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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Fort de Bilt is midden op de Bilt-
sestraatweg gebouwd in 1819-1821 
en is het eerste fort uit de gordel 
rond de stad Utrecht. Het fort be-
staat oorspronkelijk uit aarden wal-
len met vier bastions.

Om de geschiedenis van het fort 
blijvend in gedachten te houden 
is de Stichting Herdenkingsmonu-
ment Fort De Bilt opgericht door 
de Utrechtse afdelingen van de 
Nationale Federatieve Raad van 
het Voormalig Verzet Nederland 

en de Nederlandse Vereniging van 
Ex-Politieke Gevangen in de Be-
zettingstijd. De doelstelling van de 
Stichting Herdenkingsmonument 
is o.a. de instandhouding van het 
sinds 1949 bestaande monument, 
de bunker en de omgeving en het 
organiseren van de jaarlijkse her-
denkingsbijeenkomst.

Bezetters
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.

Herdenkingsplaats
Fort de Bilt is als herdenkingsplaats 
al gebruikt in 1945. In de zomer 
werd een eenvoudig gedenkteken in 
de vorm van een kruis geplaatst op 
de plek waar velen werden dood-
geschoten. Er is door vrijwilligers 
geld ingezameld zodat uiteindelijk 
in 1949 het huidige monument kon 
worden opgericht.

Het monument is in 1949 onthuld 
door de weduwe van een verzets-
man. Het monument in Fort de Bilt 
is een wit natuurstenen beeld van 
een vrouwenfiguur met kind en 
hond. In haar rechterhand houdt de 
vrouw een lauwerkrans vast. Het 
beeld staat symbool voor het gezin 
dat niet meer compleet is. De lau-
werkrans in de hand van de vrouw 
is een teken van rouw. Het beeld is 
geplaatst op een gemetseld muurtje. 
Voor het beeld is een bloemenperk 

aangelegd. Bij het gedenkteken 
is een klokkenstoel met luidklok 
geplaatst. In 1995 zijn er tevens 6 
gedenkplaten geplaatst met daarop 
de namen van de 140 gefusilleer-
den. Deze marmeren platen liggen 
links en rechts naast de trap naar de 
luidklok. De grote luidklok is af-
komstig uit het voormalig Militair 
Hospitaal in Utrecht.

Herdenking bij Fort De Bilt
door Henk van de Bunt

Zaterdag 2 mei zijn op Fort De Bilt voor de 70ste keer na de Tweede Wereldoorlog de 
slachtoffers van het naziregime herdacht. De opkomst was indrukwekkend. Kransen werden 

gelegd door de burgemeesters van Utrecht en De Bilt, door de commissaris van de Koning 
van de Provincie Utrecht en door militaire autoriteiten. Daarna werden door nabestaanden en 

belangstellenden bloemen gelegd bij het monument en bij de naamstenen.

Het burgemeestersechtpaar van De Bilt heeft een krans gelegd. 
[foto Reyn Schuurman]

Jongeren leggen bloemen bij het monument. [foto Reyn Schuurman]
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Herdenking

Maandagavond 4 mei waren er zowel in Bilthoven bij gemeentehuis Jagtlust als in Westbroek – in de 
Hervormde Kerk en bij het oorlogsmonument bijeenkomsten ter herdenking van gevallenen tijdens oorlogen. 
In De Vierklank van 13 mei a.s. zullen verslagen daarvan opgenomen worden.  
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

10/5 • 10.30u - mevr. ds. B. L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/5 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
10/5 • 18.30u - Ds. J. B. ten Hove 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/5 • 10.30u - F. C. E. Muller

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/5 • 10.00u - Dhr. J. Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/5 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

10/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
10/5 • 17.00u - Ds. C v/d Berg

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/5 • 10.00u - Ds. A. C. Kortleve
10/5 • 19.00u - Ds. H. de Leede

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/5 • 10.00u - Ds. G. M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/5 • 10.00u - Dr. J. van Amersfoort

R.K. St. Michaelkerk
10/5 • 10.00u - J. Meijer en K. van Gestel

Volle Evangelie Gemeente
10/5 • 10.00u - Dhr. R. de Vries 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

10/5 • 10.30u - Mevr. ds. E. A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
10/5 • 10.00u - Ds. M. A. Kuijt 

10/5 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk
10/5 • 10.30 en 18.00u - Ds. Zweistra

Onderwegkerk Blauwkapel
10/5 • 10.30u - Ds. P. D. D. Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/5 • 11.00u - Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
10/5 • 18.30u - Ds. B. E. Weerd

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

10/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
10/5 • 9.30u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
10/5 • 10.30u - Pastor J. Baneke

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/5 • 10.00u - Hr. A. Doornebal
10/5 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
10/5 • 10.00u - Ds. K. C. Kos

10/5 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Fotoclub Bilthoven

Maandag 11 mei komt de foto-
club bijeen voor het thema ‘top-
pers van nu’. De leden leveren 
hun beste foto in voor de zome-
rexposities. De onderwerpen van 
de foto’s zijn van zeer uiteenlo-
pende aard. 

De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het H F Witte 
centrum, Henri Dunantplein 4, 
De Bilt. Voor meer inlichtingen: 
www.fotoclubbilthoven.nl 

Welke tablet past 

Stelt u zichzelf deze vraag ook 
wel eens. Hoe moet ik me laten 
voorlichten, wat moet ik aan-
schaffen? Kom op dinsdag 12 
mei (van 12.00 tot 14.00 uur) 
naar een ‘themamiddag’ voor een 
antwoord op deze vraag naar Ser-
vicecentrum Bilthoven Noord, 
Gregoriuslaan 35 Bilthoven. 

Inlichtingen hierover: Service-
centrum Maartensdijk 0346 
214161, www.mensdebilt.nl / 
maartensdijk@mensdebilt.nl.

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

‘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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

De duisternis verdwijnt bij het licht...
 

Verslagen, intens verdrietig, maar ook zeer dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, is heengegaan mijn lieve vrouw, 

onze geweldige moeder, schoonmoeder en oma
 

Wilhelmina Catharina Johanna Klarenbeek-Niekerk
 
Breukelen-Nijenrode, Groenekan, 
3 december 1948 1 mei 2015
 
Wij hebben groot respect en bewondering voor de manier waarop
zij tot het laatste moment tegen haar ziekte heeft gevochten.
  
 Groenekan Andries Klarenbeek
  Dieren Sander en Henriëtte Klarenbeek-Van Heuvel
   Marije
   Joep
 Bischwiller (Fr) Arjen Klarenbeek         
   Victoria
   Benjamin
 Bilthoven Niels Klarenbeek en Hanke Wempe
   Syb
 
  Correspondentieadres: Familie Klarenbeek
  p/a Yarden & Geersing uitvaartzorg
  Bereklauw 1, 3738 TE  Maartensdijk 
 
De afscheidsceremonie wordt gehouden op donderdag 7 mei
om 13.00 uur in de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34
te Bilthoven. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op
de algemene begraafplaats ‘Brandenburg’, gelegen naast de kerk.
Om 15.00 uur is er gelegenheid tot condoleren tijdens een
informeel samenzijn in het Koetshuis van Landgoed Eyckenstein, 
Dorpsweg 195 te Maartensdijk. 

 Liever geen bloemen.

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 9 mei haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringse-
weg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringse-
weg. U wordt verzocht het papier 
(gebundeld of in dozen) of de 
papierkliko vóór 8.00 uur aan de 
weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 9 mei oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Tôt ou tard s´en aller...

Onze lieve en dappere echtgenoot, vader en opa

Freek Raatgever
(Jacob Frederik)

Utrecht, 7 augustus 1938 Maartensdijk, 5 mei 2015

is overleden. Freek heeft met zijn kennis, creativiteit en geduld 
veel professionele en persoonlijke initiatieven ondersteund. Hij zal 
hierbij enorm worden gemist. De mooie herinneringen aan Freek 
zullen we koesteren.

 Anneke Raatgever - Francken
 Wouter Raatgever,
  Rafael
 Maarten Raatgever - Sophie Duteil
  Louise, Mathilde
 Maaike Knoester

We nemen afscheid van Freek op vrijdag 8 mei om 13:30 uur in de 
Sint Maartenskerk in Maartensdijk, Nachtegaallaan 40. Aansluitend 
vindt om 15:15 uur de begrafenis plaats op de Natuurbegraafplaats 
‘Den en Rust’ te Bilthoven, Frans Halslaan 27.
Gelegenheid tot condoleance en het uitbrengen van een toast 
op Freek, kan vanaf 16:00 uur in restaurant ‘De Mauritshoeve’ in 
Bilthoven, Maartensdijkseweg 9.

Correspondentieadres:
Maarten Raatgever  ●  Albrechtlaan 24  ●  1404 AL Bussum
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	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

advertentie

De Boskapel is onderdeel van een 
voormalige school. Op 20 februari 
1953 werd in dit gebouw de christe-
lijke kleuterschool ‘de Springplank’ 
geopend. Er waren toen 2 klasloka-
len, die van elkaar gescheiden wa-
ren door een vouwwand. Dankzij 
deze vouwwand kon de ruimte van 
de beide lokalen ook gebruikt wor-
den voor bijeenkomsten van ‘de 
Hervormde Lidmatenkring’, een 
groep Nederlands Hervormden, die 
zich in de jaren vijftig losmaakte 
van de Dorpskerkgemeente om een 
‘thuis’ te vormen voor gelovigen 
‘in het midden’ van de Nederlands 
Hervormde Kerk. Na een paar jaar 
werd aan de kleuterschool een 
speelzaal/gymnastiekzaal gebouwd 
en de gemeentesamenkomst ver-
huisde naar deze ruimte. Tot 1985 
werd deze zaal voor elke zondagse 
kerkdienst omgebouwd tot liturgi-
sche ruimte. Daar kwam een eind 
aan toen in 1985 de kleuterschool 
sloot, omdat het kleuteronderwijs 
bij het basisonderwijs werd ge-
voegd. Nog in datzelfde jaar werd 

onder leiding van de Groenekanse 
architect Rob Brouwer deze ruimte 
omgebouwd tot een permanente 
kerkzaal en kreeg het de naam ‘de 
Boskapel’.

Zingen
De Groenekanse Boskapel telt on-
geveer 110 leden die veelal wat 
ouder zijn. Els Visser is er als pre-
dikant aan verbonden: ‘Het is een 
hartelijke, actieve gemeente. Het 
valt me op dat mensen echt met 
elkaar meeleven en voor elkaar 
zorgen als het nodig is. Tijdens ge-
sprekken heb ik gemerkt hoe God 
voor veel gemeenteleden een dra-
gende kracht is in hun leven. Mis-
schien dat ze dat soort persoonlijke 
dingen hier wat makkelijker met 
een ander delen’. 
Wanneer je de kerkzaal betreedt, 
merk je direct al hoezeer muziek 
een wezenlijke onderdeel is van de 
zondagse vieringen. Er is een har-
monium, een orgel en een piano. 
‘Vaak draagt dan ook nog trom-
pettist Michiel Plomp zijn steen-

tje bij’, aldus jubilerend organist 
Klaas van Boggelen. Sinds januari 
1990 is hij organist in de Boskapel 
in Groenekan en werd hij bespeler 
van het daar zojuist in gebruik ge-
nomen Van Vulpen-orgel; een orgel 
met 2 klavieren en een vrij pedaal. 
’Dat orgel heb ik dan nu 25 jaar 
met plezier bespeeld. Op de kerke-
lijke feestdagen was er ook altijd 
medewerking van de trompettist 
Michiel Plomp, waarmee ik ook bij 
concerten veel samenwerk. Naast 
het pijporgel zijn daar in de afgelo-
pen jaren een drukwindharmonium 
en een mooie piano bijgekomen. 
Deze muziekinstrumenten zijn zeer 
bruikbaar gebleken bij de muzikale 
praktijk in de kerkdiensten. De 
Boskapelgemeente is dan ook een 
goed zingende gemeente’.

