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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Zie pagina 9 t/m 12,

met o.a. alles over NU14

De twee minuten stilte werden 

voorafgegaan door het taptoesig-

naal, vanaf het balkon van Jagtlust 

ten gehore gebracht door Guus van 

Wijk van de KBH. Na het zingen 

van het Wilhelmus ontstaken de 

jarige Thijs Peters (11) en Marleen 

van der Ploeg (12) van de Groen 

van Prinstererschool de vlam bij 

het monument. Vervolgens legden 

burgemeester en mevrouw Gerrit-

sen namens het gemeentebestuur 

als eersten een krans. De heren 

Ruud de Swart en Bernard Goed-

hart deden dat vervolgens namens 

het voormalig verzet. Na de toe-

spraak van de burgemeester legden 

de scouts een krans en deileerde 
een lange stoet bezoekers langs het 

monument.  

Betrokkenheid

Een bijzonder hartelijk woord van 

welkom heeft burgemeester Arjen 

Gerritsen voor de leerlingen van 

groep 8 van de Groen van Prinste-

rerschool, die al vele jaren het mo-

nument adopteren. ‘Er zijn steeds 

minder mensen die jullie, die mij, 

die ons kunnen vertellen wat het is 

om in Nederland in onvrijheid te le-

ven. Het is hier lang geleden, maar 

het gebeurt elders in de wereld nog 

steeds. Juist daarom is het zo be-

langrijk dat kinderen zoals jullie be-

trokken zijn bij de herdenking hier, 

maar ook elders in het land. Door 

jullie zorg voor dit monument, door 

jullie aanwezigheid hier, laten jullie 

zien dat ook jullie willen leren van 

het verleden.’

Luitenant Doherty

Burgemeester Gerritsen spreekt 

in het Engels mevrouw Petrina 

Doherty-Leary en de heer Thomas 

Leary toe. ‘Mevrouw Leary is de 

dochter van Tweede Luitenant Bill 

Doherty van de United States Air 

Force. Hij was de navigator van 

de B-17 bommenwerper die op 20 

oktober 1943 in De Bilt neerstortte, 

na te zijn neergeschoten door de 

Duitse luchtmacht. Het vliegtuig 

keerde terug van een missie bo-

ven Duitsland. Luitenant Doherty 

overleefde, maar vijf Amerikaanse 

piloten en drie Nederlandse burgers 

kwamen daarbij om. Een klein mo-

nument aan de Soestdijkseweg op 

de plek waar het gebeurde herinnert 

aan deze noodlottige gebeurtenis. 

Luitenant Doherty was in eerste in-

stantie door het Nederlandse verzet 

in veiligheid gebracht, maar werd 

uiteindelijk door Duitse troepen 

aangehouden. Hij bracht de rest van 

de oorlog door als gevangene.’

Herdenken

‘Vanavond herdenken wij een van 

de donkerste perioden uit onze 

geschiedenis. Wij herdenken hoe 

mensen uit alle lagen van de bevol-

king zich teweer stelden tegen on-

derdrukking, hoe zij verzet pleeg-

den toen grote groepen mensen 

buiten spel werden gezet en uitein-

delijk werden vermoord omdat ze 

door de bezetter als minderwaardig 

werden beschouwd. We herdenken 

deze moedige mannen en vrouwen 

die voor hun verzet, hun strijd voor 

ons bestaan, uiteindelijk de prijs 

van hun leven betaalden. We her-

denken ook de miljoenen slachtof-

fers van een rassenleer waarvan de 

gevolgen, de uitwerkingen, in de 

geschiedenis zonder weerga zijn. 

We denken aan de mannen die in 

mei 1940 in Nederland en in de 

eerste maanden van 1942 in Ne-

derlands-Indië hun leven lieten bij 

de verdediging tegen de aanvallers 

die ons al dat leed aandeden. We 

denken aan buitenlandse militairen 

die, ver weg van hun eigen land, 

onze vrijheid gewapenderhand te-

rugveroverden en daarbij het leven 

verloren.’

