingen. Op de begane 
grond woont een echtpaar met hun 
gezin. Op de eerste verdieping ko-
men keukens, natte ruimten e.d. Op 
de 2e verdieping wonen en leven de 
jongeren. De bewoners op de bega-
ne grond begeleiden, indien nodig, 
de jongeren. Ook kunnen de jon-
geren met hun vragen, problemen 
e.d. terecht bij deze begeleiders. Op 
deze manier proberen we om jon-
geren goed voor te bereiden op een 
zelfstandig leven in de maatschap-
pij. De opbrengst van de boeken-
beurs zal specifiek worden besteed 
om de bovenverdieping van dit huis 
op te knappen”. 

De Beurs
Marjolijn Cohen is een van de co-
ordinatoren van de Boekenbeurs 
Utrecht. ‘Deze wordt dit jaar voor 
de 20e maal gehouden op Hemel-
vaartsdag. Het is ieder jaar weer 
een uiterst gezellig gebeuren. Men-
sen leveren boeken in en mensen 
kopen boeken. We merken dat veel 
mensen wachten met zowel het op-
ruimen van de boeken als het kopen 
van boeken op onze boekenbeurs. 
We kennen zelfs een aantal mensen 
die ieder jaar bij ons de boeken weer 
komen inleveren, die ze het jaar 
daarvoor bij ons hebben gekocht. 
Daarna gaat men dan weer verse 
boeken op onze boekenbeurs ko-
pen. Doordat we de laatste jaren de 
‘Boekenbeurs Utrecht’ in het Oude 
Tolhuys mogen organiseren, zijn 
we niet afhankelijk van weersom-
standigheden. De netto opbrengst 
bedraagt doorgaans zo rond de 
12000 euro. Hiermee ondersteunen 
we ieder jaar weer een nieuw goed 
doel. We vragen daarom dringend 
aan iedereen hun boekenkasten op 
te ruimen en de boeken bij ons in 
te leveren’.

Boeken brengen en halen
Aanmelden voor ophalen kan tot 
en met 11 mei van maandag t/m 
-donderdag tussen 16.00 en 20.00 
uur via 06-12 53 67 67. De boeken 
worden op zaterdag gehaald. Bren-
gen kan ook. Iedere zaterdag tot 
en met zaterdag 20 mei van 11.00-
15.00 bij het Oude Tolhuys, Weg 

Open dag bij de tandarts
Sinds 1 januari is Tandheelkundig Centrum Maartensdijk overgenomen door Verhaeg 
Tandartsen. Voor Daniëlle Verhaeg uit Hollandsche Rading gaat daarmee een droom in 

vervulling. Daniëlle en haar partner Thomas de Haan zijn de nieuwe eigenaren 
van de praktijk aan de Tolakkerweg in Maartensdijk.

Vier tandartsen, een ervaren team 
van mondhygiënisten, (preventie)
assistenten en baliemedewerkers 
zet zich met de nieuwste technie-
ken volledig in om de hoogst mo-
gelijke kwaliteit mondzorg te bie-
den. Verhaeg: ‘Ik ben blij dat we 
met ons huidige team een basis 

hebben voor een huiselijke prak-
tijk, waar wij hopen dat de patiën-
ten zich zoveel mogelijk op hun 
gemak voelen. Goede tandheel-
kunde, daar is betrokkenheid van 
zowel behandelaars als patiënten 
voor nodig. Wij zetten er ons dan 
ook voor in om samen met hen 

tot een goede relatie en passende 
behandelingen te komen.’ Zater-
dag 13 mei tussen 11.00 en 15.00 
uur kunt u een kijkje nemen in de 
praktijk en kennismaken met het 
team op de Tolakkerweg 157a in 
Maartensdijk. Zie ook:
verhaegtandartsen.nl

In mei is het jubileum 
bij Dierenkliniek De Bilt

Dierenarts Marinus Korthals Altes is dan 10 jaar uw vertrouwde die-
renarts is De Bilt. Samen met zijn team zet hij zich in om uw huisdier 
gezond te houden. Eerst deed hij dat alleen aan de Looydijk maar sinds 
5 jaar is de kliniek nu gevestigd aan de Alfred Nobellaan 441.

Op de Alfred Nobellaan heeft hij de beste plek kunnen vinden met ge-
noeg ruimte om u en uw dier de goede zorg te geven die uw huis-
dier verdient. Hierin wordt hij bijgestaan door Dierenarts Marleen de 
Ruijter, zij is al meer dan 25 jaar dierenarts is en heeft zich gespecia-
liseerd in huidproblemen en internistische patiënten. Voor gebitscon-
troles, gewichtsbegeleiding en puppybegeleiding kunt u terecht bij de 
vertrouwde paraveterinairen Marian van Setten en Sabine Noordijk. U 
kunt ervan uitgaan dat zij de zorg voor uw huisdier blijft verbeteren.

Marinus vindt het heel belangrijk dat ieder dier een goed huis heeft en 
de aanschaf van een huisdier goed doordacht is. Mocht u dus van plan 
zijn om een dier aan te schaffen ga dan langs voor een gratis advies, 
zoals bijvoorbeeld de juiste raskeuze van uw hond. Hierdoor voorkomt 
hij dat een hond onverhoopt weer naar een ander baasje moet. 

Kijk voor meer informatie op www.dierenkliniekdebilt.nl of kijk in 
de bedrijvengids van de vierklank

Marinus: ‘We gaan er dan ook een mooi jaar van maken met in de week 
van 8 t/m 14 mei een cadeautje voor uw huisdier en in oktober weer een 
mooie opendag’.

naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD 
Utrecht. 
De Boekenbeurs Utrecht wordt op 
Hemelvaartsdag 25 mei van 09.00-
17.00 uur gehouden. De entree 
bedraagt 2,50 p.p. Kinderen tot 16 
jaar gratis. De boeken worden per 

kilo geprijsd en wel voor € 3,50 per 
kg voor de eerste 10 kg. Boven de 
10 kg wordt € 2,50 gerekend. Op de 
woensdagavond voor Hemelvaarts-
dag wordt er nog van 18.00-22.00 
uur een pre-sale gehouden. De boe-
ken kosten dan € 5,00 per kg.

Chablis Platenburg van de stichting ‘Het Vergeten Kind’.

Het team van Verhaeg tandartsen



BILTHOVEN

Kinderen konden weer genieten van de vele spelletjes op het gazon van Jagtlust. [GG]

DE BILT

Op de zeer gevarieerde en drukbezochte vrijmarkt in De Bilt was van alles 

te doen en te koop. Met de levende fruitautomaat waren prijsjes 

te winnen, maar het apparaat was vooral 

lucratief voor de bedenkers 

ervan. [GG]

BILTHOVEN

Maaike de Jong ontving op het Oranjeconcours, aan de 
overkant van de Soestdijkseweg bij Jagtlust, de 
prijs voor het schoonste geheel bij het 
damesnummer Friese Ras. [GG]

DE BILT

Een jonge muzikant tokkelde op zijn gitaar muntjes bijeen. 
[GG]

GROENEKAN

In de categorie aanspanning moet de ‘lans’ 
door de ring gestoken worden. [HvdB]

GROENEKAN

Hoogte aangepast voor deze ultieme oranje 

mini aanspanning. Prijswinnaars waren bij de 

kinderen Sanne Wieling, bij de volwassenen 

Yvonne Pel en bij de aanspanningen Jantine 

Westeneng. [HvdB]

GROENEKAN

Te paard de stok door het gaatje krijgen, vergt 
de nodige handigheid. [HvdB]

HOLLANDSCHE RADING

Onder ruime belangstelling gaat de vlag omhoog.

HOLLANDSCHE RADING

Themafeestje in het Dorpshuis.
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MAARTENSDIJK
Twaalf teams en in totaal 72 kinderen waren ’s middags te vinden op de 

voetbalvelden van SVM. Er werd hard gestreden tijdens de Zeskamp met o.a. 

het levende tafelvoetbalspel en de hele grote mikadostokken. Voor de kleinere 

kinderen waren er verschillende springkussens en een spelparcours. Aan het 

eind van de middag overhandigde wethouder Madeleine Bakker 

(midden achteraan) de prijzen van de Zeskamp. Een geslaagde 

middag met eigenlijk alleen maar winnaars. [MD]

MAARTENSDIJK

Volleybalvereniging Salvo bestaat 50 jaar en ook dit jaar organiseerde zij weer een Stratenvolleybaltoernooi. Sportief Maartensdijk speelde met zichtbaar plezier de wedstrijden op de korfbalvelden van TweemaalZes. [MD]

Na het hijsen van de vlag op de Slotlaan in Lage Vuursche vertrok het gezelschap met huifkar naar het Verpleeghuis Sint Elisabeth. De Stichting Welzijn overhandigde, zoals gebruikelijk, aan iedere bewoner van het verpleeghuis een roos. In het dorpshuis wachtte daarna de oranjeborrel. [HvdB]

LAGE VUURSCHE

Het Koningsdagconcert (op donderdag 27 april) leverde een goed gevulde 

Stulpkerk op. [HvdB]

LAGE VUURSCHE

Voor de optocht door het dorp heeft iedereen weer flink z’n best gedaan.