Orgels
De interesse voor het orgel ging bij 
van Boggelen zover, dat hij ver-
scheidene jaren bij de firma van 
Vulpen in de orgelbouw heeft ge-
werkt. Het begeleiden van diensten 

begon in 1961 op een harmonium 
bij de jeugdkapeldiensten in de 
Utrechtse wijk Lauwerecht, samen 
met zijn vader. Van Boggelen: ‘In 
de Triumfatorkerk en de Zuider-
kerk in Utrecht kreeg ik in 1970 
mijn eerste aanstelling. Daarna ben 
ik vanaf 1975 organist geweest in 
de Dorpskerk in Maarssen. Ook 
bespeel ik dus vanaf 1990 het or-
gel, de piano en het drukwindhar-
monium in de Boskapel in Groe-
nekan. Vanaf 2003 ben ik één van 

de organisten van de Noorderlicht-
gemeente in Zeist, met het mooi 
klinkende Flentroporgel. In 2010 
vierde ik mijn 40 jarig jubileum als 
kerkorganist in het museum Speel-
klok (Buurkerk) in Utrecht waar ik 
huisorganist ben en het prachtige 
Witte-orgel mag bespelen’.

Het concert vindt na de ochtend-
dienst plaats om 11.30 uur en kan 
ook los van de voorafgaande dienst 
bijgewoond worden

Jubilerende organist geeft concert
door Henk van de Bunt

Op 10 mei a.s. wordt stil gestaan bij het feit dat Klaas van Boggelen 25 jaar als organist 
verbonden is aan de Boskapel in Groenekan. Na de ochtenddienst zal dit jubileum opgeluisterd 

worden met een concert, waaraan ook trompettist Michiel Plomp en klarinettist en  
oud predikant Piet Pannekoek zullen meewerken.

Klaas van Boggelen achter het drukwindharmonium; op de achtergrond 
het van Vulpen-orgel.

Philipp van der Zeeuw is in 1939 
geboren als jongste van een gezin 
van 7 kinderen aan de Bollehof-
sestraat 106 in de Utrechtse wijk 
Wittevrouwen. Zijn vader was de 
eigenaar van de eerste Nederlandse 
papieren brillenetui-fabriek. Voor 
de periode met vele grenswijzigin-
gen door gemeentelijke herindelin-
gen stond hun huis in de gemeente 
Utrecht en de achtertuin in de ge-
meente Oostveen, het latere Maar-
tensdijk. 

Geweer in paraplubak
Als kind van amper 6 jaar oud was 
Philipp gedurende de bezetting tij-
dens het spelen in het water van de 
Griftkade gevallen. Een passerende 
Duitse soldaat reikte hem zijn ge-
weer aan, dat Philipp kon vastpak-
ken en waarmee de soldaat hem uit 
het water wist te trekken. De soldaat 
bracht hem drijfnat thuis. Philipp’s 
moeder vroeg de redder van haar 
zoon binnen te komen en zei: ‘Zal 
ik uw geweer even aanpakken’, 
waarop zij hem in de paraplubak 
zette. De soldaat vroeg of hij bij 
hen kon onderduiken. De fam. Van 
der Zeeuw regelde een schuilplaats 
in de veeartsenijschool aan de Bek-
kerstraat. Een paar maanden later 
kwamen in mei 1945 de Canadese 
bevrijders vanuit Zeist met pantser-
voertuigen de Utrechtse Biltstraat 
inrijden. Philipp werd door de sol-

daten op een van de wagens getild 
en getrakteerd op Zweeds witte-
brood, Canadese biscuit en choco-
lade en mocht een stukje meerijden. 
Al deze goede herinneringen inspi-
reerden Philipp iets terug te doen en 
de Canadese bevrijders na 70 jaar te 
eren met een monument. Ook Ruud 
en Patricia van Vliet, die de bezet-
ting niet hebben meegemaakt, raak-
ten bevlogen door Philipp’s ideeën.

Tivoli
Uit twee Belgische marmeren pla-
ten van verschillende dikte zaagden 
zij tweemaal drie esdoornbladfigu-
ren - het symbool op de Canadese 
vlag - van verschillende grootte uit. 

Deze drie grote en drie kleinere bla-
deren plakten zij over elkaar. Op de 
zo (drie) ontstane figuren komt met 
bronzen letters: ‘1945, Freedom, 
2015’ te staan. Onder deze bladeren 
bevestigden ze een doorgezaagde, 
halve Canadese helm. Dit geheel 
komt verticaal te staan op een hard-
stenen sokkel. De oude Canadese 
helm vond Philipp na een oproep. 
Het monument is te kwetsbaar om 
buiten neer te zetten. De wens van 
de kunstenaars is dat het een plaats 
krijgt in het nieuwe muziekcen-
trum Tivoli op het Vredenburg in 
Utrecht. De gesprekken hierover, 
alsmede over de wijze van onthul-
ling, zijn nog niet afgerond.

Philipp van der Zeeuw maakt 
monument

door Koos Kolenbrander

De Maartensdijkse pottenbakker Philipp van der Zeeuw raakte een paar maanden geleden op 
een terras aan de Servetstraat te Utrecht in gesprek met de steenhouwer Ruud van Vliet 

 en zijn vrouw Patricia over de wijze waarop de Canadese bevrijders ons land  
in 1945 hebben bevrijd. Philipp en Ruud vonden elkaar in de wens om hun  

bewondering voor onze bevrijders na 70 jaar op een creatieve wijze te uiten.  
Het idee om een marmeren monument te maken, was geboren.

Het marmeren monument is bijna te plaatsen.

Exposities in de kerk
Tot en met medio juni wordt in de Opstandingskerk in 
Bilthoven en in de Immanuëlkerk in De Bilt werk van 
de Biltse schilder Ton van Hemert geëxposeerd. Vanaf 
de 80-er jaren is Ton van Hemert, naast zijn werk als 

verpleegkundige in de ouderenzorg, aan het schilderen. 

Het werk van Van Hemert is heel divers, abstract of figuratief met al-
lerlei materialen, pastel, acryl, gouache, aquarel enz. Meestal gaat hij 
uit van de kleur en laat hij al werkend het schilderij ontstaan zonder een 
vooropgezet idee van wat het zal moeten worden. In die zin is het vaak 
verrassend wat er uit tevoorschijn komt.

Kerken 
Voor de exposities in de beide kerken heeft hij een keuze gemaakt uit 
werk van de laatste jaren. Met het oog op Pinksteren heeft Ton van He-
mert voor beide kerken een pastel met het Pinkstermotief uitgezocht. 
De geëxposeerde werken zijn in de Opstandingskerk (Eerste Branden-
burgerweg 34, Bilthoven) iedere vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur te 
bezichtigen en op zondag tussen 11.30 en 13.00 uur zowel in de Opstan-
dingskerk als in de Immanuëlkerk (Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt).

Ton van Hemert laat zich in zijn werk door kleur leiden. [foto Henk van 
de Bunt] 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-DUOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Verse scharrel 
kipfilet

Entrecôte of 
rib-eye

Varkenshaas, kip 
of kipdij saté

6
voor 5.00

500
gram 9.99

500
gram 12.50

Slavinken

6 halen / 
   5 betalen

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

CAMEMBERT 
RUSTIQUE

3.98250
gram

3.50500
gram

6.00500
gram

1.99100
gram

STUDENTENHAVER

VERSGEBRANDE 
PINDA’S

BOEREN AMBACHT KAAS
De lekkerste kaas van Nederland!

6.98500
gram

Kip-tomaat-mozzarella salade
Filet americain
Hammouse 3 x 100

gram 4.50

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

Gegrilde kiprollade
Huisgemaakte beenham

2 x 150
gram 4.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 mei
t/m woensdag 13 mei

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

DIVERSE FRANSE 
DROGE WORSTJES

Lekker voor het weekend!

10.-3
voor

VLEESWAREN-DUO

HALVE GRILLWORST + LEVERWORST
(DONDERDAG, VRIJDAG & ZATERDAG)

3 Biefstukjes 6.-
4 Schnitzels 6.-
6 Hamburgers 6.-

6.50

Vakantie voordeel!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Japanse Kip,
Japanse Groente of
Japanse Zalm
MET NOEDELS OF RIJST

_________________________100 GRAM 1,25
Complete asperge maaltijd
MET BEENHAM OF ZEEWOLF

__________________________________  8,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Alle soorten

Tomaatjes
500 GRAM

Vers gesneden

Meloenmix 
VOLLE BAK

Hollandse

Asperges
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG 11, DINSDAG 12
EN WOENSDAG 13 MEI

1,98 0,993,95

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop Hollandse Aardbeien 
en Primeurs!! Dagelijks vers!!

 alleen vrijdag en zaterdag
Voor Moeder...

Alle fruittaartjes - 5 soorten
9,95

VERS GESNEDEN

Andijvie
FIJN OF GROF

____________________400 GRAM 1,39
HOLLANDSE

Komkommers
_____________________ 2 VOOR 0,99
Macaroni
GEHAKTSCHOTEL

____________________100 GRAM 0,99

40 soorten
gratis geschild
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OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Wim Hugens, vrijwilliger van het 
eerste uur vertelt: ‘Allereerst wil ik 
benadrukken dat wij niet voor alle 
klussen oproepbaar zijn, wij doen 
bijvoorbeeld geen tuinonderhoud, 
schilderwerk of kamers witten, wij 
doen echt klusjes die niet langer 
dan een uur duren. Hierbij kunt u 
denken aan het ophangen van schil-
derijen aan de muur, het verwisse-
len van lampen, nieuwe bedrading 
aanbrengen bij huishoudelijke 
apparaten, losse vloerbedekking 
aanbrengen, gaatjes in muren of 
plafond dichten, lekkende kranen 
repareren, centrale verwarming 
ontluchten of bijvullen, gootsteen 
of afvoer ontstoppen, gordijnrails 
bevestigen, gordijnen afhalen en 
weer ophangen bij een wasbeurt, 
verlengen van telefoonsluiting, wit-
goed aansluiten, kraanleertjes ver-
vangen, rolgordijnen plaatsen, een 
kastplank aanbrengen. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of wij fixen 
de klus, als het maar niet langer 
duurt dan een uurtje’. 

Meldpunt
Hugens: ‘Als iemand een klusje 
heeft voor ons, belt hij met het 
Meldpunt Vrijwilligers van de ge-
meente De Bilt. Na aanmelding 
neemt Gorrit Gietema, onze coör-
dinator, zo snel mogelijk contact 
op met de aanvrager voor een af-
spraak. Daarna wordt één van de 
vrijwilligers erop uitgestuurd om 
het karweitje te klaren’. De klus 
mag maximaal een uur duren, het 
mogen dus ook meerdere klusjes 

zijn binnen een uur. De kosten be-
dragen slechts negen euro, maar de 
klant moet zelf voor de materialen 
zorgen. 

Stichting Klein Karwei
Dankzij de Stichting kan de Klus-
senbus de klant, 65-plussers, ge-
handicapten en mensen met een 
uitkering, uit de brand helpen. Met 
het geld dat aan klusjes wordt ver-
diend, wordt nieuw gereedschap, 
boren, schroefjes, spijkers en der-
gelijke aangeschaft. Ook het on-
derhoud van de combibus, benzine, 
verzekeringen en belastingen wor-
den uit dit potje betaald. 
Hugens:’Over de combibus gespro-
ken, hij gaat al heel wat jaren mee 
en zo langzamerhand is ie wel aan 
vervanging toe. Wij hebben hem al 
vanaf de beginjaren, dus hij is al 17 
jaar oud, met 35.000 kilometer op 

de teller. Echt veel schade hebben 
wij gelukkig nog niet gehad. Eén 
keer hebben wij iets gehad met de 
startmotor, maar ja wat wil je. Wij 
starten de bus meer, dan dat wij 
ermee rijden. Wij komen de ge-
meente De Bilt niet uit, en als wij 
eens een keer een heel eind moeten 
rijden, dan is dat naar Hollandsche 
Rading en zelfs dat is al een hele 
tijd geleden’. 

Aanvragen
Iedereen die een klusje heeft, kan 
het meldpunt bellen, via Meldpunt 
Vrijwilligerswerk De Bilt, tele-
foonnr. 030 2287799, voor Maar-
tensdijk kunt u bellen naar 0346 
214161, tijdens kantooruren van 
maandag tot en met vrijdag, tus-
sen 9.00 uur en 12.00 uur. Buiten 
kantooruren kunt u uw aanvraag in-
spreken op een antwoordapparaat.