 

Vrijheid

‘Als wij doden herdenken die vie-

len voor onze vrijheid, dan is dat 

niet vrijblijvend’, aldus de burge-

meester. ‘Ontelbaren hebben hun 

leven ervoor gegeven.’ Hij noemt 

vrijheid vele malen meer dan maar 

mogen roepen wat je wil of maar 

mogen doen wat je wil. ‘Het is 

niet het elkaar ongebreideld de les 

lezen en al helemaal niet het ach-

teloos zijn op wat er in je omge-

ving gebeurt. Vrijheid is ook naar  

elkaar luisteren en van elkaar leren.’  

Vrijheid is ook het jezelf in acht 

nemen om een ander geen pijn te 

doen. Vrijheid verplicht tot stel-

lingname voor het goede en tegen 

het slechte.’

Vrijheid verplicht tot stellingname 
door Guus Geebel

‘Onze vrijheid hebben we eigenlijk uit dode handen ontvangen. En niet om haar te verbrassen, 

maar om haar ongeschonden door te geven aan wie na ons komt’, zei burgemeester Arjen 

Gerritsen tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij het oorlogsmonument in Bilthoven. Veel 

inwoners woonden de indrukwekkende herdenking bij. De Koninklijke Biltse Zangvereniging 

Zang Veredelt bracht onder leiding van Kitty Donker liederen ten gehore.

Burgemeester Arjan Gerritsen en echtgenote leggen op Fort De Bilt een 

krans namens de gemeente. Meer over de herdenking van de verzetstrijders 

op 3 mei op pagina 7.

Marleen van der Ploeg en Thijs Peters na het ontsteken van de vlam.

Burgemeester Arjen Gerritsen houdt een indrukwekkende toespraak.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

11/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink 

Pr. Gem. Zuiderkapel

11/5 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
11/5 • 18.30u - Ds. A. Baas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

11/5 • 10.30u - Preek van de leek

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

11/5 • 10.00u - Dhr. Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw

11/5 • 10.30u -  
Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

11/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
11/5 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/5 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
11/5 • 19.00u - Ds. P. Vermaat

Pr. Gem. Immanuelkerk

11/5 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam  

Pr. Gem. Opstandingskerk

11/5 • 10.00u - Ds. A. van Buuren

R.K. St. Michaelkerk

11/5 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

11/5 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

11/5 • 10.30u - Mevr. Ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

11/5 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. C. Stelwagen 

Onderwegkerk Blauwkapel

11/5 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Herst. Herv. Kerk

11/5 • 10.30 en 18.00u - 
Ds. A. den Hartog

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

11/5 • 11.00u - Ds. P. Pannekoek

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

11/5 • 10.00u - Prop. H.E. Veldhuijzen
11/5 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

11/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

11/5 • 9.30u - Ds. P. Pannekoek

St. Maartenskerk

10/5 • 19.00u - Eucharistieviering
11/5 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

11/5 • 10.00u - Hr. A. Doornebal
11/5 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk

11/5 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Klaverjassen

Vrijdagavond 9 mei kunt u weer 
klaverjassen bij FC de Bilt. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Laan van Weltevreden in de 
Bilt bent u van harte welkom. Vanaf 
19.00 uur is de kantine geopend en 
het klaverjassen begint om 20.00. 
Inschrijfgeld bedraagt € 3,-. Loten 
voor de loterij zijn € 0,50 per stuk.

Tuinmarkt te Groenekan

Op zaterdag 10 mei a.s. wordt 
van 10.00 tot 16.00 uur weer de 
jaarlijkse tuinmarkt gehouden aan 
de Groenekanseweg 60 te Groe-
nekan. Zoals altijd zijn er planten 
en stekken , honing, buxus, verse 
boeketten, brocante, porselein, 
woon-en tuindecoraties, oud tuin-
meubilair te koop, maar ook dit 
jaar fruitboompjes. Een gedeelte 
van de opbrengst gaat naar Razem 
(uitwisseling Miescisko-Polen en 
Bilthoven). Razem is met een 
stand op de markt aanwezig. Kof-
fie met lekkernijen zijn verkrijg-
baar, de toegang is gratis. 