WESTBROEKWESTBROEK

Zondagmiddag 30 april werd in Westbroek een leuke week vol evenementen 

afgesloten met de tentdienst. Meer dan 300 mensen waren aanwezig en zongen 

en baden met elkaar. [WE]
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Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Per combinatie kan de prijs verschillen. *U krijgt 50% korting op de totaalprijs.  Artikelen vindt u in de diepvries.

 1+1
 GRATIS*

Douwe Egberts snelfi lter of bonen
Aroma rood of Décafé
2 pakken van 500 gram
10.62  – 11.58  
Geldig van woensdag 3 t/m dinsdag 9 mei

8.-8.
2 pakken

5.-5.
4 stuks

Coca-Cola
Regular, Light, Zero, Cherry of Vanilla
2 fl essen van 1 liter
van:  3.00 -  3.04
voor: 1.50 - 1.52
Geldig van vrijdag 5 t/m zondag 7 mei

Wagner Big pizza 
Alle soorten
10.60
Geldig van woensdag 3 t/m dinsdag 9 mei

Prijs
Krakers!
Prijs
Krakers!
Prijs
Krakers!
Prijs

SPECTACULAIR!

Precies Andersom
Onemanshow met Hans Aarsman

In de nacht van 13 november 2015 - de nacht van de aanslagen in Parijs 
- gaan om één uur de lichten van de Eiffeltoren uit. Wereldwijd berichten 
de media over dit eerbetoon aan de slachtoffers. De lichten uit van de Eif-
feltoren! Dat was sinds de bouw in 1889 nog nooit gebeurd. De volgende 
nacht echter gaan de lichten wéér om één uur uit. Wat blijkt? Zo is de 
computer ingesteld, al tientallen jaren lang, om kosten te sparen. Vaak 
zitten we er met onze ideeën faliekant naast. Over het tegenovergestelde 
van wat we denken te weten, gaat Precies Andersom. 
Na het grote succes van de College Night met George van Houts in maart 
haalt programmeur Emile Schra begin mei schrijver/fotograaf Hans Aars-
man naar Het Lichtruim. Een hilarische avond vol onverwachte ontdek-
kingen! De pers: ‘De nieuwsgierigheid en humor spatten van de planken 
af.’ (De Correspondent) ‘Aarsman is een vlot en geestig spreker die met 
zijn observaties tot fascinerende conclusies komt.’ (Theaterkrant) ‘Hij 
leidt ons rond in spannende, totaal onverwachte situaties.’ (Dagblad van 
het Noorden). De bezigheden van Hans Aarsman laten zich het best om-
schrijven als observeren, fotograferen, tellen en meten. In 1988 trok hij 
een jaar lang door Nederland, noteerde wat hem opviel en fotografeerde 
vanaf het dak van zijn camper het landschap. Dit leidde tot het boek Hol-
landse Taferelen. In 1993 verscheen Aarsmans Amsterdam, gevolgd door 
De fotodetective en diverse toneelstukken. Voor zijn fotowerk, herhaal-
delijk te zien in het Stedelijk Museum, ontving hij de Maria Austria Prijs. 
Sinds 2004 verzorgt hij wekelijks de rubriek Aarsman Collectie in de 
Volkskrant waarbij hij als een detective met een loep boven nieuwsfoto’s 
hangt. Precies Andersom is zijn derde theaterprogramma.

Precies Andersom. Het Lichtruim, 6 mei om 20.00 uur.
Tickets www.theaterhetlichtruim.nl

Open dag Historische 
Vereniging Maartensdijk 

De Historische Vereniging Maartensdijk houdt vanwege het 30 jarig 
bestaan een open dag op zaterdag 13 mei tussen 11.00 en 16.00 uur in 
de verenigingsruimte in het voormalige gemeentehuis van Maartens-
dijk, Tolakkerweg 219. 

Er zijn veel interessante historische voorwerpen en documenten te zien. 
Daarnaast worden foto’s en filmbeelden uit het verre en recente verleden 
vertoond. Er is ook (uit-)verkoop van oude nummers van het tijdschrift St. 
Maerten en voor een gereduceerde prijs is het boek ‘Tien eeuwen Maar-
tensdijk’ te verkrijgen. Voor zowel jong als oud zal dit een leerzame en 
prettige ervaring kunnen zijn. Enkele enthousiaste leden van de vereniging 
zullen de bezoekers ontvangen. 

Fotoexpositie Kromme Rijn
In de maanden mei en juni toont fotograaf Marijke van Eijkeren bij 
Bouwman Boeken in De Bilt de foto’s die zij maakte voor haar recent 
verschenen boek Kromme Rijn: het landschap. 

Op 12 mei zal zij in Bouwman Cultuur Café vertellen over de totstandko-
ming van dit boek en over de historie, het cultureel erfgoed en de gevari-
eerde natuur van dit unieke gebied ten zuidoosten van Utrecht. Marijke 
van Eijkeren publiceerde een fotoboek over de Kromme Rijn met korte 
achtergrondinformatie en de mogelijkheid het gebied te voet of op de fiets 
te ontdekken. 

De expositie is in de maanden mei en juni te bezichtigen tijdens openings-
tijden van de winkel. Aan de expositie is een prijsvraag verbonden. Op 
vrijdag 12 mei verzorgt Marijke van Eijkeren een lezing over haar werk 
bij Bouwman Boeken, Hessenweg 168 De Bilt. Aanvang 20.00 uur. Graag 
vooraf aanmelden via info@bouwmanboeken.nl of tel. 030 2200112.

Expositie BeeKk 
Eenmaal per jaar houdt Kunstkring BeeKk een expositie in de Traverse van 
gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg-Zuid 173 in Bilthoven. De eerstvol-
gende expositie wordt op vrijdagmiddag 12 mei om 16.30 uur feestelijk ge-
opend in de Mathilde-zaal van het gemeentehuis. Spreker tijdens deze ope-
ning is Mvr. Marieke Frequin, beeldend kunstenaar. De gastheer tijdens deze 
opening is de Hr. Kees van Gogh, beeldend kunstenaar en lid van Kunstkring 
BeeKk. Dit jaar bevat de expositie werken van 9 BeeKk leden; Lizette Ba-
zuin, schilderijen. Anne-Claire Benthem - Alta, aquarellen. Els Bonten, foto-
grafie. Claire van Lierop, fotografie. Jos krikke, schilderijen. Inge van Elst-
Moonen, aquarellen. Mária Berns, schilderijen en objecten. José Delfosse, 
beeldhouwen. Margreet de Vries, keramiek. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door saxofoonkwartet; Take Four onder leiding van Ankie de Niet. 
De exposanten zijn benaderd door Werkgroep Traverse van de SKC. De ex-
positie is te bezichtigen vanaf vrijdag 12 mei tot woensdag 28 juni. De expo-
sitie is op werkdagen tijdens kantooruren gratis te bezichtigen.
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Klem tussen de gemeente 
De Bilt en Rijkswaterstaat

door Rob Klaassen

Huub Peek is eigenaar van stal Griftenstein aan de Utrechtseweg in De Bilt. Hij is de derde 
generatie, die op dit agrarisch bedrijf de scepter zwaait. Naast het paardenbedrijf biedt het 

bedrijf ook een veilige en rustige plek voor zorgboerderij ‘Griftenstein en Zorg’, 
waar zo’n 55 mensen hun actieve dagbesteding doorbrengen.

Sedert medio 2016 is Peek zich 
bewust, dat z’n bedrijf in ‘zwaar 
weer’ dreigt verzeild te raken. Door 
de verbreding van de A27 dreigt hij 
72% van zijn grond en bos kwijt te 
raken. Hij luidt de noodklok. ‘Het 
is nu echt vijf voor twaalf. Op 1 juli 
2017 gaat al met de verbreding van 
de A27 worden begonnen’. Peek: 
‘Midden vorig jaar heb ik een 
zienswijze ingediend tegen het Tra-
cébesluit t.b.v. de verbreding van 
de A27. Ik heb een bedrijf dat 4,1 
ha groot is. Hiervan heb ik 1,2 ha 
in eigendom en 2,91 ha in reguliere 
pacht van de gemeente De Bilt. 
Mij is gebleken, dat ik dit pacht-
gedeelte dreig te verliezen. Bij de 
verbreding van de A27 gaat er na-
tuur verloren. Rijkswaterstaat moet 
wettelijk dit verlies compenseren 
door elders nieuwe natuur aan te 

leggen. Rijkswaterstaat wil die na-
tuurcompensatie uitvoeren op de 
door mij van de gemeente De Bilt 
gepachte 2,1 ha. Hierdoor dreigt 
mijn bedrijf verloren te gaan’. 