Klussenbus voor kleine karweitjes
door Walter Eijndhoven

Op initiatief van ‘t Gilde De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen Maartensdijk
en Algemene Hulpdienst is in 1998 de Klussenbus in het leven geroepen. Vrijwilligers

van de klussenbus doen voor negen euro kleine klusjes bij u in en om het huis. 

Vrijwilligers Ton van Leeuwen (l) en Wim Hugens (r) voor hun combi bus.

Mevrouw Maas werd op zondag 25 
april 1915 in Rotterdam geboren. 
Toen ze vier jaar was verhuisde het 
gezin naar rivierenwijk in Utrecht. 
Daar zat ze op de Da Costaschool. 
Ze had drie broers. Mevrouw Maas 
werd verpleegster en bleef dat tot 
ze in 1944 met een Zeeuw trouwde. 
Haar man had ze in Zeeland ont-
moet toen ze daar een paar dagen 
op vakantie was. ‘Ik zat met een 
vriendin in Middelburg op een ter-
ras toen hij langsliep. Hij zag mij 
eerder dan ik hem’, zegt ze lachend.

Ontwikkelingen
Het echtpaar kreeg vier zonen en 
zoals mevrouw Maas zegt, lest best 
één dochter. Er zijn acht kleinkin-
deren en zes achterkleinkinderen. 
De honderdjarige is jarenlang voor-
zitter geweest van de Christelijke 
Vrouwenbond en hield van hand-
werken en lezen. Op latere leeftijd 
deed ze nog cursussen Frans en 
Engels. De ontwikkelingen in de 
wereld houdt ze goed bij. Ze leest 
Trouw en kijkt vaak televisie. Ze 
vindt het een moeilijke tijd voor 
de jeugd. De Tweede Wereldoorlog 
heeft ze vrij rustig beleefd. Haar 

man deed verzetswerk, maar ver-
telde daar nooit iets over. 

Gezond
Tot vijfentwintig jaar geleden 
woonde ze met haar man aan de 
Kanaalweg in Utrecht. Toen ver-
huisden ze naar een appartement in 
de Pieter de Hooghflat waar ze nog 
steeds woont. Haar man overleed 

twintig jaar geleden. Op de vraag 
hoe het voelt om honderd te zijn 
zegt ze: ‘Net als gisteren toen ik 
nog 99 was.’ Ze is helemaal gezond, 
ook goed ter been, maar ze houdt 
niet van wandelen. De verjaardag 
werd met een lunch in de Kastan-
jehof in Lage Vuursche gevierd. Er 
waren felicitaties van de koning en 
commissaris van de koning.

Felicitaties voor honderdjarige
door Guus Geebel

‘Blijmoedig leven’, dat is het advies dat mevrouw A.E. Maas-van Efferink meegeeft
als mensen vragen hoe je honderd kunt worden. ‘Ze was altijd heel positief en heeft

een goed en regelmatig leven gehad zonder veel stress’, vertelt haar dochter. 

Locoburgemeester Hans Mieras kwam namens het gemeentebestuur 
mevrouw Maas thuis feliciteren.

Jubilarissen
en nieuwe voorzitter KBH

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Koninklijke Biltse Har-
monie is Rik Drieënhuizen gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt 
hiermee Guus van Wijk op, die gezien zijn jarenlange inspanningen 
binnen het bestuur benoemd werd tot lid van verdienste. Bestuurslid 
Petra van de Wijngaard was statutair aftredend en werd eveneens tot lid 
van verdienste benoemd. Het hele opleidingstraject van de KBH heeft 
zij op poten gezet en geprofessionaliseerd. Slagwerker Sander de Vries 
werd tot lid van verdienste benoemd vanwege zijn vele verdiensten als 
bestuurslid en penningmeester. Guus van Wijk is bovendien 25 jaar lid 
van de vereniging en ontving daarvoor de zilveren verenigingsspeld. 
Dat gold tevens voor Ulvrin Post die ook de zilveren speld ontving. 

Op de foto v.l.n.r.: De nieuwe voorzitter Rik Drieënhuizen; jubilaris, 
scheidend voorzitter en lid van verdienste Guus van Wijk, jubilaris 
Ulvrin Post en lid van verdienste Petra van de Wijngaard. Niet 
aanwezig Sander de Vries.

Tentoonstelling
70-jaar Bevrijding

In het kader van 70-Jaar Bevrijding organiseert de Historische Kring 
D’Oude School een tentoonstelling in de binnenkomst-hal van het Ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg-Zuid 173 in Bilthoven.

Tijdens de tentoonstelling zijn er foto’s te zien waarvan een aantal nog 
niet eerder vertoond is. Onder andere worden er foto’s getoond van 
de feestviering, foto’s van Berg en Bosch en andere tijdens de oorlog 
gemaakte foto’s waarvan enkele zeer bijzonder zijn. De tentoonstelling 
is te bezichtigen tijdens openingstijden van het Gemeentehuis t/m 18 
mei 2015. 

Wethouder Hans Mieras (rechts) onthult samen met Paul Meuwse 
(voorzitter Kring) de tentoonstelling. [Foto Reyn Schuurman]
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

MOEDERDAG

De leukste
de lekkerste en
de meest verrassende
moederdagcadeau’s
vind je bij Primera

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

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

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

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

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

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

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

MAX 20%
wArMtekorting

in de MAAnd Mei
op de plAAtsingskosten

spies
vloer- en dAkisolAtie

Energiezuinig.

Met een thermische condensator is de vloer altijd   

warmer, ook als er niet wordt gestookt. Daardoor 

daalt de behoefte aan aanvullende warmte. Dit 

wordt merkbaar in een verkorting van het 

stookseizoen en een verkorting van de dagelijkse 

stooktijd. De klokthermostaat kan 's ochtends later 

worden ingeschakeld omdat de woning nu sneller 

op temperatuur is. 's Avonds kan de kachel eerder 

worden teruggezet omdat de warmte veel langer 

blijft hangen. Zowel de dag- nacht- als de Het TONZON Thermoskussen werkt op een andere 

avondtemperatuur kan een graadje lager worden manier als een isolatiedeken of -plaat. De kussens 

ingesteld zonder comfortverlies. De besparing op voorkomen dat de onderkant van de vloer de 

de verwarmings-kosten kan daardoor oplopen tot warmte kan uitstralen naar de koude kruip-

wel 25% en meer. Een en ander is afhankelijk van ruimtebodem en de doorgaans nog koudere 

het type woning, de klimaatzone en het funderingsmuren. De vloer kan nu zijn warmte 

stookgedrag. alleen nog kwijt aan de lucht boven en onder de 

vloer. Het kost weinig energie om het luchtlaagje 

onder de vloer op te warmen. Dit laagje is relatief 

warm en zou willen stijgen maar zit al bovenin. Er 

ontstaat een temperatuurgelaagdheid zoals in een 

boiler. Bovenin warm en naar onderen toe wordt het 

langzaam kouder. 

Vloerbedekkingen op ongeïsoleerde vloeren zijn 

koud en daardoor zo vochtig dat huisstofmijten 

daar een prima leefklimaat vinden, vooral als Bij houten vloeren worden de kussens meestal 

dubbelglas is geplaatst. Dan verandert zelfs een los tussen de balken aangebracht. Dat is praktisch 

kleedje op een gladde vloer, dat in een woning met omdat de meeste leidingen aan de onderkant van 

enkelglas nog relatief onschuldig is, in een de balken zijn bevestigd. Bovendien verliest men 

broeinest voor huisstofmijten waardoor mensen op dan geen kruipruimte. De kussens hebben als 

latere leeftijd nog astmatisch kunnen worden of voordeel dat ze droog blijven in een kruipruimte 

een andere allergie kunnen oplopen, zoals waardoor ze veilig zijn voor houten vloeren. Zelfs de 

longemfyseem, neusirritatie of eczeem. De pas- balkkoppen worden warmer en droger. Het systeem 

sieve vloerverwarming van TONZON maakt de vloer stopt zelfs betonrot.

een stuk warmer en daardoor droger. Dat geldt ook 

voor de traditionele schuilplaatsen van de 

huisstofmijt, zoals onder zware meubels en langs 

de randen. Dit maakt het voor de mijt zeer moeilijk 

om de droge winterperiode te overleven.  Het  

resultaat is  een significant lagere allergeen-

concentratie. 

Gezond

Thermoskussens: warmste vloer 

Bodemfolie: droogste kruipruimte

Comfortabel - Energiezuinig - Gezond - Betaalbaar

Uw Tonzon installateur in de regio Bert Spies
Troelstraweg 31 • 3732 CA  De Bilt • 06 - 18392785

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Nu volop keus!

Nieuwe Collectie 
Esprit

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie

VOOR DE LIEFSTE MOEDER

Moederdag actie!

Zwanebloem 15
3738 TL  Maartensdijk 
06-20 90 92 97
info@lydiapedicure.nl
www.lydiapedicure.nl

Voor alle voetverzorging
Pedicurebehandeling Aroma Spa
Met 100% natuurlijke producten

Nu voor €35.-
of Cadeaubon

Bazaar

De Protestantse gemeente Tienhoven organiseert 
een bazaar/rommelmarkt op zaterdag 9 mei bij de 
kerk op de Laan van Niftarlake 42 van 10.00 tot 
13.00 uur. De toegang is gratis. De opbrengst komt 
ten goede aan het restauratiefonds van de Protes-
tantse Kerk Tienhoven.

Mens Met Elkaar

Kennismaken met ‘MENS Met Elkaar’ kan op 12 
mei a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij Service-
centrum Maartensdijk, Maertensplein 96 te Maar-
tensdijk. De coördinatoren van het maatjesproject 
Mens met Elkaar, Angela de Koster en Astrid 
Kloosterziel, zijn dan aanwezig om onder het 
genot van een kopje koffie of thee informatie te 
verstrekken en vragen te beantwoorden. Ook kunt 
u zich aanmelden als vrijwilliger of hulpvrager. 
Voor meer informatie: mensmetelkaar@mensde-
bilt.nl of tel. 030 7440595.

Bingorondjes 

Op vrijdag 15 mei kunt u in het Servicecentrum 
Maartensdijk bingo spelen. In de pauze kunt u 
gezellig even bijpraten en een kopje koffie of thee 
drinken. Aanvang: 14.15 uur en de kosten zijn 
3,50 euro voor 5 speelrondes. Meer informatie: 
Servicecentrum Maartensdijk, tel: 0346 214161 
en/of maartensdijk@mensdebilt.nl.

Soefibijeenkomst

Schoonheid is een ingang om verbinding te leg-
gen met ons diepste zelf. In de soefitraditie zijn 
poëzie, muziek en stilte belangrijke hulpmiddelen 
om schoonheid gestalte te geven. Dit is het thema 
van een Soefibijeenkomst op 13 mei om 20.00 uur 
in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 te Bilthoven. 

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

Wilt u ook een 
mooie

Website?
of misschien een 

nieuwe
Huisstijl?

Drukwerk?
Kijk op

www.parelpromotie.nl
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*van 11.00 tot 15.00 uur

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Kom zaterdag 9 mei*
op de thee en maak kans

op een taart

Leo van Vlodorp prijst zich geluk-
kig met het feit dat hij gedurende 
6 jaar de vereniging heeft mogen 
aanvoeren: ‘Het doel van de kring 
is het levend houden of tot leven 
wekken van de geschiedenis van 
De Bilt en Bilthoven. Dat is vol-
gens mij met al die actieve leden 
samen redelijk gelukt’. Hij heeft 
mogen meemaken dat twee van 
die zeer actieve leden vanwege 
hun verdiensten de Mathildeprijs 
mochten ontvangen. Ellen Drees 
en Lies Haan- Beerends waren de 
gelukkigen. En in 2013, het jubi-
leumjaar van de gemeente ontving 
de kring, samen met de Historische 
Vereniging Maartensdijk deze prijs. 
Van Vlodorp: ‘Voorts konden we 
een nieuw werkadres betrekken. 
Met veel menskracht hebben leden 
de werkplek aan de Kometenlaan 
399a tot een heus centrum voor de 
Biltse historie kunnen inrichten. In 
2012 werd het 20-jarig bestaan van 
de vereniging gevierd. Ter gelegen-
heid van die gebeurtenis heeft de 
vereniging een jubileumboek uitge-
geven ‘De Bilt in Kaart gebracht’, 
geschreven en gemaakt door de 
hoofdredacteur van De Biltse Grift, 
Steven Hagers. 