Voorjaarsmarkt

Rondom de Zuiderkapel (Boslaan 
3) in Bilthoven is zaterdag 10 mei, 
van 10.30 tot 14.30 uur, een gezel-
lige voorjaarsmarkt met verschil-
lende kraampjes, waar van alles te 
koop is zoals brocante spulletjes, 
vintage kinderkleding, boeken, 
gebak, broodjes knakworst. Daar-
naast is er een verloting, waar-
van rond 12.00 uur de trekking 
zal zijn. Er is een ‘dienstenvei-
ling’ waar bijvoorbeeld een keer 
grasmaaien, hulp bij huiswerk 
of ramen zemen zullen worden 
geveild. De kerk is open en de 
toegang is gratis.

Nieuw beleef- en wandelpad

Op zaterdag 10 mei wordt om 10.30 
uur het nieuwe beleef- en wan-
delpad in de aangepaste tuin van 
Schutsmantel feestelijk geopend. 
Aansluitend is er ter afsluiting van 
het beweegproject “Schutsmantel 
Aangenaam Actief” een braderie. 
Van de opbrengst van deze dag 
hopen bewoners en medewerkers 
van Schutsmantel samen een dagje 
naar de dierentuin van Amersfoort 
te kunnen gaan ter gelegenheid van 
het beweegproject en het 10-jarig 
bestaan van de personeelsvereni-
ging van Schutsmantel.

Plantenbeurs bij WVT

Zaterdag 10 mei organiseert WVT 
samen met Groei & Bloei de jaar-
lijkse plantenbeurs. Naast diverse 
soorten planten en bloemen zijn 
er diverse andere (tuin-)beno-
digdheden voor een zacht prijsje 
beschikbaar om uw woning, bal-
kon of tuin weer helemaal klaar 

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 10 mei haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 10 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.

te maken voor het voorjaar en 
de zomer. De plantenbeurs is 
geopend van 10.00 tot 13.00 uur. 
Entree is gratis. Meer informatie 
is verkrijgbaar bij WVT op 030 
2284973.

Fotoclub Bilthoven

Maandag 12 mei presenteren de 
leden hun foto’s voor de grote clu-
bexpositie. De foto’s zullen wor-
den bekeken en besproken. De 
bedoelde expositie vindt plaats van 
17 juli tot 16 september in de tra-
verse van het Gemeentehuis Jag-
tlust. 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.

Uitleg over tablet of mobiel 

In samenwerking met middelbare 
scholieren biedt MENS uitleg over 
tablet, i-pad of mobiele telefoon 
aan. Jongeren willen graag helpen 
met bijvoorbeeld het versturen van 
een smsje of uitleggen hoe een 
tablet werkt. Ze zijn aanwezig op 
donderdag 15 mei van 10.30 tot 
12.30 uur om van dienst te kunnen 
zijn. Precies op maat, over onder-
werpen waar men behoefte aan 
heeft. Samen oefenen op het eigen 
apparaat. Vooraf aanmelden is 
nodig. Locatie Schutsmantel, Gre-
goriuslaan 35, Bilthoven tel: 030 

228 69 11 mail: sc.schutsmantel@
warandeweb.nl

Eetclub gaat weer eten

Donderdag 15 mei is er weer 
een bijeenkomst van De Eetclub 
in Dijckstate. De Eetclub komt 
maandelijks bij elkaar. Hanne-
ke van Dehn en Anneke Meijer 
organiseren het eetfestijn elke 
derde donderdag van de maand 
in Dijckstate. Iedereen die zich 
aanmeldt kan om 17.30 uur aan-
schuiven. In een gemoedelijke 
ambiance krijgen deelnemers een 
driegangen keuzemenu compleet 
met een glaasje wijn, koffie en 
aandacht van de kok. Aanmelden 
kan bij Hanneke van Dehn, tele-
foon 0346 212681.