Pacht
Ik vernam in 2016 informeel van 
een ambtenaar van de gemeente 
De Bilt, dat de gemeente al in 
principe met dit voornemen van 
Rijkswaterstaat zou hebben inge-
stemd. Ik wist officieel van niets. 
Ik vind het op z’n zachtst gezegd 
vreemd dat de gemeente nooit het 
initiatief heeft genomen om hier-
over met mij in gesprek te gaan. 
De gemeente De Bilt, de provincie 
Utrecht en het Utrechts Landschap 
hebben in overleg met Rijkswater-
staat deze gronden aangewezen als 
zogenoemd groencompensatiege-

bied. Door mijn initiatief heeft de 
gemeente De Bilt pas in tweede in-
stantie aan deze groencompensatie 
de voorwaarde gekoppeld, dat er 
voor mij een ‘passende oplossing’ 
zou dienen gevonden te worden. 
Wordt die oplossing niet gevonden 
dan zou de gemeente De Bilt geen 
medewerking willen verlenen. Het 
is de vraag wat dit in de praktijk be-
tekent. Door het aanwijzen van de 
compensatiegronden zou Rijkswa-
terstaat gewoon kunnen onteigenen 
zonder dat er voor mij wel een pas-
sende oplossing is gevonden. On-
dertussen is Rijkswaterstaat vooral 
druk bezig om de procesvoering zo 
correct mogelijk te laten verlopen, 
zodat aan alle wettelijke vereis-
ten wordt voldaan. Maar concrete 
voorstellen naar mij toe zijn er 
tot op heden niet. Rijkswaterstaat 
had eerder toegezegd in december 
jl. met een oplossing komen. De 
werkzaamheden aan de A27 gaan 1 
juli a.s. van start. Ik voel me klem 
gezet tussen gemeente en Rijkswa-
terstaat’.

Oplossing
Peek zou het liefste gewoon z’n 
pacht op de huidige locatie ge-
continueerd zien. ‘Ik heb de gron-
den gepacht en ze liggen op een 
veilige en wat geïsoleerde plek en 
sluiten goed aan bij mijn bedrijfs-
gebouwen. Dit is belangrijk voor 
het soort bedrijf dat ik heb. Ik heb 
zo’n 50 paarden in pension en zelf 
bezit ik een aantal prachtige fok-
paarden. Voor de continuïteit van 

Angst voor schade huizen tijdens 
uittrillen onderdoorgang Leijenseweg

door Walter Eijndhoven

Het einde van de werkzaamheden aan de ondertunneling Leijenseweg in Bilthoven nadert 
met rasse schreden. Als alles volgens plan verloopt vindt de gedeeltelijke openstelling van de 
onderdoorgang eind juli 2017 plaats. Voor het echter zover is, moet nog heel wat gebeuren, 

waaronder het verwijderen van de damwanden, door middel van uittrilling.

‘En dat is nu precies waar wij zo 
bang voor zijn’, vertelt Jaap van 
der Zee, als direct omwonende. 
Hij vervolgt: ‘In april 2016 zijn 
de damwanden ingetrild, met veel 
schade aan omliggende huizen als 
gevolg’. Niet alleen was er veel 
geluidsoverlast voor de omwo-
nenden, maar hadden de werk-
zaamheden ook grote gevolgen 
voor de huizen. Bij diverse wo-
ningen ontstonden scheuren in de 
muren. 

Omgevingsvergunning
Om dit soort problemen te voor-
komen zou de gemeente de ‘om-
gevingsvergunning’ moeten hand-
haven. Van der Zee: ‘Dat klopt. 
De omgevingsvergunning omvat 
onder andere een bijlage BLVC 
(Bereikbaarheid/ Leefbaarheid/ 
Veiligheid/ Communicatie) en 
daarin een onderdeel over trillin-
gen, waarvoor gerefereerd wordt 
aan de SBR richtlijn A (schade 

advertentie
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monitoren) en SBR richtlijn B 
(hinder monitoren)’. Tijdens de 
werkzaamheden aan de ondertun-
neling in april vorig jaar kreeg een 
viertal omwonenden een appa-
raatje aan hun huis dat trillingen 
registreert. Tijdens het aanleg-
gen van de bouwkuipen in onder 
andere het weekend van 9, 10 en 
11 april, ontstond serieuze schade 
aan omliggende huizen. Van der 
Zee: ‘Voor deze schade is de aan-
nemer weliswaar aansprakelijk, 
maar heeft de gemeente volgens 
mij niet gehandhaafd op SBR-
richtlijn B, het monitoren van hin-
der, waardoor de signalen eerder 
op rood hadden kunnen springen’. 

BLVC-plan
Op donderdag 30 maart 2017 
vond een gesprek plaats met Pro-
rail en een aantal bewoners en 
werd de registratie van trillings-
gegevens doorgenomen. In het 
BLVC-plan wordt aangegeven 
dat de trillingen binnen bepaalde 
grenzen moeten blijven, zoals 
omschreven in de SBR-richtlijnen 
A en B. ‘Omdat de relatie tussen 
de gepresenteerde grafieken van 
de aannemer en de in het BLVC-
plan genoemde grenswaarden on-
duidelijk bleven, heb ik contact 
opgenomen met SBR en de op-
steller van de richtlijnen’, vertelt 
Van der Zee. Uit het gesprek dat 

m’n bedrijf moet ik weten waar ik 
aan toe ben. Vanochtend (vrijdag 
21 april) hoorde ik zelfs dat dege-
ne bij Rijkswaterstaat die hierover 
gaat tot begin mei met vakantie is. 
In de laatste commissievergadering 
zei de gemeente dat ze er zich hier 
toch heel serieus mee willen gaan 
bemoeien. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat er bij mij zo’n ruim 
55 cliënten in de zorgboerderij aan 
het werk zijn. Ik was daar eigen-
lijk boos over. Mijn familie oefent 
op deze plek al ruim honderd jaar 
ook een agrarisch bedrijf uit. Bij 
de aanleg van de A28 hebben we 
al behoorlijk wat grond moeten in-
leveren. We hebben dat in de loop 
der jaren goed kunnen opvangen 
en nu komt dit verhaal van de A27 
weer. De laatste jaren hebben we 
grote investeringen gedaan om zo 
het bedrijf een toekomst te geven. 
Er is een overdekte rijhal gekomen 
en het erf en buitenvoorzieningen 
voor de paarden zijn gerenoveerd. 
Het zorggedeelte ‘Stichting Grif-
tenstein en Zorg’ is een maatschap-
pelijk en puur sociaal initiatief dat 
oprichtster Suzanne Baan van der 
Zwan samen met mij heeft geno-
men. Al het geld dat daarvan bin-
nen komt wordt linea recta weer in 

die zorg geïnvesteerd. Het agrari-
sche bedrijf is de financiële drager 
van dat alles. Rijkswaterstaat lijkt 
helaas niet in mij geïnteresseerd. 
Uiteindelijk schijnt Rijkswater-
staat te trachten om nabijgelegen 
gronden te verwerven en die dan 
vervolgens aan mij te verpachten. 
Maar is dat voor mij ook een haal-
bare zaak? De paarden komen dan 
te staan op een plek, die voor ieder-
een gemakkelijk toegankelijk is. Is 
dat veilig en verantwoord?’. 

Wens.
‘Mijn wens is duidelijk. Die is dus 
gewoon blijven zitten waar ik nu 
zit. Maar als dat niet mogelijk is, 
zou ik toch graag zien dat de ge-
meente De Bilt voor mijn belangen 
als Bilts bedrijf zou opkomen en 
samen met mij hiervoor zou gaan 
strijden. Helaas voel ik me vast-
gezet tussen twee overheden, die 
het hoofdzakelijk met elkaar alleen 
maar over procedurele zaken heb-
ben. Het belang van de mens met 
z’n bedrijf lijkt volledig uit het oog 
te zijn verloren. De kans is daar-
door helaas reëel aanwezig dat de 
55 cliënten binnenkort hun zorg op 
mijn bedrijf zullen moeten beëindi-
gen’. Huub Peek met een van zijn paarden op zijn pachtgrond.