Meuwese
Paul Meuwese is sinds 2012 lid van 
de vereniging en werd direct actief 
lid bij de Onderzoeksgroep. Daar-
van had Jan van den Heuvel op dat 
moment al vele jaren de leiding. 
Na één jaar werd Paul voorgedra-

gen hem op te volgen en de leden 
van de Onderzoeksgroep zagen dat 
graag. Tevens werd Paul aange-
wezen om vanuit deze functie de 
groep in het bestuur te vertegen-
woordigen; een voordracht die in 
2014 door de Algemene Ledenver-
gadering werd bekrachtigd. In die 
hoedanigheid heeft Paul nu één jaar 
deel genomen aan de activiteiten 
van het bestuur met volle tevreden-
heid van hem zelf maar zeker van 
zijn mede bestuurders. Zij hebben 
hem nu voorgedragen als nieu-
we voorzitter van de Historische 
Kring. Indien de ALV deze voor-
dracht accordeert, neemt Paul deze 
functie graag op zich. Paul: ‘Ik wil 
samen met alle actieve leden van 

de Kring voortbouwen aan de be-
kendheid van Kring. De komende 
jaren zal er uitdaging genoeg zijn. 
Er moet gewerkt gaan worden aan 
ledenaanwas van met name jongere 
mensen. De financiën zullen mede 
gelet op het afnemen van het aan-
tal leden als ook de economische 
omstandigheden voortdurend de 
aandacht blijven vragen. En binnen 
de gemeente is er ook nog de His-
torische Vereniging Maartensdijk. 
Waar en hoe zou je gebruik kunnen 
maken van elkaars expertise?’, zo 
vraagt Paul zich af. ‘Ongetwijfeld 
komen we met elkaar in gesprek. 
En in 2017 bestaat De kring 25 jaar. 
Aan een jubileum dient toch aan-
dacht besteed te worden’.

Nieuwe voorzitter
Historische Kring D’ Oude School 

door Henk van de Bunt

Na 6 jaar heeft Leo van Vlodorp bij de Historische Kring d’Oude School
zijn voorzittersstokje over gegeven aan Paul Meuwese. Met het volste vertrouwen

dat Paul de vereniging met veel nieuwe energie zal dienen en voor de leden
een goede voorzitter zal zijn, maakt Leo van Vlodorp plaats voor Paul.

Op 22 april gaf Leo van Vlodorp tijdens de Algemene Ledenvergadering 
zijn voorzittersstokje over aan Paul Meuwese.

De onderscheiding is toegekend 
op grond van zijn vele verdiensten 
voor Westbroek. Met name voor 
zijn activiteiten als voorzitter van 
de Oranjecommissie Westbroek, 
vanaf 2000.

Daarnaast is hij actief voor de 
Stichting Dorpshuis Westbroek en 
initiator van de Westbroekse On-
dernemers Club. Ook is hij vanaf 
1984 actief voor de Melodyband 
77, vroeger Fanfare Kockengen. 

Zonder twijfel kan vastgesteld wor-
den dat de heer Verhoef zich gerui-
me tijd ten bate van de samenleving 
heeft ingespannen en anderen heeft 
gestimuleerd.

Na alle plechtigheden en 
prijsuitreikingen werd door 
iedereen uit volle borst het 
Westbroeks Volkslied ten gehore 
gebracht. Ook de gedecoreerde 
Ad Verhoef en burgemeester Arjen 
Gerritsen lieten van zich horen. 
[foto Walter Eijndhoven]

Uitreiking
Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft op Koningsdag een Koninklijke onderscheiding
uitgereikt aan de heer Ad Verhoef uit Westbroek.

Soos Toutenburg

Soos Toutenburg heeft onlangs het seizoen vrolijk afgesloten. De soos 
bestaat uit 22 mensen, die elke 14 dagen, op donderdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur samen een gezellige avond hebben. Volgend jaar bestaat 
de Soos 25 jaar. Elke avond start met koffie en een activiteit. Na de koffie 
hun favoriete spel: bingo. Het biedt een goede plek om te ontmoeten en 
te lachen. Ans Sturkop, Corine de With en Ella van Barneveld zorgen 
dat alles goed verloopt. Info bij Ella, tel. 0346 212901. [MD]

Spetterend optreden Sterk Spul
Onlangs hield de Zonnebloem afdeling Maartensdijk een gezellige kof-
fiemiddag in het gebouw de Mantel. De bijeenkomst werd opgevro-
lijkt met een optreden van ‘Sterk Spul’ bekend van hun levensliederen 
en smartlappen. Bijna elk lied werd herkend en meegezongen door de 
aanwezigen, waarbij menigmaal de handjes de lucht in gingen. Veel 
Amsterdamse liedjes maar ook het Utrechts volkslied: ‘Als ik boven op 
de Dom sta’. Alle 50 gasten en de 10 vrijwilligers gingen helemaal uit 
hun dak en wisten van geen ophouden. (Joop Vesters)

Zonnebloemgasten vermaken zich uitstekend. (foto: Ruth Verhoef)
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Een gratis kop koffi e of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

 Birkenstock sneakers en slippers

395 recensies

8,9

zowel voor heren als dames

Al 5 jaar op nummer 1

George In der Maur Beterlopenwinkel

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

zowel voor heren als dames

Nog slechts enkele dagen. 
Duizenden planten tegen 

kleine marktprijsjes. 
Kijk voor alle informatie op 

www.vaarderhoogt.nl

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

De grootste, gezelligste, meest complete en voordeligste plantenmarkt

T/m  zondag 10 mei 
(Moederdag) geopend 

zondag van12.00 tot 17.00 uur

Minder gieten en meer genieten met de slimme WATERPOT. 
Rijk gevuld met diverse soorten planten en een superslim 
watergeefsysteem. De keus is zeer groot. Speciaal voor 

Moederdag zéér voordelig:
Van 17,95

 

12,95voor

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

Voor deze vaste wijken zoeken wij

Per Direct

Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan, Albert Cuyplaan -
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
Wijk 127: Agaatvlinder, Apollovlinder, Atlasvlinder, Citroenvlinder, Distelvlinder,
 Heidevlinder, Purpervlinder, Uilvlinder, Jeroen Boschlaan 

Per 13 mei

Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 116: Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, Schubertlaan, Wagnerlaan
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan

Per 20 mei
Wijk 156: Hessenweg

bezorgers voor

BLACK ANGUS BAVETTE
Iets aparts voor in de pan of op de barbecue.
Smelt op de tong. 100 gram 2,25

KALFS RIBEYE
Voor de liefhebbers.
Iets aparts voor in de pan of op de barbecue. 100 gram 3,25

FRENCHED RACKS
Van ons bekende lamsvlees: smelt op de tong.
Kan perfect op de barbecue. 100 gram 3,50

RUNDER CALZONE
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstukschnitzel,
kaas & bladspinazie. 100 gram 1,95

MERQUEZ WORSTJES
Naar Frans recept. Lekker pittig.
Super voor op de barbecue. 100 gram 1,50

TIP:
BOERENBRAADWORST

Grof gemalen met een snufje kruidnagel. 100 gram 1,35 
SHOARMAVLEES

Lekker in een broodje of met frites. Mals & mager. 500 gram 4,98

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 4 t/m zaterdag 9 mei 2015. Zetfouten voorbehouden.

KIPKARBONADES
Uit onze poeliershoek: met een beentje, zonder vel.
Lekker gemarineerd 500 gram 3,25

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

 Make
your Mother
    happy

BotaBootsCadeaubon

BotaBootsCadeaubon

www.botabootscompany.com
showroom@botabootscompany.com
facebook/BotaBootsCompanyIndustrieweg 24a3738 JX Maartensdijk+31 (0) 346 21 22 79The Netherlands

BotaBootsCadeaubon
Ter waarde van:  

Uitgiftedatum:  

Deze cadeaubon is geldig tot 12 maanden na uitgiftedatum

en ook geldig tijdens de uitverkoop.
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Zijn carrière begon met een zater-
dagbaantje bij een fietsenmaker in 
Bussum. Hij opende een eigen zaak 
in Naarden. Ook daar wilde hij de 
winkel uitbreiden. Maar zijn ene 
buurman liet zich niet uitkopen. 
Toen heeft René dat bedrijf overge-
daan aan de buurman aan de andere 
kant en vertrok naar De Bilt.  Waar 
hij behalve rijwielen ook schaat-
sen verkoopt in het winterseizoen. 
Sinds enkele jaren doet hij in vuur-
werk, een jeugdfascinatie. Invoer 
van illegaal vuurwerk voorkomen? 
‘Grenzen dicht en controleren’. 

Update
René heeft er een paar weken hard 
werken op zitten. ‘De winkel vroeg 
echt om een update. In de afgelopen 
jaren hebben we de inrichting wel 
vaker aangepast, maar nu hebben 
we echt verbouwd om er weer een 
warme winkel van te maken’.  
Warme winkel? Met dit begrip 
schetst René het contrast met het 
‘koude internet.’ ‘Het is niet moei-
lijk om een fiets via internet te be-
stellen. Maar in dat geval loop je 

het onderhoud en de service mis, 
die je hier wél krijgt’. In al die jaren 
heeft hij een vast klantenbestand 
opgebouwd. Dat in leeftijd varieert 
van peuters met loopfietsjes tot ou-
deren die het tijd vinden voor een 
elektrische fiets. En alle leeftijden 
en fietsmodellen er tussen in. 

Vakman
‘Elektrisch fietsen heeft trouwens 
niets met vergrijzing te maken’, 
weet René uit ervaring. Het zijn 
juist vaak jonge mensen die er één 
aanschaffen, bijvoorbeeld omdat ze 
ver moeten fietsen naar hun school. 
Veel Utrechters zijn door deze fiets-
mogelijkheid in staat om de auto te 
laten staan. Bijkomend voordeel: 
de elektrische fiets heeft de verkoop 
door de jaren heen stabiel is gehou-
den. Want de handel in gewone 
trapfietsen is wel achteruit gegaan. 
Samen met medewerker Marcel, 
die al een jaar of negen bij hem in 
de zaak is, mag René zich specia-
list noemen in elektrisch fietsen. 
Dus ook in het onderhoud daarvan. 
Zaterdag 16 mei is er een Gazelle 

elektrische fietsen opstapdag waar-
bij u alle Gazelle elektrische fietsen 
kunt uitproberen. 

Nationale fietsenplan 
René betreurt het dat het Nationale 
Fietsenplan is versoberd. ‘Jammer 
hoor, want de combinatie werk en 
fietsen bood een oplossing tegen 
milieuvervuiling, fileleed en gebrek 
aan lichaamsbeweging’. 
De combinatie van fietsen en 
schaatsen is klassiek. Vroeger gin-
gen fietsenmakers bij gebrek aan 
klandizie in de winter schaatsen 
slijpen en verkopen. ‘Bij mij is dat 
een aantal jaren geleden bij toeval 
gekomen. Er was kou voorspeld 
en na een slapeloze nacht, wat te 
doen?,  besloot ik naar Friesland te 
rijden om bij de fabriek schaatsen 
in te kopen. Toen ik in De Bilt te-
rugkwam stonden de klanten al op 
me te wachten. Wat ik achter uit-
pakte werd aan de voorkant meteen 
verkocht. Ongelofelijk was dat. 
Tja, dit jaar kende een lauwe win-
ter. Maar volgend jaar kan dat ook 
weer anders zijn’.   

Vijftien jaar Profile René:  
Dát vraagt om een update

door Veroniek Clerx

Van crossfiets, racefiets en mountainbike tot transportfiets en elektrische fiets. René Roskam 
alias Profile René heeft ze allemaal al voorbij zien komen. Afgelopen vrijdag opende zijn 

verbouwde zaak. Met de ingang in de nieuwe pui. 

De transportfiets is keuze van de middelbare scholier. 

Mevr. Rankisoensing zocht contact 
met het plaatselijke Rode Kruis 
voor een collectebus. Secr. Anne-
mieke Roestenberg: ‘Daar hebben 
we natuurlijk meteen aan meege-
werkt. Mevr. Rankisoensing heeft 
ook de gemeente om vergunning 
gevraagd, via haar contacten in 
de wijkraad De Leijen, waar ze in 
zit. Ook daar werd meteen meege-
werkt’. 