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger 
dan 70 jaar met C/D/E rijbe-
wijs en overige automobilisten, 
die een rijbewijskeuring moeten 
ondergaan, kunnen terecht bij 
Regelzorg. Dit kan alleen door 
vooraf een afspraak te maken via 
het landelijk afsprakenbureau, 
telefoon: 088 2323300. Zelf een 
datum plannen kan via de website 
www.regelzorg.nl. Op 23 mei a.s. 
is er op de locatie van Stichting 
Mens De Bilt aan de Jasmijnstraat 
6 in De Bilt weer gelegenheid tot 
keuring.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  
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.

Op 30 april is Émile van Dantzig overleden.

Vanaf de oprichting van Transition Town De Bilt in 2009 heeft hij 
zich met hart en ziel ingezet voor ons initiatief. 

Ook was hij enthousiast vrijwilliger bij het Repair Café.
De opbouw van een veerkrachtige lokale samenleving was zijn  
ideaal. Zijn bezorgdheid om het leven op aarde zette hij om in  

constructieve acties.

We zijn dankbaar dat we hem hebben mogen kennen, met hem  
hebben samengewerkt en voor alle inzet en energie die hij  

heeft gegeven.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. 

Namens Transition Town De Bilt,
Soie Bakker, Gerard Rosinga, Roel Simons
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Anne-Marie werd door de kandida-

tencommissie gevraagd zich kan-

didaat te stellen voor het Europees 

Parlement. ‘Er werd gezocht naar 

mensen die het overzicht hebben op 

wat er in de wereld gebeurt. Ik heb 

ervaring met provinciale en lokale 

politiek, maar ook met het buiten-

land. Ik woonde in Engeland en vier 

jaar in Duitsland. Ze wilden ook een 

vrouw op een verkiesbare plaats. De 

kandidatenlijst werd op 22 februari 

op het SP congres in Zwolle vast-

gesteld. De zittende fractievoorzit-

ter Dennis de Jong was al eerder als 

lijsttrekker gekozen.

Buurten

Anne-Marie Mineur (46) is afge-

studeerd in taal- en spraaktechno-

logie aan de Utrechtse universiteit 

en woont met haar kater Max in een 

woongroep in De Bilt. Zij is voor-

zitter van de Biltse afdeling van de 

SP en fractievoorzitter in Provincia-

le Staten. Mineur is geboren in Oss, 

de bakermat van de SP. Ze zat daar 

op het Titus Brandsma Lyceum. Op 

die school legden leraren de basis 

voor haar kritische houding en de 

over¬tui¬ging dat er in de wereld 

alleen maar wat valt te veranderen 

als je de mensen mee hebt. Bij de 

SP zag ze dat de partij echt bezig 

was dingen in praktijk te brengen en 

dat niet alles vanuit ivoren torentjes 

geregeld werd. In de buurten aan de 

slag sprak haar aan.

Vormgeven

Het contact met de burger komt bij 

Mineur op de eerste plaats. Ze wil 

dat in Brussel vorm gaan geven door 

vaak in Nederland te zijn en veel 

met mensen te praten. De manier 

waarop de huidige fractievoorzit-

ter Dennis de Jong dat doet spreekt 

haar erg aan. ‘Hij heeft bijvoorbeeld 

veel contacten met de internationale 

vrachtwagenchauffeurs, gaat naar 

ze toe en nodigt ze uit naar Brus-

sel om met de Commissie en par-

lementsleden te komen praten. Op 

die manier kun je voor sommige 

doelgroepen direct iets betekenen.’ 

Anne-Marie heeft inmiddels zoveel 

tijd en energie in Brussel gestoken 

dat ze overweegt om, wanneer zij 

onverhoopt niet wordt gekozen, als 

medewerker in Brussel aan de slag 

te gaan. 