Cliënten aan het werk op zijn zorgboerderij.

volgde, bleek dat de aannemer 
zich richtte op SBR richtlijn A 
(schade) (geplaatste apparatuur 
buiten, op ongeveer 20 centimeter 
boven de grond). Hierdoor zijn 
de in het BLVC-plan genoemde 
waarden voor A1, A2 en A3 niet 
van toepassing, want die gelden 
voor SBR-richtlijn B. 

Binnenkort gaat het uittrillen van 
de damwanden van start. Van der 
Zee: ‘Wij zullen tijdens het uittril-
len weer worden geconfronteerd 
met veel overlast en schade. De 
vergunninghouder, gemeente De 
Bilt, verzoek ik bij deze om het 
proces te handhaven, op basis van 
de verleende omgevingsvergun-
ning’. 

Jaap van der Zee maakt zich grote zorgen over zijn huis. 
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Beroepenmarkt voor 
middelbare scholieren 

Op woensdag 10 mei 2017 tussen 19.30 en 21.30 uur kunnen scholie-
ren uit deze gemeente van diverse middelbare scholen de beroepenmarkt 
bezoeken in het Gemeentehuis te Bilthoven. Op een laagdrempelige ma-
nier maken zij kennis met diverse beroepen en praten met mensen die 
dat beroep zelf uitoefenen in de gemeente De Bilt en directe omgeving. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die werkzaam zijn in gezondheid 
en milieu, veiligheid, horeca, sport, kunst en theater, tuinbouw of in de fi-
nanciële sector. In bepaalde gevallen kunnen er misschien ook afspraken 
maken voor een extra gesprek of een bezoek bij het bedrijf. 

De beroepenmarkt is bedoeld voor leerlingen en werkers van mavo-3, 
havo-4, vwo-5 -niveau. Ouders zijn ook welkom. Voor meer informatie 
kunnen de scholieren zich wenden tot de teamleider of decaan van de 
eigen school. De beroepenmarkt wordt georganiseerd door de gemeente, 
de middelbare scholen en Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven. Inmiddels 
zijn er ca. 60 beroepsvoorlichters bereid gevonden hier belangeloos aan 
mee te werken; er zijn altijd meer voorlichters welkom. Wie (ook) in 
gesprek wil gaan met enthousiaste scholieren kan contact opnemen via 
debiltbilthoven@soroptimist.nl.

Computer voorjaarsschoonmaak
Homayun Sharifi van Computerhulp Midden Nederland (CMN) is met zijn blauwe auto in deze regio 

een bekende verschijning. Hij biedt 24/7 computerhulp en ondersteuning aan huis en op kantoor.

Hoewel de traditionele voorjaar-
schoonmaak niet meer echt van 
deze tijd is, nodigt de lente daar-
toe wel uit. Ook uw computer kan 
zo’n jaarlijkse schoonmaakbeurt 
goed gebruiken. CMN is gespe-
cialiseerd in hulp aan huis. Het 
grote voordeel daarvan is dat alle 
data gewoon op de computer kan 
blijven staan en de apparatuur 
geen zwervend bestaan in een 
grote organisatie krijgt. 

Bij een onderhoudsbeurt wordt 
de harde schijf opgeschoond, up-
dates verricht en bestanden die 
het functioneren vertragen wor-
den verwijderd. Afsluitend vindt 
over het algemeen een beveili-
ging plaats waardoor het risico 
op virussen en andere ongewenste 

Sponsoring Intocht 
Sinterklaas 

Inwoners van de gemeente De Bilt die vanaf vrijdag 28 april afgedankte 
elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren op hun milieus-
traat, kunnen daarmee de lokale intocht van Sinterklaas ondersteunen. 
Hoe meer ingeleverd wordt, hoe groter de kans dat de intocht hiervoor 
een sponsorcheque van 1000 euro van Wecycle ontvangt. De inleveraars 
zelf maken kans op een nieuw apparaat. Wecycle organiseert de inzame-
ling en recycling van e-waste in Nederland. Wie op de gemeentelijke mi-
lieustraat e-waste inlevert, kan ter plekke met een smartphone inchecken 
op de Wecycle-actiesite. GPS (Global Positioning System) stelt vast of 
de inwoner echt op de milieustraat is. Vervolgens kan de inwoner punten 
scoren voor het lokale goede doel. De 25 gemeenten met de meeste pun-
ten per inwoner, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque van 1000 
euro voor het goede doel. De actie loopt tot en met 31 augustus. Meer 
informatie: wecycle.nl/inleveren.

Over Wecycle
Wecycle is een stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inza-
meling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krij-
gen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige 
lampen een nieuw leven. Hiervoor werken ze samen met 317 gemeenten, 
8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 
kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten.

Bilthovens Kamerkoor geeft concert
door Walter Eijndhoven

Het Bilthovens kamerkoor geeft op zondag 7 mei om 16.00 uur in de Gregoriuskerk aan de 
Gregoriuslaan 8 in Bilthoven haar jaarlijks concert, met als thema: ‘’Liefde door de eeuwen heen’. 
Het gemengde koor bestaat uit 28 leden en staat onder professionele leiding van dirigent Arie Perk. 

Na een jaar van repeteren brengen 
de 28 koorleden hun liederen ten 
gehore aan het publiek. ‘Wij heb-
ben een uitgebreid repertoire van 
liederen tussen 1600 en 1900’, ver-
telt de dirigent. Voorzitter Gusta 
Kerckhoff vult Perk aan: ‘Aan-
staande zondag zingen wij voor-
namelijk liederen van de Engelse 
componisten Edward Elgar, Henry 
John Gauntlett, John Dowland en 
Thomas Tallis’. Niet alleen worden 
diverse liefdesliederen gezongen, 
maar ook bijvoorbeeld het Avé Ma-

ria en een paar stukken a capella, 
alles begeleid door Wim Brunsveld 
op orgel en piano en Mariëtte Bud-
ding op dwarsfluit. 

Tenor gezocht
Het Bilthovens Kamerkoor is opge-
richt in 2008 en bestaat uit zo’n 28 
à 30 leden. Elk jaar geven zij een 
groot concert en tussendoor treden 
zij weleens op in verzorgingshui-
zen. Het kamerkoor bestaat uit on-
der andere acht bassen en zes teno-
ren. Naar een zevende tenor zijn zij 

nog op zoek. Dus wie zich geroe-
pen voelt, is van harte welkom. Na 
het optreden op zeven mei begint 
het Kamerkoor met een nieuw re-
pertoire. Kerckhoff: ‘Graag roepen 
wij tenoren op om met ons te ko-
men zingen, iedere dinsdagavond 
in de Gregoriuskerk, van 19.15 tot 
20.15 uur’. Belangstellenden kun-
nen kaarten bestellen via info@bilt-
hovenskamerkoor.nl of via tel.nr. 
030 2291692. Verdere informatie 
is te verkrijgen via de website van 
Stichting Bilthovens Kamerkoor. 

Verborgen natuur- en cultuurschatten 
Op zaterdag 6 mei is er een wandelexcursie over landgoed Oostbroek. Tijdens de excursie kan worden 

ervaren waarom de natuur op Oostbroek zo belangrijk is voor de hele provincie Utrecht. 

Het historische landgoed aan de oos-
telijke stadsrand van de stad Utrecht 
is zelfs onderdeel van Natuurnetwerk 
Nederland (voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur). Voor de natuurwan-
deling zijn 15 plaatsen beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen reserveren 
via de website van Utrechts Land-
schap. Landgoed Oostbroek herbergt 
een ongekende schat aan natuur- en 
cultuurwaarden. Op het terrein van 
circa 80 hectare zijn loofbossen met 
oude bomen te vinden, een moeras, 
een hoogstamboomgaard met oude 

fruitrassen, een kloostertuin en gras-
landen elkaar af. Op landgoed Oost-
broek komen reeën en dassen voor. 
Ook het aantal vogelsoorten is op-
merkelijk: zoals verschillende soor-
ten spechten en mezen, boomkruiper, 
boomklever, ijsvogel, doodaars, bui-
zerd en havik.

Engels landschapspark
De historische buitenplaats in De 
Bilt, pal tegen de oostgrens van de 
stad Utrecht, werd in 1887 ingrijpend 
vernieuwd. I.H.J. van Lunteren, de 

architect die het neorenaissancisti-
sche hoofdhuis ontwierp, tekende 
ook voor het parkontwerp van land-
goed Oostbroek. De opstallen en 
het park van landgoed Oostbroek 
zijn sinds 2001 Rijksmonument. 
Twee jaar geleden werd het park 
van landgoed Oostbroek ingrijpend 
opgeknapt. Paden werden geschikt 
gemaakt voor wandelwagens en rol-
stoelen, een nieuwe brug werd ont-
worpen voor de slingervijver, en er 
werd een spectaculaire cortenstalen 
wandelbrug aangelegd, die over het 
moerasbos van het landgoed slingert.