Geraakt
Mevr. Rankisoensing vertelde dat 
ze met name erg geraakt was door 
een tv-interview met een persoon, 
die Hindoestaans sprak; dat is haar 
jeugdtaal. Ze komt oorspronkelijk 
uit Suriname. 
Annemieke Roestenberg: ‘Wij vin-
den het van haar en van de Plus 
een mooi initiatief om die mensen 

die alles kwijt zijn daar in Nepal te 
helpen. De collectebus staat er tot 
volgende week zaterdag. Dan zal 

de Rode Kruis penningmeester zor-
gen voor tellen en afstorten op giro 
555.’

Spontane actie voor Nepal
door Henk van de Bunt

In de wijk De Leijen in Bilthoven is mevr. Rankisoensing een spontane inzamelingsactie gestart 
voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Ze heeft bij de ‘Plus’ gevraagd of er een 

collectebus mag staan voor dit goede doel. Deze zal er tot en met zaterdag 9 mei blijven staan.

Rode Kruis bestuurslid voor de fondsenwerving Hardy van der Vlugt en 
mevr. Rankisoensing voor de Plus in Bilthoven: ‘Wij willen graag laten 
weten, dat wij er als plaatselijke Rode Kruis ook achter staan’.

Zomerbloeiers
Diverse kleuren. 
Potmaat 29 cm. Per stuk 

VAN 14,99CVOOR 

9,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 19. Geldig van 07-05 t/m 13-05. OP=OP

Hemelvaartsdag open
van 12.00 tot 17.00 uur

advertentie

Woensdag 29 april zijn twee ver-
miste kinderen in Bilthoven te-
ruggevonden met hulp van alerte 
deelnemers aan Burgernet. Een 
zevenjarig jongetje dat met zijn 
vriendinnetje buiten was gaan spe-
len kwam niet thuis voor het avond-
eten. Zijn ouders hebben hem in 
eerste instantie zelf gezocht maar 
konden hem niet vinden. Omdat 
zij zich zorgen maakten, beslo-
ten zij de hulp van de politie in te 
schakelen. Er werd direct een Bur-

gernetactie opgestart en agenten 
zochten in de omgeving. Na enkele 
minuten belden Burgernetdeelne-
mers dat zij beide kinderen hadden 
gezien bij hen in de buurt. Zij heb-
ben de kinderen opvangen totdat de 
politie ze ophaalde en hen met hun 
ouders herenigde. 

Burgernet
Burgernet is een telefonisch net-
werk van politie, gemeente en bur-
gers. Burgernetdeelnemers krijgen 

een bericht via hun telefoon als de 
politie op zoek is naar een verdach-
te van een misdrijf of een vermist 
persoon. Als zij iemand zien die 
aan het doorgegeven signalement 
voldoet, dan bellen zij het gra-
tis burgernettelefoonnummer. Dit 
nummer komt direct uit in de meld-
kamer van de politie. Zo werken in-
woners, politie en gemeente samen 
aan veiligheid. Iedereen van 16 jaar 
en ouder kan zich gratis aanmelden 
via www.burgernet.nl.

Kinderen gevonden door Burgernet

Aangereden op parkeerplaats
In Bilthoven is woensdag 29 april een vrouw aangereden op de parkeer-
plaats aan de Spreeuwlaan, naast de Julianaschool. De bijrijdster raakte 
ook gewond. De bestuurster van de auto wilde vermoedelijk wegrijden 
van de parkeerplaats naast de Julianaschool. Maar in plaats van achter-
uit te rijden, schoot ze vooruit de stoep op en kwam tegen een boom 
tot stilstand. Bij deze manoeuvre reed ze een voetgangster aan. Het 
slachtoffer en de bijrijdster zijn met onbekende verwondingen naar het 
ziekenhuis gebracht. De bestuurster is opgevangen in de Julianaschool.
Het ongeluk vond plaats rond 15.00 uur. Omdat het woensdagmiddag 
was, waren er geen kinderen bij de school aanwezig. De toedracht van 
het ongeval zal ter plaatse onderzocht worden. [HvdB]

Soenda gaat door
De Utrechtse rechtbank heeft vrijdag 1 mei  bepaald  

dat het Soendafestival op het recreatieterrein 
Ruigenhoekse Polder gewoon door mag gaan. 
Omwonenden zijn tegen het dancefeest in hun  

achtertuin en hadden om een uitspraak gevraagd.

De buurt stelde dat een festival een te grote inbreuk op de natuur en 
hun leefomgeving maakt. Maar volgens de rechter heeft de gemeente 
terecht een vergunning verstrekt. Het dancefeest groeide in de afgelo-
pen jaren uit van zo’n 1.200 naar ruim 15.000 bezoekers. Het festival 
op het recreatieterrein tussen Utrecht en Groenekan wordt op 16 mei 
gehouden. [HvdB]

Wereldwinkel steunt Nepal
Wereldwinkel De Bilt heeft een 
speciale ‘Nepal tafel’ ingericht met 
producten van Nepalese producen-
ten. Door deze producten te kopen 
steunt u direct de slachtoffers én 
helpt u de producenten hun bedrijf 
weer op te bouwen.Tot en met 16 
mei wordt de opbrengst van deze 
producten gedoneerd aan giro 555.

De uitgestalde producten staan 
direct in relatie tot het getroffen 
gebied.
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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.

495

Geldig van donderdag 7  t/m zaterdag 9 mei 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

500119

399

Jumbo 
Croissants 
per blikje
van

€1,49

Luxe
Aardbeien-
schnitte
per stuk
van

€4,99

Diverse
Buitehang-
planten
Bijv. Fuchsia
of petunia

La
Bonbonnerie
luxe roombonbons
doos 450 gram
van

€6,95
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advertentie

Sporthal De Vierstee
Nachtegaallaan 30

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

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

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

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

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

Aan de weg Utrecht-Hilversum is 
heel lang ‘tol’ geheven op de plaats 
waar nu de rotonde bij Maartens-
dijk ligt. Op 15 mei 1825 wordt al 
een concessie om een tolweg aan 
te leggen van Utrecht naar Maar-
tensdijk verleend. Pas in 1953 ver-
dween de tol van Maartensdijk en 
dat haalde zelfs de landelijke dag-
bladen omdat die tol al lange tijd 
een doorn in het oog was van vele 
automobilisten. Nog steeds is ‘bij 
de tol’ een gangbare uitdrukking in 
het Maartensdijkse. 

Bevrijding
Wim de Rooy is op 7 augustus 1925 
in de hoeve Persijn aan de Tolak-
kerweg 254 ten westen van het 
gemeentehuis geboren. Vanaf half 
april 1945 luisterden zij stiekem 
driemaal per dag naar het laatste 
nieuws over de voortgang van de 

bevrijding van Nederland op radio 
Oranje. Eind april trokken 200 in 
Maartensdijk gelegerde Duitse sol-
daten richting Amersfoort om te 
vechten tegen de geallieerde bevrij-
ders. Er kwamen er maar acht van 
terug.
Op 5 mei 1945 was 10.00 uur ’s 
morgens officieel de oorlog in Ne-
derland afgelopen. Diezelfde mor-
gen reden om 10.15 uur de eerste 
Canadese bevrijders vanuit Amers-
foort via de Kon. Wilhelminaweg 
Maartensdijk binnen. 

Vooruit
De bevrijders werden bij de Tol 
door de Maartensdijkers met ge-
juich ontvangen. Sommige kin-
deren probeerden op de langzaam 
rijdende auto’s een stukje mee te 
rijden richting Hollandsche Ra-
ding. Overal in het dorp bij het ge-

meentehuis, de kerken en scholen 
was het feest. ‘Zo’n groot feest heb-
ben wij later in het dorp nooit meer 
gehad’, volgens Wim de Rooy. 
‘Een paar dagen na de Bevrijding 
moest je weer vooruit. Het werk, 
de school en andere verplichtingen 
bracht de vertrouwde gang weer in 
het dagelijks leven. Alle mensen 
kregen 10 gulden van de regering, 
het zgn. tientje van Lieftinck, om 
de economie weer op gang te hel-
pen. Schaarse producten, zoals kof-
fie, brood, thee en tabak bleven nog 
twee jaar op de bon’. 

Duplex
Wim de Rooy ging na de Bevrijding 
naar de lagere landbouwschool die 
toen nog in een van opslagruimten 
van de Coöp. Raiffeisenbank bij het 
goederenstation in Maartensdijk 
werd gehouden. De Rooy: ‘Er wer-
den nieuwe woonhuizen gebouwd, 
zoals de alweer afgebroken duplex-
woningen aan de Industrieweg. Er 
kwamen fabrieken en het vereni-
gingsleven kwam weer op gang. De 
huidige Kon. Wilhelminaweg rich-
ting Utrecht was nog een grindweg 
en aan het begin van de Dorpsweg 
lagen nog grijze vierkante klinkers. 
Nog geruime tijd na de Bevrijding 
kwamen er elke dag drie groepen 
van 25 mensen naar de boerde-
rij van de Rooy om een liter volle 
melk voor een kwartje te halen. De 
groepen werden afzonderlijk gehol-
pen om chaos te voorkomen. Eén 
van de voornaamste herinneringen 
van Wim de Rooy aan de Bezetting 
en de eerste tien jaar daarna is, dat 
iedereen meer met elkaar deed en 
betrokken was dan tegenwoordig. 

70 jaar na bevrijding nog altijd
een bijzondere herinnering

door Koos Kolenbrander

‘De eerste dagen na de Bevrijding werd er overal feest gevierd in het dorp’. De inmiddels
89 jaar oude Wim de Rooy kan zich de Bevrijdingsdag op 5 mei 1945 in Maartensdijk nog goed 

herinneren. Op een foto van die dag bij de ‘tol’ in Maartensdijk verwelkomt een enthousiaste groep 
Maartensdijkers de ‘bevrijders’. Met de Rooy gingen we nog een keer terug naar die plek.

70 jaren later Wim de Rooy op ongeveer dezelfde plaats. [foto Henk van 
de Bunt]

De op 5 mei 1945 bij de ‘Tol’ binnenrijdende Bevrijders worden 
enthousiast verwelkomd.

Tevens is er een kleine expositie 
waar voorwerpen uit de oorlogsja-
ren worden getoond. De tentoon-
stelling is van 10.00 uur tot 16.00 
uur te bezoeken, de lezingencyclus 
begint om 10.30 uur in de Raadtka-
mer. De lezingen duren elk ca. 20 
minuten. Om 10.30 uur bijt Rob 
Hufen het spits af met het onder-
werp ‘Maartensdijks Tuindorp in 
WO II”. Marten Mobach spreekt 
om 11.15 uur over zijn herinnerin-
gen van de oorlogsjaren in West-
broek. Om 12.00 uur spreekt de 
heer Wil Zuiderduijn over de oor-
logsjaren die hij meemaakte in Hol-
landsche Rading. 
Na de pauze spreekt om 13.45 uur 
de heer Ben van Hoeflaken over 
de gebeurtenissen in en rond Fort 
Blauwkapel. Frank Klok vervolgt 
om 14.30 uur met ‘Onderduik en 
Verzet in Groenekan in WO II’. Als 
laatste spreekt Herman Doornen-
bal die als jongeman op de 17de-

eeuwse boerderij De IJzeren Mor-
tier (Dorpsweg 119) woonde. De 
toegang is gratis, maar giften zijn 
welkom. Aanmelding is gewenst 

bij het secretariaat: Baldine van den 
Bosch: info@historischevereni-
gingmaartensdijk of per telefoon: 
0346-212685 / 0651702197.

Lezingen over de Tweede Wereldoorlog
Op zaterdag 9 mei a.s. organiseert de Historische Vereniging Maartensdijk een speciale 

bijeenkomst in hun verenigingsruimte De Raadtkamer in het voormalig gemeentehuis van 
Maartensdijk, Tolakkerweg 219. Zes sprekers zullen diverse thema’s uit en tijdens de tweede 

wereldoorlog in deze regio voor het voetlicht brengen. 

v.l.n.r. Rob Hufen, Marten Mobach, Frank Klok, Ben van Hoeflaken en 
Herman Doornenbal vertellen over de tweede wereldoorlog.