Anders

De SP is In het Europees parlement 

aangesloten bij de fractie van Euro-

pees Verenigd Links/Noord Groen 

Links. De fractie bezet nu nog 36 

van de 766 zetels. In de volgende 

periode zullen er 751 zetels zijn. 

Het meest wordt samengewerkt met 

de Scandinavische zusterpartijen. 

Het motto van de SP bij de Europese 

verkiezingen is ‘Zeg Nee tegen deze 

EU’, met als ondertitel ‘Superstaat 

Nee Samenwerken Ja’. De leuze 

‘100% sociaal’ blijft ook in gebruik. 

‘De meeste partijen stemmen steeds 

voor meer macht naar Brussel. De 

SP vindt dat niet goed.’ Anne-Marie 

vraagt zich af waarom Europa over 

onze pensioenen, huren of ons so-

ciale stelsel moet gaan. ‘We zeggen 

het is best goed om afspraken te 

maken en we zijn ook heel erg voor 

samenwerking, maar dat de Fin Olli 

Rehn zegt wat wij met ons pen- 

sioenstelsel moeten doen is voor 

ons een reden om te zeggen dat het 

echt anders moet.’ 

Plan B

Wat de SP betreft kunnen de 28 

Eurocommissarissen allemaal op-

stappen. ‘Laat ambtenaren het 

uitvoerende werk doen. Je ziet de 

commissarissen heel nauw samen-

werken met het bedrijfsleven en 

nauwelijks met het Europarlement.’ 

Ze geeft als voorbeeld het vrijhan-

delsverdrag tussen Amerika en 

Europa. ‘Daar zijn 600 vertegen-

woordigers van het Amerikaanse 

bedrijfsleven bij betrokken. Die 

hebben uitgebreid besproken wat 

er in het verdrag moet komen te 

staan, maar het Europarlement is 

er nog helemaal niet bij betrokken. 

De commissarissen willen zich al-

lemaal proileren en komen met al-
lerlei voorstellen en wetjes waarvan 

wij zeggen: dat hoeft helemaal niet. 

Maak er een overlegorgaan van en 

niet dat hele circus eromheen dat 

zoveel mogelijk invloed naar Brus-

sel wil halen. Wij gaan er dus voor 

pleiten de Eurocommissarissen naar 

huis te sturen. We zijn wel groot 

voorstander van samenwerking met 

staten met hetzelfde belang. Wan-

neer het bijvoorbeeld over de Rijn 

gaat kunnen landen waar de rivier 

doorheen stroomt er het beste sa-

men over onderhandelen. Daar is 

een land als Estland niet bij nodig. 

Nu moet er unanimiteit zijn.’ 

Over de euro zegt Anne-Marie dat 

er nu uitstappen dom zou zijn. ‘Het 

kost veel geld en je kunt niet zomaar 

een verdrag opzeggen. Er moet wel 

gezamenlijk worden gewerkt aan 

een plan B.’

Anne-Marie Mineur op weg naar Brussel

door Guus Geebel

Bij de verkiezingen voor het Europees parlement staat de Biltse Anne-Marie Mineur als eerste 

vrouw op de lijst van de Socialistische Partij. Zij staat op nummer drie wat volgens de peilingen een 

verkiesbare plaats is. De SP haalde bij de vorige Europese verkiezingen twee zetels. Op uitnodiging 

van RTV Utrecht gaat Mineur binnenkort samen met andere Utrechtse kandidaten naar Brussel.

Anne-Marie Mineur wil werken aan een ander Europa.

1 mei-viering in Lage Vuursche

De traditionele 1 mei-viering van de PvdA-afdeling De Bilt 

vond dit keer plaats in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. 

De drukbezochte bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief 

van het Nivon en de PvdA afdelingen Amersfoort, De Bilt en 

Hilversum. Er waren toespraken van Agnes Jongerius, Nivon 

voorzitter Friso Teerink en PvdA-voorzitter Hans Spekman. 