Reserveren natuurwandeling
Belangstellenden kunnen op www.
utrechtslandschap.nl reserveren voor 
de natuurwandeling. Er is voldoende 
parkeergelegenheid voor fiets en auto. 
Het vertrekpunt van de natuurwande-
ling is ’t Winkeltje van Oostbroek, 
Bunnikseweg 45a, De Bilt. Op een 
groot deel van landgoed Oostbroek 
zijn honden niet toegestaan, vanwege 
de noodzakelijke rust voor de aanwe-
zige wilde dieren (met name reeën). 
Hulp- en geleidehonden zijn tijdens 
de natuurwandeling wel welkom.

 (Kim Slaats)

Computerhulp Midden Nederland levert hulp aan huis.

In het voorjaar maakt de natuur van Landgoed Oostbroek zich op voor 
volle bloei.

Nog een laatste keer repeteren.

zaken geminimaliseerd wordt. 
Homayun benadrukt dat het anno 
2017 belangrijk is om goed be-
veiligd de digitale snelweg op te 
gaan, zeker gezien de hoeveelheid 
vertrouwelijke informatie die over 
het net vliegt (denk aan internet-
bankieren). CMN verwijdert ook 
de infecties die om de normale 
beveiligingssoftware heen gaan. 
Speciaal voor lezers van De Vier-
klank wordt deze computer APK 
voor een speciaal tarief van € 

55,00 bij u thuis uitgevoerd. De 
aanbieding is geldig tot eind mei. 
Computerhulp Midden Nederland 
staat 7 dagen per week 24 uur per 
dag klaar bij computercalamitei-
ten. ‘Als het echt moet, ben ik er’, 
stelt Homayun.

Kijk voor meer informatie op 
www.computerhulpmidden-
nederland.nl, bel 0346-795104, 
06-24807945 of kijk in de
bedrijvengids van De Vierklank.
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Big Brother is watching you
door Walter Eijndhoven

Facebook, Twitter, Instagram, camera’s op straat, vadertje staat en vele grote bedrijven 
weten alles over ons, burgers. Anonimiteit is er praktisch niet meer bij. Vijf studenten van 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is dit een doorn in het oog en komen met 

maatregelen om gewoon weer lekker anoniem over straat te kunnen gaan. 

Vijf studenten aan de HKU in 
Utrecht maken zich al jaren zorgen 
om het steeds verdergaande came-
ratoezicht in Nederland. ‘Op bijna 
iedere straathoek, in winkels en in 
parken worden ‘nietsvermoedende’ 
burgers gevolgd door Big Brother. 
‘En dat is nu precies wat wij zo eng 
vinden, in deze tijd. Nergens kun je 
meer jezelf zijn of gewoon lekker 
anoniem over straat dwalen. Alles 
weten ‘ze’ van je’, vertelt Westbroe-
ker Marcel Coufreur, student aan de 
HKU. Hij vervolgt: ‘Laatst ben ik 
met een aantal studenten naar Mi-
laan geweest, maar privé over straat 
lopen was er niet bij. Overal hingen 
camera’s. Ter bescherming van de 
burger, noemen zij dat’. 

Pinnen
Natuurlijk wordt de burger niet al-
leen gevolgd door middel van ca-
mera’s. Bij betaling van producten 

in de winkel wordt gepind, zodat 
plaats en zelfs tijdstip achterhaald 
kan worden, en via wifi kan ook 
veel worden nagegaan. Studente 
Jing-cia Liu vult aan: ‘En of dat al 
niet erg genoeg is, men volgt je ook 
via cookies op internet. Of je nu iets 
liked op Facebook of een bedrijf 
volgt via Instagram, alles wordt 
vastgelegd. Facebook verkoopt hun 
gegevens weer door aan allerlei 
bedrijven, zodat jij weer reclame 
krijgt in je mailbox of via andere 
social media. Heel irritant! En in de 
toekomst wordt het waarschijnlijk 
nog erger’. 

Oplossing
De studenten hebben in het kader 
van hun project Anonymous aan 
de Hogeschool vijf oplossingen be-
dacht om toch anoniem over straat 
te kunnen gaan. Eén van die pro-
ducten is het ‘privacymasker’, in 

de vorm van een lens. Je wordt on-
vindbaar voor gezichtsherkenning. 
Iets soortgelijks is de ‘dazzle coat’, 
deze methode stamt reeds uit de 
eerste wereldoorlog, waarbij deze 
het volle zicht verbergt. Een andere 
mogelijkheid is een face projector 
op je hoofd te zetten: een beamer 
die een ander gezicht op jouw eigen 
gezicht projecteert. Onder andere 
via wifi toont een mobiel altijd aan 
waar de eigenaar zich bevindt. Ook 
hier hebben de studenten een een-
voudige oplossing voor gevonden: 
stop alle digitale apparaten in je 
Faraday-rugzak en je bent onvind-
baar, laat Liu weten. Coufreur vult 
aan: ‘Burgers worden ook regelma-
tig lastig gevallen door drones. Lig 
je lekker in je tuin te zonnen, komt 
zo’n ding boven je hangen. Ook 
daar hebben wij iets op gevonden, 
namelijk het ‘anti-drone canon’. 
Het apparaat schiet een net over 
de drone, zodat deze wordt neerge-
haald. Werkt heel effectief’.

Tentoonstelling
In de tentoonstellingsruimte van de 
Academy Gallery in Utrecht wordt 
deze privacy kwestie aan de orde 
gesteld. Hier richt Anonymous zich 
op deze online en offline privacy en 
zoekt naar nieuwe manieren om de 
burger te beschermen tegen mani-
pulatie. De opening van de tentoon-
stelling was op 21 april, om 17.00 
uur. De tentoonstelling zelf is van 
22 april 2017 t/m 13 mei 2017, 
van woensdag t/m zaterdag, tussen 
13.00-18.00 uur, (Koningsdag ge-
sloten). Adres: Minrebroederstraat 
16, Utrecht

Steun gevraagd
Lotte de Vries (16) speelt hockey op MMHC Voordaan. Deze zo-
mervakantie is zij van plan zich als vrijwilliger in te zetten voor de 
stichting Hockey Dreams Foundation en daardoor hockeytraining 
te geven aan kansarme kinderen in Zambia. 

In Lusaka de hoofdstad van Zambia is een professioneel hockeyveld 
aangelegd en zijn er lokale jongeren opgeleid tot hockeytrainer, zodat 
het gehele jaar kinderen kunnen blijven hockeyen. Lotte’s doel is om 
1500 euro in te zamelen en te doneren aan de Stichting zodat deze kin-
deren 10 leuke hockeydagen kunnen worden gegeven, waarbij ze naast 
het hockeyspel ook eten en drinken krijgen. Ook gaat een deel van het 
geld naar de trainingskosten en het onderhoud van de materialen zoals 
pionnen, hockey sticks en ballen, en natuurlijk het blijven trainen met 
de kinderen. 

Op 26 april zong Lotte in de Koningsdagtent in Groenekan een smart-
lap, om geld in te zamelen voor het goede doel. Veel Groenekanners 
steunden haar; zij zamelde 362 euro in. Meer steun kan via devrieslot-
te98@gmail.com.

Peuteropvang via U-pas 
voor éénverdieners 

Vanaf 1 mei 2017 kunnen peuters van éénverdieners zonder kinder-
opvangtoeslag met een U-pas toch gebruik maken van peuteropvang. 
Gezinnen waarvan één ouder een inkomen heeft, krijgen via de rege-
ling gemiddeld twee dagdelen peuteropvang per week vergoed. Peuters 
vanaf 2,5 jaar kunnen bij iedere geregistreerde kinderopvang- of peu-
teropvangorganisatie in de gemeente De Bilt terecht.

De regeling is in het leven geroepen om de positieve ontwikkeling van 
kinderen te stimuleren. Wethouder Madeleine Bakker: ‘Door deze rege-
ling ontstaan meer gelijke kansen voor kinderen. Omdat nu nog meer 
peuters van goede opvang gebruik kunnen maken, is het risico op een 
achterstand bij het begin van de basisschool kleiner geworden. Wij zijn 
blij dat we Biltse peuters deze mogelijkheid kunnen bieden’. Gemeen-
ten ontvangen voor de regeling extra geld van het Rijk. Ouders die van 
de regeling gebruik maken, betalen een eigen bijdrage van 16,50 euro 
per maand per kind aan de peuteropvangorganisatie.