Speciale uitgave St. Maerten
In een interim-redactie fase is het het bestuur van de Historische Ver-
eniging Maartensdijk toch gelukt een speciale editie van haar tijdschrift 
St. Maerten uit te geven. Een herinnering aan de jaren van de Tweede 
Wereldoorlog en de daarop volgende bevrijding. 

Twee leden van de vereniging (Frank Klok en Rob Klaassen) zijn er in 
geslaagd uit eigen onderzoek naar onderduik en verzet in Groenekan 
én uit persoonlijke ervaringen tijdens en direct na de bevrijding in Hol-
landsche Rading een beeld te geven wat er in de oorlogsjaren in twee 
kernen van de huidige gemeente De Bilt heeft plaatsgevonden. [HvdB]

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Het gaat om het juiste beeld

Dagelijks proberen we onze kinderen hun rol in het verkeer bij te bren-
gen. Maar hoe zit het met onze rol in het verkeer en de verantwoording 
die wij als volwassenen hebben? Een verkeersongeluk zit in een klein 
hoekje en kan echt iedereen overkomen. Maar hoe wij met zo’n ongeval 
omgaan kan van grote waarde zijn.

Op maandag 20 april is Boris (groep 7) aangereden door een automo-
biliste. Boris heeft een lichte hersenschudding en een verschoven nek-
wervel. Van het ongeluk kan hij zich niets meer herinneren, omdat hij 
kort zijn bewustzijn heeft verloren. Vrijwel direct kwam Boris bij en 
hij heeft dit ongeluk in een waas meegekregen. Toen hij opstond moet 
het er relatief goed uitgezien hebben, maar de realiteit was anders. De 
bestuurder heeft
aangeboden zijn ouders te bellen, maar zijn eerste reactie was dat hij 
zelf verder kon fietsen. De bestuurder heeft het hierbij gelaten en ver-
volgde, vermoedelijk erg geschrokken, haar weg.

Wat ons van het hart moet is dat wij als ouders verder dienen te kijken. 
Het blijven kinderen en deze zijn niet altijd bij machte om in te schat-
ten wat er mogelijk gebeurd is en wat de gevolgen kunnen zijn. Boris 
had volgens de kinderarts met de ambulance afgevoerd moeten worden 
omdat deze kort het bewustzijn had verloren. Daarom het verzoek om 
altijd de betreffende ouders te bellen of het kind te begeleiden naar 
school of naar huis. Naast deze begeleiding krijgen ook de ouders of 
de school het juiste en misschien wel een noodzakelijke beeld van wat 
er is gebeurd.

Inez en Peter Dapper, ouders van Boris.
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Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan 
• GroenRijk Hollansche Rading • Primera Maartensdijk 

Voor moeder 
hebben onze 
banketbakkers 
weer heerlijke 
taarten gemaakt 
met Hollandse 
aardbeien...aardbeien...

...En natuurlijk
 

hebben we ook 

de lekkerste 

broodjes voor 

het ontbijt!

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

Damestassen
Portemonnees
Schooltassen
Werktassen
Boodschappentrolleys
Broekriemen

Meer dan

tassen!
1000

De Moederdagwinkel!
Parkeren voor de deur

Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Fijne Moederdag

the art of haircoloring

Een make-over voor Cisca!

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Voor

Na

Coupe, kleur en make-up verzorgd door Jolanda en Christa

Na
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SENIOREN REISCLUB 
MAARTENSDIJK

Alblasserwaard toertocht

Prachtige dagtocht met
veel inclusief.
Vrijdag 22 mei - € 37,50
Instap: Westbroek –
Maartensdijk – De Bilt.

Bel even: Senioren reisclub 
0346- 212288
Email:
hmbroekhuizen@kpnmail.nl

Wij sturen u onze folder toe

advertentie

Alle gemeenten, die in de regio sa-
menwerken rond maatschappelijke 
stages (MaS)  waren vertegenwoor-
digd. Vanuit De Bilt sprak wethou-
der Madeleine Bakker en vertelden 
leerlingen van Het Nieuwe Lyceum 
over hun ervaringen. Ook Dos 
Schaafsma van Buurtboerderij De 
Schaapskooi in Bilthoven gaf een 
kijkje in de keuken van zijn organi-
satie en vertelde over zijn ervaring 
met leerlingen. 

Vrijwilliger van de toekomst
Via maatschappelijke stages doen 
scholieren ervaring op met vrijwil-
ligerswerk. Binnen de gemeente De 
Bilt bemiddelt Mens De Bilt hier-
toe tussen scholen en vrijwilligers-
organisaties. Een goede matching 
is van groot belang om de MaS te 
laten slagen. Scholier Rogier ver-
telde tijdens de bijeenkomst dat hij 
dankzij de maatschappelijke stage 
vrijwilligerswerk écht heeft leren 
kennen: ‘Ik ben nu vrijwilliger bij 
een kinderdisco. Ik heb mijn vrien-
den meegesleurd naar de disco, die 
hebben de slag als vrijwilliger nu 
ook te pakken’.  

Ervaring
Zonder zijn ervaring met MaS had 
Rogier nu geen vrijwilligerswerk 
gedaan. ‘Vrijwilligerswerk is niet 
iets dat wij jongeren snel gaan 
doen. Hoogstens bij een sportclub 
waar we al lid zijn. Het is top om 
iets voor anderen te doen én ik vind 
het superleuk!’. 

Vrijwilligersorganisaties zijn op 
hun beurt weer ontzettend gehol-
pen met het werk dat de leerlingen 
verzetten. Dos Schaafsma begeleidt 
jaarlijks tientallen scholieren bin-
nen de buurtboerderij en is blij met 
de extra handen; ‘Bovendien zie ik 
hoe leerlingen hun beeld van men-
sen met een beperking bijstellen, en 
dat vind ik nog veel belangrijker, 
dat is prachtig om te zien.’

Verbinding
Toen de wethouders hun visie deel-
den over de MaS viel het woord 
‘verbinding’ vaak. ‘Jongeren die 
zich met ouderen verbinden, scho-
len die zich verbinden met het maat-
schappelijke veld en andersom, het 
komt steeds neer op verbinding’, 

vatte Madeleine Bakker samen. 
‘Als bestuurders zien we daar ook 
zeker de maatschappelijke waarde 
van’. Eigenlijk was iedereen het 
eens: maatschappelijke stages zijn 
een absolute meerwaarde voor de 
lokale samenleving. En iedereen 
wil er mee verder. 

Schouders eronder
Hoe precies en onder welke voor-
waarden moet nog blijken, maar 
voor nu was van belang dat de 
waarde van de MaS werd herkend 
en breed werd gedeeld. Zoals Henk 
Zijlstra, rector van De Werkplaats 
in Bilthoven, concludeerde: ‘De 
temperatuur is gepeild, het enthou-
siasme bij de betrokkenen is aange-
wakkerd. 

Of het  maatschappelijke stage zal 
blijven heten, dat is de vraag, maar 
jongeren motiveren om zich als 
vrijwilliger in te zetten; dat is een 
doel dat alle aanwezigen willen na-
streven. We hebben er zin in, zetten 
onze schouders eronder en gaan nu 
verder.’

(Ingrid Huisman)

Wethouder Madeleine Bakker: ‘Als bestuurders zien we daar ook zeker de 
maatschappelijke waarde van’. [Foto Reyn Schuurman]

Maatschappelijke stages zijn 
ontzettend belangrijk

Maatschappelijke stages zijn sinds 2015 niet langer een verplicht onderdeel voor middelbare 
scholen. En dus rijst de vraag; hoe de toekomst van de maatschappelijke stage eruit ziet. 
Gemeenten, vrijwilligersorganisaties en scholen kwamen afgelopen donderdag 23 april  

in Zeist bijeen om zich hier over uit te spreken. 

Bijen en vlinders hebben het moei-
lijk. Zowel in de stad als op het plat-
teland vinden ze te weinig voedsel. 

Daarom roepen de Bijenstichting, 
Imkers Nederland en Greenpeace 
mensen in Nederland op om braak-
liggende veldjes in te zaaien met 
insect-vriendelijke bloemen. Als 

actiedag was 22 april, de dag van 
de Aarde, uitgekozen.

Groen
De Bosbergschool, als groene 
school gelegen in een prachtige na-
tuurlijke omgeving, heeft aan deze 
grote zaaiactie, die ‘Zzzzoemend 
Nederland’ is genoemd, gehoor 

gegeven. Woensdag kwam de lan-
delijk bekende imker, Pim Lem-
mers, bij de school langs. Pim is de 
huisimker van ‘Vroege Vogels’ en 
‘Greenpeace’, maar ook verzorgt 
hij de bijen van de Koninklijke fa-
milie. Hij vertelde de kinderen van 
groep 1, 2 en 3 hoe het verzorgen 
van bijen in z’n werk gaat. Ook 

kregen de leerlingen een filmpje 
te zien over wat bijen zoal doen 
en hoe belangrijk ze zijn: ‘Geen 
bij, geen appel’. Daarna gingen de 
leerlingen samen met Pim achter en 
naast de school zaaien.

Fladderhuis
Maar daar bleef het niet bij. De 
leerlingen hebben ook een heus 
insectenhotel gebouwd. Het aller-
eerste groene hotel in Hollandsche 
Rading. Naast de al bestaande ei-
gen moestuin en belevingstuin is er 
nu ook een insectenhotel bij geko-
men. Dit hotel werd ook woensdag 
geopend. De leerlingen hebben zelf 
een naam voor dit hotel bedacht: 
het Fladderhuis. Insecten kunnen 
dus direct naast het Fladderhuis 
binnenkort hun voedsel vinden. In-
secten, die nodig zijn voor de be-
stuiving van de voedselgewassen. 
Voor de leerlingen een spannend 

avontuur. Wanneer melden de eer-
ste gasten zich aan in het Fladder-
huis en wanneer komen de eerste 
bloemen tevoorschijn in hun zelf 
ingezaaide stroken grond?

Zaaidag in Hollandsche Rading
door Rob Klaassen

Woensdag 22 april deed de Bosbergschool in Hollandsche Rading mee aan de  
Landelijke Zaaidag. De zaaidag is bedoeld om bloemen te zaaien, die bijen en vlinders 

 in de zomer van voldoende voedsel kunnen voorzien. 

Leerlingen van groep 1, 2 en 3 bij het insectenhotel Het Fladderhuis. 
Links de directeur van de Bosbergschool Ronald de Moor en rechts imker 
Pim Lemmers

Leerlingen van groep 1, 2 en 3 zijn geconcentreerd aan het zaaien achter de Bosbergschool op de nationale 
zaaidag.

Muzikale SuperKids geslaagd
Op zaterdag 25 april kregen de SuperKids van de Koninklijke Biltse 
Harmonie (KBH) hun diploma uitgereikt tijdens de laatste les van het 
seizoen. Elf jongens en meisjes hebben sinds oktober deze muzikale 
cursus voor kinderen van groep 2 en 3 van de basisschool gevolgd. Tij-
dens de SuperKids lessen hebben deze kinderen spelenderwijs kennis-
gemaakt met muziek, zang en dans onder leiding van muziekdocente 
Petra van de Wijngaard. 
Tijdens deze laatste les van het seizoen konden de kinderen hun ouders 
en familieleden nog eens laten zien wat ze zoal gedaan en geleerd heb-
ben. De les begon met bewegen op muziek waarbij de kinderen al snel 
in hun rol zaten. De les werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van 
de diploma’s. 