Het koor De Stem des Volks uit Hilversum verzorgde het 

muzikale gedeelte.

Friso Teerink noemt 1 mei een belangrijke dag voor het Nivon. De ver-

eniging is aangesloten bij een internationale beweging die streeft naar 

een leven in evenwicht met de natuur. ’Dat heet nu duurzaam, maar daar 

hoort ook sociaal bij.’ Agnes Jongerius staat op de kandidatenlijst van de 

PvdA voor de Europese verkiezingen op plaats twee. ‘Europa heeft bij 

het maken van beleid de afgelopen jaren niet de belangen van gewone 

mensen voor ogen gehad.’ Zijn noemt vrij verkeer van werknemers een 

groot goed. ‘Maar vrij verkeer zonder verkeersregels leidt tot ongeluk-

ken.’ De mens weer centraal en niet de markt. Daarvoor wil Agnes Jon-

gerius zich sterk maken in het Europees parlement. Hans Spekman heeft 

veel vertrouwen in Jongerius in Europa. ‘Wij zijn een internationale be-

weging en willen internationale politiek bedrijven.’ [GG]

Agnes Jongerius en Hans Spekman.

Cordaan, de eigenaar van het ge-

bouw, is mede door de invoering 

van de WMO (Wet Maatschappe-

lijke Ondersteuning) in inanciële 
problemen gekomen. Cordaan wil 

deze oplossen door van het gebouw 

een gezondheidscentrum te maken 

door de meeste ruimte aan een huis-

artsenpraktijk, een apotheek en een 

fysiotherapiepraktijk te gaan verhu-

ren. Cordaan denkt hiermee de zorg 

dichter bij de ouderen te brengen. 

Platform

Een aantal betrokkenen - oud be-

stuursleden van de SWOM, oud 

wethouders van de voormalige 

gemeente Maartensdijk en enkele 

betrokken inwoners – heeft zich 

verenigd onder de naam ‘Platform 

Dijckstate’. Een van de woord-

voerders verduidelijkt een en an-

der: ‘Wat 15 jaar geleden is inge-

zet door de Swom is een vorm van 

primaire preventie. De mensen 

kunnen daardoor langer zelfstandig 

blijven wonen en bouwen boven-

dien een sociaal netwerk op. Dat 

bespaart professionele zorg en is 

dus kostenbesparend. Wij zijn voor 

het behoud van deze buurtmotor 

voor sociale contacten en tegen de 

komst van een gezondheidscentrum 

in Dijckstate. Cordaan denkt zorg 

dichter bij de ouderen te brengen, 

maar er zijn toch veel meer ouderen 

in Maartensdijk dan de bewoners 

van de appartementen van Dijck-

state. Voor de stichting MENS blijft 

dan slechts ‘de restruimte’ over. 

Hierdoor zal in ieder geval een aan-

tal zeer belangrijke activiteiten niet 

meer in Dijckstate kunnen plaats-

vinden. De belangrijkste functie 

van dit gebouw, die van ontmoe-

tingscentrum, gaat zo verloren. Een 

verlies van zeer grote maatschappe-

lijke relevantie voor Maartensdijk.’

Actie

Een handtekeningenactie, door het 

Platform op Koningsdag georga-

niseerd, leverde een respectabel 

aantal adhesiebetuigingen op: meer 

dan 600 handtekeningen. De ac-

tie wordt, gezien deze resultaten, 

voortgezet. Inmiddels is het aantal 

opgelopen tot 750. 

Het platform is van mening dat de 

vestiging van een gezondheidscen-

trum onverenigbaar is met de aard 

en intentie van het gebouw en de 

plaats ervan in de Maartensdijkse 

samenleving. Het platform is niet 

tegen een gezondheidcentrum. 

Voor de vestiging daarvan zijn al-

ternatieven beschikbaar vinden zij. 