Aanvragen
Om in aanmerking te komen voor peuteropvang via de U-Pas kunnen 
ouders contact opnemen met het consultatiebureau van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) De Bilt of gemeente De Bilt. Daar weet 
men welke peuter-opvangorganisaties geregistreerd zijn. Het CJG De 
Bilt is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op tel. 030 2295050. 
Zie ook www.cjgdebilt.nl. De gemeente De Bilt is tijdens kantooruren 
telefonisch bereikbaar op 030 2289411. 

U-Pas
De U-Pas is er speciaal voor 
inwoners met een inkomen tot 
125% van het landelijk geldende 
minimumloon. Met de pas krij-
gen deze inwoners ook korting 
op sportieve, recreatieve, cultu-
rele en educatieve activiteiten en 
steeds meer gemeentelijke pro-
ducten zoals paspoort en identi-
teitsbewijs. Informatie over de 
U-pas en een aanvraagformulier 
vindt men op www.u-pas.nl. 

Ouders terug in de collegebanken 
Vanaf mei nodigt Bubbles & Blessings iedere maand een spreker uit om ouders college te geven 

over een thema dat verwant is met het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Het eerste 
‘Oudercollege’ wordt gegeven op woensdag 10 mei door ontwikkeling- en systeemtherapeut 

Steven Pont, onder andere bekend van het EO-programma ‘Het Geheime Leven van 4-jarigen’. 

Het doel van de Oudercolleges 
is om ouders te ondersteunen bij 
vraagstukken en onderdelen uit de 
opvoeding, waar ze van tevoren 
niet over hebben nagedacht. Uit-
eenlopende thema’s zullen worden 
besproken de komende maanden: 
van communiceren met baby’s en 
eetproblemen bij kinderen tot een 
stoomcursus liedjes zingen en een 
interactieve lezing over de persoon-
lijke groei van een kind. 

Steven Pont (ontwikkelings- en 
systeemtherapeut), Mariken Hanke 
van Peursem (Muziek op Schoot), 
Sonja Morbé (Wijssein), Karlijn 
Koopmann (Mums&more), Jus-
tine Pardoen (Bureau Jeugd & Me-
dia) en Onno Kleyn (columnist en 
schrijver) geven de colleges. Allen 
zijn zij ervaren en universitair op-
geleid in hun eigen specialisme. 
Ouders die interesse hebben in ex-
tra informatie rondom het gedrag en 

de ontwikkeling van hun kind(eren) 
zijn van harte welkom om aan de 
Oudercolleges deel te nemen. Ieder 
college heeft een ander onderwerp, 
dus ouders kunnen zelf kiezen wan-
neer ze aanschuiven bij Bubbles & 
Blessings. De Oudercolleges vin-
den plaats op woensdagochtend en 
duren van 10.00 tot 11.30 uur. Aan-
melden gaat via het e-mailadres 
van Bubbles & Blessings:
info@bubblesandblessings.com. 

Maatschappelijke stage 8 
Van 8 t/m 10 mei gaan leerlingen van de Werkplaats hun maatschappelijke stage lopen. Een 

groep loopt in tweetallen mee bij een organisatie en anderen lopen stage in een groep. 

Deze groepen gaan elke dag helpen 
bij een andere activiteit of klus. Zo 
gaan ze bijvoorbeeld maandag hel-
pen bij de voorbereidingen voor het 
theaterfestival Vuurol, dinsdag pan-
nenkoeken bakken voor bewoners 
van de Koperwiek en woensdag een 
ochtendje tuinieren in de moestuin 
van Biltse Biet. 

Maatjes
Dit jaar gaat ook een grote groep leer-
lingen helpen bij het maatjesproject 
van Mens met Elkaar. Deze leerlin-
gen worden maatje voor één dag. Op 
maandag 8 of dinsdag 9 mei worden 
zij gekoppeld aan een oudere. De 
groep start ’s ochtends om 9.15 uur 
bij Mens De Bilt. Daar krijgen ze 

meer informatie over het maatjespro-
ject en over de ouderen die ze gaan 
bezoeken. Daarna gaan ze uiteen in 
tweetallen en dan zullen ze met ie-
mand gaan wandelen, een kopje kof-
fie drinken of een spelletje spelen. 

Vrij
Voor de dinsdag zijn nog een paar 

Marcel Coufreur (l) en Jing-Cia Liu (r) willen graag anoniem over straat.

advertentie

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

plekken vrij (om bezoek van scho-
lieren te ontvangen). Men kan zich 
hiervoor aanmelden bij Mens met 
Elkaar; mensmetelkaar@mensdebilt.
nl of tel. 030 7440595.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank kunnen 

artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)
❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMPOLINE A-merk Elfje 
Bouncer te koop rond 360 cm 
doorsnede, 90 cm hoogte. Af 
te halen in Bilthoven €150,-. of 
redelijk bod. Tel. 06-53427269

GARAGESALE wegens emi-
gratie op 6, 13 en 20 mei aan-
staande van 11.00 uur tot 16.00 
uur aan de Binckhorstlaan 8 - 
Hollandsche Rading

Blauwe werk overal is nog 
netjes en heel valt klein mt 52 
€7,50 Tel. 0346-243758

2 boeken over formule 1 
mooie kleuren foto’s. samen 
€8,-. Tel. 0346-243758

Fc Utrecht sjaal/das met de let-
ters van Fc Utrecht erop. Ziet 
er nog netjes en heel uit €10,-. 
Tel. 0346-243758

2 prachtrosella's, gratis, Tel. 
06-53261387, Vuursedreef 97

Grote sjoelbak. €25,-. Tel. 
030-2624616

Lichtgewichtrollator met 
mand , goudkleurig €25,-. Tel. 
06-48850620

Biedermeier eettafel €50 Tel. 
06-48850620

Negenarmige kroonluchter 
€20,-. Tel. 06-48850620

Kunststof wit ligbed voor bui-
ten €20-. Tel. 06-53441095

Stalen anti inbraakrek bestaat 
uit 2 delen, afm. 77 x 63 cm per 
deel. €45,-. Tel. 06-53441095

Kinder (bos)wandelwagen in 
goede staat. €25,-. Tel. 035-
5771564

Activiteiten
Welkom op de 
LENTEMARKT, dv zaterdag 
13 mei van 10:00-15:30 uur bij 
de zorgboerderij, dorpsweg 85 
in Maartensdijk. Veel kramen, 
dieren, catering en activitei-
ten!

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder en 
behanger heeft nog tijd over 
voor al uw behang-, schilder 
en sauswerk 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.tuinexclusief.com

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis 06-34892915

Welkom op de Lentemarkt, dv 
zaterdag 13 mei van 10:00-
15:30 uur bij de zorgboerderij, 
dorpsweg 85 in Maartensdijk. 
Veel kramen, dieren, catering 
en activiteiten!

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Nieuw! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstan-
daard of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of 
mail info@bubbelsenboefjes.nl

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

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

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

Te huur ruime GARAGEBOX 
Julianalaan Bilthoven, 115 
pm info 035-6560764 of 
06-24760212.

Om onze vriendin te helpen 
onmacht en frustratie te ver-
werken willen we haar graag 
de mogelijkheid geven om 
veel BORDEN kapot te gooi-
en. Wie heeft er nog oude, 
beschadigde borden staan die 
vernietigd kunnen worden. We 
halen ze graag op. Bel (of app) 
06-37409172

Van Koningsdag is weer genoten 
en al was het niet zonovergoten
het bleef aardig droog
dat hoeft geen betoog
wat de vreugde meer deed vergroten

Guus Geebel Limerick

Utrechts Landschap kiest voor duurzame energie 
Met ingang van 1 mei 2017 krijgt Utrechts Landschap de energie voor al haar aansluitingen geleverd via de Biltse 

Energie Coöperatie BENG! Utrechts Landschap is via BENG! klant geworden en De Duurzame Energie Unie 
gaat de energielevering verzorgen voor alle aansluitingen van Stichting Het Utrechts Landschap en de daaraan 

verbonden Stichting Kasteel Loenersloot en Stichting De Utrechtse Molens. 

Utrechts Landschap was op 25 augustus 2016 één van de on-
dertekenaars van Het Bilts Energie Akkoord. Dit Akkoord is 
ontstaan uit het Energie Beraad De Bilt, dat bestaat uit een 
groep van 17 organisaties en bedrijven uit de gemeente De 
Bilt, die samen en elk op zich een bijdrage willen leveren aan 
de realisatie van een energie-neutrale gemeente in 2030. 

Keus
De bewuste keuze voor de levering van lokale duurzame 
energie via BENG! is één van de manieren waarop Utrechts 
Landschap invulling geeft aan de afspraken die zij in het ka-
der van het Bilts Energie Akkoord heeft gemaakt. Door lokaal 
opgewekte duurzame energie af te nemen van de Duurzame 
Energie Unie steunt Utrechts Landschap de lokale economie 
en bevordert zij de verdere ontwikkeling van BENG! als lo-
kaal energiebedrijf. 