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Afsluitbaar blauw 
B A G A G E K A R R E T J E 
t.e.a.b. Tel. 06-44128019

Wipstoel met warm wit vacht-
je erin € 7,50. Rode wip-
stoel € 7,50. Ecru baby speel-
kleed met boog € 15,-. Tel. 
06-10277478 na 18.30 uur

Groot zwart Scooterslot te 
koop € 10,-. 4 oude tele-
visies € 50,- totaal. Tel. 
06-10277478 na 18.30 uur

Kleine rode ijzeren barbecue 
€ 10,-. Witte Philips zonne-
hemel met nog goede lampen 
€ 50,-. Tel. 06-1027748 na 
18.30 uur

Velux rolgordijnen, nieuw in 
de verpakking. 2x 51 breed 
en 77 hoog, 1x 61 breed en 74 
hoog, kleur blauw. € 20,- p. st. 
Bilthoven. Tel. 030-2285135

Ligstuur € 7,50. Tel. 030-
2433142

6 Konsalik boeken € 1,50 per 
stuk. Tel. 030-2433142

Masterload fietsendrager op 
trekhaak voor 2 fietsen € 40,-. 
Tel. 06-16613197 of 030-
2290227

15 boeken van Baantjer, een-
maal gelezen € 15,-. Tel. 035-
5771462

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

Gardena slangenhaspel met 
20 meter slang. Goede staat 
€ 25,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Leuke step van Dora. In goede 
staat €10,-. Tel. 06-50602672

IJzeren inklapbare step. Zilver 
met roze. Z.g.a.n. € 10,-. Tel. 
06-50602672

Nieuwe Ormaspot plantlamp, 
in hoogte verstelbaar, geeft 
aan vele planten de juiste ver-
lichting voor een voorspoe-
dig groei € 7,50. Tel. 030-
2205540

Z.g.a.n. projectiescherm 
breed 1.30 cm, inklapbaar en 
in hoogte verstelbaar € 20,-. 
Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. langwerpige spiegel 
in lichthouten lijst, afm. 82 
cm hoog en 45 cm breed, 
puntgaaf € 15,-. Tel. 030-
2205540

Kinder- wandelwagen zwart/
grijs € 20,-. Tel. 0346-214668

Onkruidborstel met haak en 
steel z.g.a.n. € 5,-. Koelstra 
wipstoeltje voor baby, verstel-
baar € 10,-. Tel. 0346-214065 
of 06-29506849
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koelbox voor in auto aan-
steker. Met hot- en coolknop 
z.g.a.n. € 25,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Stoomextractor rvs € 15,-. 
Artikelen om zelf wijn te 
maken € 35,-. Tel. 0346-
212616

Te koop gevraagd
Gevraagd GEBOORTE-
KAARTJES. Tel. 030-
6917581.

Fietsen/ brommers
Dames sportfiets, kleiner 
model, met slot, nieuwe ban-
den, versnellingen € 45,00. 
Bilthoven. Tel. 030-2285135

Step € 5,-. Fiets 4jr € 7,50. 
Fiets 5jr € 7,50. Fiets j 7/8jr 
€15,-. Fiets m 9jr € 17,50. Tel. 
06-55702207

Gazelle DAMESFIETS, Tour 
de France, 3 versnellingen, 
nieuwe banden € 95,-. Tel. 
06-55702207

Personeel gevraagd
Wie wil mijn TUIN onder-
houden in De Bilt? Ca. 2 uur 
per week. Tel. 06-17270055

Personeel aangeboden
Luxaf lex  repara-
tie ZONWERING. Tel. 
06-26604779. Voor 
klusjes in en om huis. 
(Groenekanseweg)

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

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

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

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

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

GARAGESALE-ROUTE 
Groenekan 27 juni. Nu aan-
melden! Chiara 06-53561701

Te huur grote GARAGEBOX-
opslagruimte € 110,- p/m. 
Centrum Bilthoven informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

Grote GARAGEVERKOOP 
Maartensdijk tussen Grutto- 
en Fazantlaan. Zaterdag 9 mei 
van 10-16 uur

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parkinson Café Bilthoven
Op maandag 11 mei zal gesproken worden over ‘Ondervoeding bij de ziekte 
van Parkinson’.  Diëtist Caroline van der Leest, aangesloten bij het Parkin-
sonNet, gaat in op het verhoogde risico van ondervoeding bij mensen met de 
ziekte van Parkinson. Het is van belang om in een zo’n goed mogelijke condi-
tie te blijven en gezonde producten te eten, zodat het risico op ondervoeding 
wordt verminderd of voorkomen. U wordt in de gelegenheid gesteld eiwitrijke 
gerechtjes te proeven en ook vragen zijn welkom.
Mensen met de ziekte van Parkinson, naasten en belangstellenden zijn van 
harte welkom in de Koperzaal van Zorgcentrum De Koperwiek, Koper- 
wieklaan 3 in Bilthoven. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang  is 
gratis, maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Info bij Ankie van Dam, 
tel. 0346-211814 of via e-mail b.van.dam@hetnet.nl.

Poeponderzoek
Utrechts landschap organiseert in samenwerking 
met het IVN De Bilt een leuke en leerzame mid-
dag voor kinderen van 6 t/m 10 jaar op woens-
dag13 mei van 14.30 tot 16.30 uur. Dit keer wordt 
er poep onderzocht. Na een informatief praatje 
gaan de kinderen het bos in voor ongeveer drie 
kwartier. Bij terugkomst krijgen ze wat te drinken 
met iets lekkers en wordt er geknutseld. De kosten 
zijn 3,50 euro per kind. Aanmelden kan alleen per 
e-mail tot zondag 10 mei via KinderNatuurActi-
viteiten@gmail.com Maximaal 10 kinderen per 
middag. Bij minder dan 4 aanmeldingen gaat de 
middag niet door. Infocentrum Beerschoten, De 
Holle Bilt 6, De Bilt.

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

Soenda Festival 
Op zaterdag 16 mei vindt van 12.00 tot 23.00 uur 
Soenda Festival plaats op het recreatieterrein Rui-
genhoek (Noorderpark). 

De opbouw van dit muziekfestival start op 8 mei 
en t/m 19-05-2015 zullen delen van het terrein ge-
deeltelijk of volledig onbereikbaar zijn. Tijdens 
deze periode staan de omleidingen aangegeven op 
de gele borden.

Voor vragen en/of klachten tijdens de opbouw en 
na	 afloop	 van	 het	 evenement	 kunt	 u	 telefonisch	
contact opnemen met de organisator Elevation 
Events via het nummer 030-243 37 17 of mailen 
naar info@elevation-events.com.

Mochten er tijdens het festival vragen of klachten 
zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen via 
het nummer 088 0119566. Voor meer informatie 
zie www.soenda.nl. 

Correctie
In De Vierklank van 29 april is bij het vragenuur in 
de raad Bertus Voortman als CDA’er vermeld. Hij 
is van D66. [GG]

Winnaars schoolvoetbal

Op 24 april was de tribune bij SVM te klein bij de prijsuitreiking van het 
daar gehouden Schoolvoetbaltoernooi. De winnaars waren: Martin Luther 
Kingschool (groepen 6 en 7), de Nijepoortschool (groepen 4, 5 en 8) en obs 
De Kievit bij groep 3. De opbrengst voor Pamoja Kenya was ca. 200 euro. 
[foto Henk van de Bunt]
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Na het winnen van het Nederlands 
Studentenkampioenschap in 2013 
en 2014 dwong het duo deelname 
aan het ESK op Cyprus af. 

Shaun Sturgess timmert al enkele 
jaren aan de weg in het beachvol-
leybal en heeft sinds 2013 zijn fo-
cus van de zaal verschoven naar het 
strand: ‘In het beachvolleybal moet 
je als speler veel completer zijn, je 
moet elk onderdeel van het spel be-
heersen, dit vind ik een mooie uit-
daging’. Hij nam deel aan meerdere 
NK’s met als hoogste notering een 
negende plaats.

Unieke kans
Wouter van Gilst is een beach-vol-
leyballer, die ook al enkele jaren 
meedraait op de hoogste niveaus van 
het Nederlandse beachvolleybal. 
Zijn beste resultaat op een NK is een 
vijfde plaats, daarnaast bereikte hij 
een aantal vierde en vijfde plaatsen 
in de Eredivisie. Deelname aan het 
ESK is voor de beach-volleyballers 
belangrijk om ervaring op te doen 
met het spelen van grote toernooien. 
Van Gilst: ‘Het spelen van interna-
tionale toernooien is van groot be-
lang om stappen te zetten als beach-
volleyballer en dit is voor ons een 

unieke kans’. Naast het spelen tegen 
teams uit andere landen zijn ook de 
trainingen gedurende de week van 
belang. ‘Teams en trainers uit andere 
landen kijken vaak anders tegen het 
spel aan dan wij in Nederland. Daar 
kunnen wij van leren.’

Bekostiging
De heren hebben in samenwerking 
met crowdsports een crowdfunding-
actie opgezet om hun deelname te 
bekostigen. Zij zoeken nog dona-
teurs. Informatie en donatiemoge-
lijkheden op crowdsports.nl of via 
shaun-sturgess@hotmail.com.

Beachvolleybal op Cyprus
door Henk van de Bunt

Wouter van Gilst uit De Bilt en medestudent Shaun Sturgess uit Alphen aan de Rijn nemen van 
15 tot 22 juni deel aan het Europees Studenten Kampioenschap (ESK) beachvolleybal.

Shaun Sturgess en Wouter van Gilst. 

De wil was er wel, misschien ook 
wel het geloof dat een stunt mo-
gelijk was. Maar eerlijk is eerlijk: 
DOS’46 was zaterdag een maatje te 
groot. Voor de neutrale korfballief-
hebber was er genoeg te genieten, 
want de gewezen landskampioen 
etaleerde af en toe hogeschoolkorf-
bal.

Kansloos
In de aanvangsfase kon TZ warem-
pel nog even van een voorsprong 
genieten, maar na de 2-1 pakte 
DOS’46 het initiatief. Met als ge-
volg een marge van vijf doelpunten 
halfweg de eerste helft. De Maar-
tensdijkse ploeg slaagde er niet in 
om de absolute topvorm te bena-
deren en dan ben je kansloos te-
gen zo’n sterke opponent. Strakke 
pressie leidde tot veel plaatsfouten, 
TZ liet zich ook te ver van de korf 
wegdrukken en hanteerde een te 
laag baltempo. De ploeg van ex-in-
ternational Daniël Hulzebosch zag 
zijn team langzaam uitlopen naar 
7-13 bij rust.

IJdele hoop
Na de pauze kwam Tweemaal Zes 
nog verrassend terug. Bij 11-15 
gloeide er even hoop in de Maar-
tensdijkse harten, zou er dan toch 
een verrassing mogelijk zijn? Het 
bleek ijdele hoop, want de titel-
pretendent hervond tijdig het juiste 

ritme. Fanatiek gecoacht door Hul-
zebosch, die duidelijk liet merken 
dat hij veel scores eiste. 
Het was een mooi wedstrijdgedeel-
te, waarin het publiek kon genie-
ten van mooi korfbal onder prima 
weersomstandigheden. Eindstand 
17-26.

Kampioensploeg te sterk voor Tweemaal Zes
DOS’46 vierde in 2009 nog het landskampioenschap en kruipt na een aantal dipjaren terug 

richting top. In de zaal werd de Drentse ploeg kampioen, op het veld is de titel nog niet zeker. 
Tweemaal Zes kon het de bezoekers in elk geval niet moeilijk maken.

Aan TZ-zijde was Luke van Kouterik topscorer met zes treffers. (foto 
Henry Valk)

Tiende keer gelijk gespeeld
De laatste thuiswedstrijd van FC De Bilt in seizoen  

2014-2015 vond plaats op zaterdag 2 mei tegen 
 vv Zeewolde. Beide ploegen speelden dit jaar goed  

mee in de tweede klasse en de top drie heeft het tegen 
hen heel moeilijk gehad. FC De Bilt heeft dit jaar te vaak 

gelijk gespeeld en daardoor te veel punten  
verloren om een nacompetitieplaats te verwerven. 
Voorafgaande aan de wedstrijd werd een minuut 

stilte gehouden ter gedachtenis aan de afgelopen week 
overleden Fred van Nimwegen. 

Een minuut na half drie startten twee ploegen aan een wedstrijd die 
weliswaar voor de ranglijst niet belangrijk was, maar sportmannen wil-
len altijd winnen, dus….. als het maar geen gelijkspel zou worden. In 
het eerste kwartier kreeg FC De Bilt enkele mooie kansen om de score 
te openen. In het tweede kwartier mocht vv Zeewolde het proberen, 
maar na een half uur stond het scorebord nog gewoon op 0-0. Het kwar-
tier voor rust kenmerkte zich door slordig spel, waarbij vooral FC De 
Bilt uitblonk in het onnodig verspelen van de bal.