Bovendien past de afname van duurzame energie bij de doel-
stelling van Utrechts Landschap om de natuur en erfgoed in 
de provincie op een duurzame manier te beheren en bescher-
men voor de toekomst. De Duurzame Energie Unie is door de 
Consumentenbond in 2015 én 2016 uitgeroepen tot de meest 
duurzame energieleverancier van alle 37 onderzochte leve-
ranciers en kreeg als rapportcijfer een 10.

Christoph Buter (bestuurslid BENG!): ‘Wij zijn blij en enorm 
trots dat Utrechts Landschap via ons gekozen heeft voor lo-
kaal en duurzaam en zo een belangrijke eerste stap in de rich-
ting van een energie-neutrale gemeenschap neemt. Wij hopen 
dat veel inwoners, bedrijven en andere instellingen binnen 
onze gemeente dit voorbeeld zullen volgen.’

(Jenny Senhorst)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Briefschrijver/ster Will Jansen (Vierklank 19 april) 
heeft volkomen gelijk. De gemeente De Bilt behan-
delt haar inwoners als een stel onbenullen. Serieus 
naar hen luisteren is een utopie. Er is een gezegde: 
‘Politici aan de macht zitten er voor zichzelf’’ dat 
opgeld doet. Natuurlijk wordt de zendmast voor T-
mobile geplaatst op het terrein in de Leijen. Het levert 
immers geld op en wanneer dat aan de orde is, is er 
geen houden meer aan. Protesten en petities ten spijt. 
Verspilde moeite. 

Over talloze onderwerpen hebben de inwoners zich 
laten horen, o.a. via de beruchte inloopavonden. De 
beslissing over een onderwerp is al lang genomen, 
de aanwezigen worden formeel aangehoord en dat is 
het dan. Het gedrag van de gemeente is er de oorzaak 
van dat de afstand tussen haar en haar inwoners (on-
overbrugbaar) groot is. Feitelijk wordt de democratie 
door de gemeente telkenmale met voeten getreden. 

J.J. Vermaak, De Bilt

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Denk aan anderen!

Op de vooravond van Goede Vrijdag, 14 april jl., 
ben ik op weg naar een kerkdienst in Utrecht. Ik 
zet mijn fiets onder in de fietsenrekken bij het stati-
on van Bilthoven. Goed uitkijken dat ik mijn hoofd 
niet stoot aan het rek erboven! Gebogen loop ik 
achteruit, berg intussen mijn fietssleuteltje op in 
mijn tas, draai me om en wil naar het station lo-
pen. Beng, ik stoot mijn neus keihard aan het rek 
ernaast, dat niet ingeklapt blijkt te zijn. 

Resultaat: een gekneusde neus, gelukkig nog net 
geen kapotte bril, geen kerkdienst, maar naar huis 
en ijs op mijn gezicht. En vooral boosheid: op 
mezelf, dat ik dat uitstekende rek niet gezien heb, 
maar ook vooral op de onverlaten die na gebruik 
de rekken niet in de oude stand terugplaatsen. Ik 
zag later dat zeker vijf andere rekken ook nog uit-
geklapt waren. Gebeurt zoiets in het donker, dan 
zijn er meer ongelukken te verwachten.

(Angelique Hajenius)
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SVM nog steeds niet veilig
In de thuiswedstrijd tegen periodekampioen Focus ‘07 had SVM de laatste punten kunnen 

halen om gevrijwaard te blijven van het spelen van nacompetitie voor degradatie- c.q. promotie 
3de en 4de klasse. Dat dit niet lukte betekent nog volop spanning in de laatste ontmoetingen 

Zonder de gebroeders Engel toon-
den de geelblauwe Maartensdijkse 
equipe veel inzet tegen een beter en 
sneller combinerend Focus ’07. De 
bezoekers waren zeker het eerste 
kwartier gevaarlijker. SVM-goalie 
Stijn Orsel hield met goed keepers-
werk gelukkig de nul vast. Lang-
zaam maar zeker pakte SVM het 
initiatief. Enkele gevaarlijke aan-
vallen met goede schoten van Mar-
cel Melissen, Mike de Kok en Erno 
Steenbrink waren niet van invloed 
op het scoreverloop. Focus 07 bleef 
gevaarlijker en kwam vlak voor de 
rust verdiend uit een rommelige si-
tuatie op voorsprong.

De toch weer talrijk opgekomen 
supportersschare dacht dat SVM 
snel de gelijkmaker zou gaan sco-
ren: hard werken was niet voldoen-
de om aan die wens gehoor te kun-
nen geven. Zo lukte het Diederik 
Hafkemeyer twee keer net niet en 

kon Mike de Kok het doel niet vin-
den. Focus ‘07 bleef veel gevaarlij-
ker met vooral hun counters. Marcel 
Melissen bracht de spanning terug 
door met een fraai afstandsschot de 
aansluitingstreffer te maken, maar 
de wedstrijd eindigde met een 1-3 

winst voor Focus ‘07. Mede omdat 
concurrent Bunnik drie punten pak-
te moet SVM nog vol aan de bak en 
nog tenminste 1 wedstrijd winnen. 
Volgende week staat de altijd las-
tige regio-ontmoeting tegen DOSC 
in Den Dolder op het programma.

Vroege vogelwandeling 
Zaterdag 13 mei is er weer de Vroege Vogelwandeling in de Bethune-
polder; deze 4de editie wordt georganiseerd door de Agrarische Na-
tuurvereniging Noorderpark (ANV). De start is om 7.00 uur vanaf de 
boerderij van Wim van der Linden, Bethuneweg in Tienhoven. De wan-
deling duurt 1,5 uur en is onder begeleiding van professionele voge-
laars. Na de wandeling is er een ontbijt op de boerderij met streekeigen 
producten. Deelname voor leden van de ANV Noorderpark is gratis; 
niet leden betalen 7,50 euro. Aanmelden gewenst voor donderdag 11 
mei i.v.m. de catering bij Henk van Zijtveld, tel. 0346 261266, of via 
de mail: v.zijtveld@hetnet.nl. Laarzen en verrekijker zijn aanbevolen.

Uitslag Wedvlucht 
De leden van Postduivenvereniging De Bilt namen met hun vogels deel 
aan een wedvlucht vanuit Niergnies, gelegen in het Franse Noorderde-
partement Hauts-de-France op een gemiddelde afstand van 250 km. De 
eerste tien prijzen werden toegekend aan Ron van Veggel en Zoon (1, 3 
en 5), aan Peter van Bunnik (2), aan Combinatie Turk en van Zels (4), 
aan Combinatie van Grol en Zoon ( 6, 7 en 8), aan Ron Miltenburg (9) 
en aan J.A. Pouw (10).

SVM Klaverjassen

De broers Leo (3de), Jan (1ste) en Dirk (2de) van der Heide(v.l.n.r.) sloten 
vrijdag 28 april het Klaverjasseizoen 2016-2017 zegevierend af. De prij-
zen, aangeboden door Marcel de Graaf van Installatiebedrijf J. Boshuis, 
werden hierbij uitgereikt. De opbrengst van de klaverjasavonden komt ten 
goede aan de organisatie van het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi voor ba-
sisscholen in Maartensdijk. (Karel Schouten)

Wandelen op Beerschoten

Zondag 7 mei organiseert Utrechts Landschap een wandeling op 
Landgoed Beerschoten. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over 
de rijke historie van dit landgoed. De wandeling duurt ca. 1,5 uur en 
start vanuit Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6. Vertrektijd 14.00 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Konings (voetbal) sportdag
21 April was weer het schoolvoetbal 
onder de vier kernen van de oude 
gemeente Maartensdijk. De deelna-
me bestond uit 500 basisscholieren 

vanaf groep 3 t/m 8. Het was een 
geslaagde dag, mede door het rede-
lijke weer en de grote belangstelling 
van de vele (groot-)ouders. 

De prijzen zijn alsvolgt verdeeld: 
 
• Groep 3, 1e plaats ‘t Kompas 

2e plaats de Nijepoort en 
3e plaats de Bosberg

• Groep 4, 1e plaats de Bosberg, 
2e en 3e plaats de Nijepoort

• Groep 5, 1e plaats de MLK, 
2e plaats de Nijepoort en 
3e plaats de MLK

• Groep 6, 1e en 2e plaats 
de Kievit en 3e plaats 
de Nijepoort

• Groep 7, 1e plaats de Kievit, 
2e plaats de MLK en 
3e plaats de Nijepoort 

• Groep 8, 1e en 2e plaats 
de Nijepoort en 
3e plaats de MLK

(Karel Schouten)

Stratenvolleybaltoernooi 
Koningsdag een succes

door Kees Diepeveen

Mede door het weer en een goede 
organisatie is het Stratenvolley-
baltoernooi 2017 een succes ge-
worden. Tien teams streden om 
de titel Stratenvolleybalkampioen 
van Maartensdijk op de velden van 
korfbalvereniging TZ. De winnaar 
werd de combinatie Marijkelaan/
Spechtlaan, die in een spannende 
finale het team van Stratenplan ver-
sloeg.