Rust
Na rust zag het er naar uit dat FC De Bilt vandaag niet gelijk wilde 
spelen en duidelijk voor de winst ging. De Biltse mannen kregen volop 
de kans om drie punten aan hun mooie totaal toe te voegen, maar het 
mocht niet baten. Ook Zeewolde kwam regelmatig gevaarlijk voor het 
Biltse doel, maar ook daar bleef het doel schoon. Het is zeker een com-
pliment waard aan beide keepers, want zij deden het voortreffelijk. Het 
is opmerkelijk te constateren dat FC De Bilt dit seizoen tien keer heeft 
gelijk gespeeld, waarbij zeker acht keer een overwinning mogelijk en 
terecht was geweest. 

Spannend hockeyweekend 
voor de boeg

Hockeyliefhebbers komen dit weekend volop aan hun 
trekken in de gemeente De Bilt. Er staan drie, misschien 
vier spannende wedstrijden op het programma. Dames 

1 van SCHC kan de finale van de play offs om het 
landskampioenschap bereiken, Heren 1 van SCHC en 
Voordaan beslissen onder elkaar wie er rechtstreeks 

promoveert naar de Hoofdklasse.

Dames 1 van hockeyclub SCHC won zondag de eerste play-off-wed-
strijd in en tegen Laren, met 2-1. Als ze zaterdag thuis ook weer win-
nen, dan staan ze meteen in de finale. Mochten ze onverhoopt verliezen 
dan is zondag de beslissende wedstrijd, eveneens thuis. De finalewed-
strijden zijn op Hemelvaartsdag (thuis) en 16 en zo nodig 17 mei.

De hoogste herenteams van SCHC en Voordaan zijn allebei kampioen 
geworden in hun poule en staan daarom nu tegenover elkaar. Het team 
dat twee wedstrijden wint mag rechtstreeks naar de hoofdklasse. Het 
andere team is dan nog niet helemaal uitgeschakeld, het heeft dan nog 
een kans om die promotie af te dwingen tegen de nummer 11 van de 
hoofdklasse, Tilburg. De eerste wedstrijd tussen Stichtsche en Voor-
daan is zaterdag in Bilthoven, zondag is de return in Groenekan. Een 
eventuele beslissingswedstrijd wordt op Hemelvaartsdag in Groenekan 
gespeeld. 
Voor de gemeente De Bilt is het een winwinsituatie; er speelt volgend 
jaar sowieso weer een herenteam in de hoofdklasse.

Zaterdag 2 mei speelde een getergd 
SVM de Utrechtenaren van de mat. 
HMS speelde niet in de sterkste op-
stelling en was in gedachten moge-
lijk al bij de nacompetitie. 

11 doelpunten
De geel-blauwen legden een flit-
send aanvalspatroon op het veld en 
na nog geen 2 minuten stond de 1-0 
op het bord. Roy Wijman zette goed 
voor en topscoorder Tom Jansen 
scoorde bekeken. Twintig minuten 
later verdubbelde Tom Jansen de 
score en Mike de Kok zorgde voor 
de 3-0. 
Na de thee zagen de toeschouwers 
opnieuw een flitsende start van de 
gastheren en zorgden Tom Jansen, 
Roy Wijman, Bas van Dijk, Mark 
de Brauw en Mike de Kok  voor de 
eindstand van 11- 0. 

Beslissing
SVM en Bunnik’73 gaan op za-
terdag 9 mei op neutraal terrein 
(waarschijnlijk bij FC De Bilt) een 
beslissingswedstrijd spelen om 

rechtstreekse promotie naar de 3e 
klasse. 
De Maartensdijkers zijn klaar voor 
de belangrijkste wedstrijd van dit 
seizoen.

SVM klaar voor de beslissingswedstrijd
SVM had in de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen 2014-2015 nog een appeltje 

te schillen met HMS uit Utrecht. De heenwedstrijd eerder dit seizoen werd met 2-1 verloren.

SVM stak er met 11-0 deze middag hoog boven uit. (foto Nanne de Vries)



 De Vierklank 16 6 mei 2015

advertentie

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Moederdag: voor moeders gratis verrassingsdessert

“Wat schaft de pot?”

Woe.
06-05
Do.

07-05
Vr.

08-05

Varkenshaasje
met champignonsaus

of
Roodbaarsfilet

met mediterrane salsa
of

“Arepa”. Maïskoek gevuld
met kruidenkaas

€ 9,50

Woe.
13-05
Do.

14-05
Vr.

15-05

Griekse geiten stoofschotel
of

Kabeljauwfilet met
garnalensaus

of
Italiaanse groentenschotel met 

mozzarella en pesto

€ 9,50

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Het jeugdbeleid gaat over thema’s 
waar kinderen en jongeren van 0 tot 
23 jaar en hun ouders mee te ma-
ken hebben zoals ontwikkeling, op-
voeding, vrije tijd, veiligheid, goed 
onderwijs en werk. Denk bijvoor-
beeld aan ervaring met ondersteu-
ning bij opvoedingsvraagstukken, 
mogelijkheden voor kinderopvang 
en onderwijs, de ruimte om buiten 

te kunnen spelen of om te kunnen 
sporten door kinderen en jongeren.

Gesprek 
Wethouder Madeleine Bakker: 
‘Graag horen we van u wat er goed 
gaat, wat er beter kan en wat de bij-
drage kan zijn van ouders, kinde-
ren, professionals en de gemeente. 
Dat doen we door met elkaar in ge-

sprek te gaan. Ons doel is om nieuw 
jeugdbeleid op te stellen, waarbij 
we keuzes maken als het gaat om 
het inzetten van de beschikbare 
middelen. We zetten ons in om te 
zorgen dat onze kinderen en jon-
geren veilig en gezond kunnen 
opgroeien en hun talenten kunnen 
ontwikkelen’. 

Workshop 
Heeft u kinderen (0-23 jaar) en 
wilt u meedenken over het nieu-
we jeugdbeleid? Dan bent u van 
harte welkom bij de workshop 
‘ToekomstBilt Jeugd, uw verhaal 
centraal’ op woensdag 13 mei van 
19.00 tot 21.00 uur in Het Licht-
ruim bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). U kunt zich aanmel-
den via kesselj@debilt.nl. Tijdens 
deze interactieve workshop wordt 
u gevraagd om met andere ouders 
uw verhaal, ervaringen, wensen en 
ideeën delen. De uitkomsten van de 
workshop vormen de input voor het 
nieuwe jeugdbeleid. 

Bijeenkomsten 
Natuurlijk wordt jongeren en pro-
fessionals ook gevraagd om mee 
te denken over het nieuwe jeugd-
beleid, daar worden in dezelfde 
week aparte workshops voor geor-
ganiseerd. Eind mei vindt een ge-
zamenlijke bijeenkomst plaats voor 
alle deelnemers aan de workshops. 

De opbrengst van de bijeenkomsten 
worden door de gemeente verwerkt 
in een nota waarin de speerpunten 
voor de komende jaren worden 
beschreven. Vervolgens neemt de 
gemeenteraad in het vierde kwar-
taal van 2015 hierover een besluit. 
Begin 2016 worden deze speerpun-

ten uitgewerkt in praktische uitvoe-
ringsplannen. Mogelijk dat daarbij 
ook ouders, jongeren en professio-
nals worden betrokken. 
Kijk voor meer informatie op www.
debilt.nl of neem contact op met 
Joke van Kessel via kesselj@de-
bilt.nl

Aan een station met overwegbomen
is tenslotte een einde gekomen 
verkeer stroomt nu door
soepel onder het spoor
en wie had dat ooit durven dromen

Guus Geebel Limerick

Meedenken over nieuw jeugdbeleid 
De gemeente De Bilt wil samen met ouders, jongeren en professionals het nieuwe jeugdbeleid 

vormgeven. De gemeente organiseert daarom in de maand mei een serie bijeenkomsten  
waarin men ervaring, kennis en ideeën in kan brengen. 

Wethouder Madeleine Bakker: ‘Ons doel is om nieuw jeugdbeleid op te 
stellen, waarbij we keuzes maken als het gaat om het inzetten van de 
beschikbare middelen’. [foto Guus Geebel]

De ondertekenaars van de brief 
hebben geen bezwaar tegen het 
plan van het landgoed om extra in-
komstenbronnen te creëren, maar 
om bij de locatie Overbosch een 
restaurant en een parkeerterrein 
voor 300 auto’s te realiseren stuit 
op grote weerstand. In het vooront-
werpbestemmingsplan Landelijk 
Gebied, Landgoed Pijnenburg dat 
van 13 maart tot en met 23 april 
voor reacties ter inzage lag, worden 
deze plannen geaccommodeerd.

Landschap
De bezwaren van de briefschrij-
vers richten zich vooral op de 
verkeersveiligheid en natuur- en 
landschapsbehoud. De gemeente 
heeft de noodzaak voor een groot-
schalig parkeerterrein op ruim an-
derhalve kilometer van het dorp als 
oplossing voor de verkeersdrukte 
in Lage Vuursche niet aanneme-
lijk gemaakt. De ondertekenaars 
hebben goede ideeën voor alter-
natieve inkomstenbronnen, zoals 
een betere locatie voor het voorge-
nomen plan. Die is tevens minder 
natuurbelastend. De inspraakbrief 
onderstreept wat al eerder door in-
woners en omwonenden van Lage 
Vuursche is geuit naar de gemeente 
Baarn en Landgoed Pijnenburg, en 
volgt op een enquête die de Contact 

Commissie Lage Vuursche afgelo-
pen maart heeft gehouden. Daarbij 
sprak tachtig procent van de res-

pondenten zich uit tegen de komst 
van een restaurant en parkeerterrein 
op die plek.

Veel weerstand tegen plannen Lage Vuursche
door Guus Geebel

In een inspraakbrief gericht aan het college van B en W van de gemeente Baarn  
spreken 111 inwoners en omwonenden van Lage Vuursche zich uit tegen de ingrijpende  

plannen van de gemeente Baarn en Landgoed Pijnenburg bij de  
kruising Vuurse Steeg en Embranchementsweg. 

Zal natuur moeten wijken voor de plannen met betrekking tot locatie 
Overbosch? (foto George Muijsson).

Bomenwandeling in 
Boetzelaerpark 

Zondag 10 mei organiseert het IVN De Bilt een 
wandeling langs een variëteit aan bomen die het Carel 
van Boetzelaerpark rijk is. Veel bomen bloeien; kers, 
fruitbomen, magnolia’s, maar ook minder opvallende 

bloeiers als de eik, beuk, en es laten zich zien. 

Het park zoals we dat nu nog kennen vindt zijn oorsprong in 1930 als 
de firma H. Copijn & Zoon de opdracht krijgt een wandelpark met vij-
verpartij aan te leggen voor de Biltse bevolking. Het park is in Engelse 
landschapsstijl aangelegd en, dat wil zeggen dat waterpartijen, glooi-
ende landschapslijnen en hoogteverschillen een extra perspectief geeft 
aan de beleving. De aanplant van bomen in die landschapsstijl zijn erg 
van belang omdat ze het aangezicht accentueren en het landschap ei-
genlijk ‘maken’. Door hun vorm, hangend of rechtop. Of door de aan-
plant solitair, in groepjes of gemengd in een doorlopende slingerrand. 
Maar ook door de kleuraccenten die door de seizoenen heen verande-
ren. Duur van de wandeling is maximaal 2 uur. Start bij de ingang van 
het park op de hoek van de Bilthovenseweg en Blauwkapelseweg, De 
Bilt. Voor meer informatie belt u met Jaap Milius: 030 2288636.

Bomenwandeling in het Van Boetzelaerpark.

De beleving van kleur in de tuin
Een tuin is bij uitstek een plek om te genieten en rust te vinden, maar 
ook een plek die nieuwe energie geeft. Hoe we een tuin waarderen en 
de kleuren erin ervaren wordt mede bepaald door wat we mooi vinden. 
Martje van den Bosch studeerde filosofie en was jarenlang docent aan 
een Hogeschool. Sinds 2006 is zij fulltime met tuinen bezig: zij schrijft 
er over, ontwerpt voor anderen en zij werkt in de Tuinen in Demen (be-
zoektuin langs de Maasdijk bij Oss), die zij met haar man heeft ontwor-
pen en aangelegd. Op dinsdag 12 mei verzorgt zij in De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 te Bilthoven een lezing met als thema de titel van 
haar boek: ‘De beleving van kleur 
in de tuin’. De entree voor leden 
van Groei & Bloei is gratis; niet-
leden zijn drie euro entreekosten 
verschuldigd. 
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