Het was 13 jaar geleden dat vol-
leybalvereniging Salvo’67 het 
Stratenvolleybaltoernooi heeft ge-
organiseerd. In 2004 was de Karne-
melksweg de laatste winnaar. Het 
50 jarig jubileumjaar was aanlei-
ding om het stratentoernooi nog een 
keer te organiseren.

De weergoden waren het toernooi 
goed gezind. De competitie werd 
gespeeld in twee poules van vijf 
teams. Tot de kruisfinales was het 

droog en behoorlijk zonnig. Tussen 
de poulewedstrijden en de kruisfi-
nales was er voor elk team een taart 
beschikbaar. Na een flinke regenbui 
van een kwartier konden de kruisfi-

nales en de finale worden gespeeld. 
Het team Stratenplan was een com-
binatieteam van straten van waaruit 
slechts een of twee spelers meede-
den. 

Nummer 13 van het Culemborgse Focus’07 begaat een overtreding op 
Mike de Kok, gadegeslagen door Erno Steenbrink. (foto Nanne de Vries)

Het winnende team een combinatie van Marijkelaan en Spechtlaan met 
de trofee. Staand v.l.n.r. Peter Hegeman, Arnout Verhaar, Daisy van Ek, 
Mirte Kooy; zittend v.l.n.r. Emile Tournier en Izak van den Bosch.

Maar liefst 500 kinderen betraden de velden van SVM.
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Koetjes van de vloer

Werken in het 
Van Boetzelaerspark

Zaterdag 29 april is er opnieuw door ongeveer 14 
vrijwilligers gewerkt in het Van Boetzelaerpark in De Bilt. 

Dit keer stonden drie activiteiten 
op het programma. Bij de nieuwe 
verbinding tussen de sloot om het 
weiland en de vijver in het park 
zijn aan beide kanten plantjes ge-
plant. Verder zijn de in december 
geplaatste nestkastjes geïnspec-
teerd op bewoners. 

Enkele nestkastjes blijken al be-
woond te zijn, nu nog wachten op 
de nakomelingen. Tot slot is ook 
werk verzet in de fruitboomgaard. 
Het gras is gemaaid en de bomen 
zijn bemest. En natuurlijk was er 
ook tijd voor gezelligheid.

Werkochtend
Wie ook een keer wil komen 
helpen tijdens de maandelijkse 
werkochtend, of meer wil weten 
over de waterverbinding, de ge-
adopteerde nestkastjes of andere 
wetenswaardigheden kan www.
vriendenboetzelaerpark.nl raad-
plegen. [HvdB]

Van Ruiterspoor naar ruiterpad
door Henk van de Bunt    

Op 28 maart is tijdens de Dorpsraadvergadering Groenekan de actie van start gegaan om 
gelden in te zamelen ter verbetering van het ruiterpad Hooge Kampse Plas. De verwachting is 
dat een goed ruiterpad voorkomt dat ruiters op het fietspad gaan lopen en hun paarden daar 

uitwerpselen achterlaten. Dat stoort fietsers en wandelaars en is bovendien wettelijk verboden.

Het ruiterspoor langs de Hooge 
Kampse Plas tussen de Voor-
dorpsedijk en de Groenekanse-
weg wordt veel gebruikt door re-

creanten, fietsers, wandelaars en 
ruiters. De ervaring leert dat het 
gezamenlijk gebruik nog weleens 
tot problemen en wederzijdse 

overlast leidt. Daarbij moet men 
denken aan paardenpoep en si-
tuaties waarin ruiters en fietsers/
wandelaars gebruik maken van 

V.l.n.r. Boswachter Hans Hoogewerf en de Dorpsraadleden Boudewijn Rietveld, Trudy Siegerink en Marius van 
den Bosch. [foto Reyn Schuurman]

het fietspad. In een gelegenheids-
samenwerking tussen Dorpsraad 
Groenekan, de Koninklijke Ne-
derlandsche Hippische Sportbond, 
Stichting Het Utrechts Landschap, 
Recreatieschap Stichtse Groenlan-
den, Gemeente De Bilt en een aan-
tal maneges is aan een oplossing 
gewerkt. 

Actiepunten
Marius van den Bosch is voorzitter 
van de Groenekanse Dorpsraad. 
Hij vertelt: ‘Er zijn drie actiepun-
ten: 1. Er is een tweetal borden ge-
plaatst om ruiters te vragen niet op 
het fietspad te rijden (iets wat ove-
rigens bij wet verboden is), 2. Aan 
maneges, stalhouders en particu-
lieren wordt gevraagd te zorgen 
dat de ruiters dat ook echt gaan 
doen en 3. We zijn met elkaar gaan 
kijken, of we voldoende geld kun-
nen verzamelen om het ruiterspoor 
te verbeteren, zodat dit spoor in 
de berm een ruiterpad wordt en 
het altijd gebruikt kan worden. 
Ergernissen tussen ruiters, fietsers 
en wandelaars behoren dan tot het 
verleden’.

Spoor
Utrechts Landschap heeft aange-
boden te kijken of het spoor, wat 
nu naast het fietspad ligt, kwali-
tatief verbeterd kan worden zodat 
het droger en bruikbaarder wordt. 
De kosten worden ingeschat op 
ongeveer 4.500 euro. Van den 
Bosch: ‘Wij hopen de actie suc-
cesvol te kunnen afsluiten op 6 

mei en ons plan te verwezenlij-
ken. Vanuit Vitaal Platteland en 
van Dorpsgericht werken van de 
gemeente is er ook al een toezeg-
ging binnen maar we zijn er nog 
niet. Een goed initiatief vindt 
iedereen. Het moet toch lukken 
samen met alle ruiters die er ge-
bruik maken van het pad langs de 
Hooge Kampse plas een mooi rui-
terpad te maken.

Hopelijk sluiten er nog velen aan 
met een bijdrage en zijn het niet 
een paar, maar alle ruiters én stal-
houders die voor anderen gaan mee 
betalen om dit pad te realiseren. 
Een van de vragen die ons bereikte 
is hoeveel wordt er verwacht bij 
te dragen. Geen verplichting maar 
wel een richting is eenmalig € 50 
per ruiter en een veelvoud per stal-
houder. Wie zou er niet over een 
beter pad langs de Hooge Kampse 
plas willen lopen met zijn paard? 
Bijdragen zijn te storten na e-mail-
overleg via secretaris@dorpsraad-
groenekan.nl

Op dit moment is er plm. 2800 
euro aan toezeggingen binnen. Als 
de doelstelling niet behaald wordt 
zullen de bedragen worden terug-
gestort. Als de actie niet succes-
vol is zal het huidige ruiterspoor 
worden afgesloten en is men in 
overtreding, wanneer men als rui-
ter langs de Hooge Kampse Plas 
paardrijdt. Het gedogen houdt dan 
op en men zal worden aangespro-
ken op mentaliteit’.

Dansend gingen ze afgelopen 
zaterdag weer voor het eerst 
de wei in, de koeien van 
zorgboerderij Nieuw Bureveld. 
Aangelokt door de aankondiging 
van een ‘koeiendans’ kwamen 
pakweg 200 kinderen, ouders en 
grootouders langs om er getuige 
van te zijn. 

Het zonlicht, de wind, de ruimte en 
de kleuren maken, dat de koeien 
na een langdurig verblijf in de stal 
gekke bokkensprongen maken. 
Nieuw Bureveld maakt er elk jaar 
weer een publieksevenement van 
en de aanwezigen genoten met 
volle teugen. 

(Henk Zandvliet)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
03-05
Do.

04-05
Vr.

05-05

Eendenborstfilet met 
sinaasappelsaus

of
Roodbaarsfilet met 

Hollandaisesaus
of

Spaanse olijventaart

€ 11,-

Woe.
10-05
Do.

11-05
Vr.

12-05

Kipsaté
met frietjes en sla

of
Zeebaars en Rode poon

met maïsratatoulle
of

Knoflookchampignons
uit de oven

€ 11,-

Vanaf 1 mei “Zomeropeningstijden"

Nieuwe plantjes voor het Van 
Boetzelaerpark.
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