Resultaten van deze actie worden 

voorafgaand aan de Raadscommis-

sievergaderingen op donderdag 8 

mei tijdens het ‘informeel contact’ 

aan de burgemeester aangeboden.

Actie: ‘Ontmoetingscentrum Dijckstate’

Het is de Stichting Welzijn Ouderen Maartensdijk (SWOM) ruim 15 jaar geleden gelukt 

om met subsidie van de gemeente in het voorste deel van Dijckstate in Maartensdijk een 

ontmoetingscentrum voor ouderen te creëren. Door veel vrijwilligers zijn activiteiten gestart om 

mensen uit hun huizen te halen en vereenzaming, met alle gevolgen van dien, te voorkomen.

Het Platform (in de hal van) Dijckstate: zittend Hella van Schaik (l) en 

Bertien Collette en staand v.l.n.r. Edwin Plug, Anne Doedens, Cees Lam 

en Henk van Gend. Rob Klaassen was verhinderd. [foto Henk van de Bunt]
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderkarbonade
Ribkarbonade
Haaskarbonade

Bourgondische 
varkenshaas

Katenhaas

Medaillonspies

Varkenshaassaté

Varkenshaas naturel

500
gram 6.98

Sellery-knoflooksalade 
Filet Americain
Lente-ui salade 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Procureurrollade 
Rosbief
Kiprollade 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 mei
t/m woensdag 14 mei

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

ASPERGE-PATÉ

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

5 halen / 
   4 betalen

Van de Ouddorpse 
geitenboerderij de Mekkerstee:Voor ’t eerst weer beschikbaar!

BOERENGRASKAAS 
EN STOMPETOREN 
GRASKAAS

FLOORTJE FENEGRIEK EN 
SOPHIE PROVENÇAAL

BOER JORIS Z’N 35+ 
KAAS, EEN MAGERE 
BOERENKAAS

500
gram 6.50100

gram 1.98500
gram 4.98

100
gram 1.20

Varkenshaasfestijn!

VLEESWAREN-TRIO

Lamsboutschijven van ons bekende lamsvleesnaturel of gemarineerd
100

gram 1.59

BOERENGRASKAAS 
EN STOMPETOREN 
GRASKAAS

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

Alléén DONDERDAG

Gesneden snijboontjes
lekker vers - lekker makkelijk  

  _______________ 400 GRAM  1,49
Volop specialiteiten uit Brussel!!

Asperges elke dag vers van de Teler

+ GRATIS geschild!!!

Alle stamppotten

en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
COMPLETE  Asperge  MAALTIJD

MET HAM OF ZALM _________ PER PORTIE 8,95 

Varkenshaas  IN CHAMPIGNON 

ROOMSAUS MET GEB.AARDAPPELS

____________________________ 100 GRAM 0,99 

Ravioli MET GEHAKT OF 

SPINAZIE - RICOTTA _________ 100 GRAM 1,25 

Navel
Handsinaasappels
Voor als u echt het lekkerste wilt

Witlof
HEEL KILO

Hollandse 

Paprika’s
ROOD-GEEL-GROEN  2 VOOR

Sap sap sap

Perssinaasappels __ 2 KILO 1,99

Alle rauwkostsalades
______________  2e BAKJE  GRATIS

Spaghetti met scampi’s 

en rucola __________ 100 GRAM  1,25

MAANDAG 12, DINSDAG 13

EN WOENSDAG 14 MEI

3,95 0,990,99
2 kilo
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Het mooiste cadeau
voor Moederdag

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Aan bod komen vragen als: Moet 

de Europese Unie verder uitbreiden 

of juist niet? Willen men meer zeg-

genschap op Europees niveau of 

juist niet? Hoe zit het met de inter-

netvrijheid en de privacy? Hoe  met 

de toestroom van Oost-Europese 

werknemers?

Belangrijk

Volgens het MKB verdient Neder-

land met export zo’n € 180 miljard 

per jaar, daarvan komt € 120 miljard 

uit Europa, zo’n 20% van ons Bru-

to Besteedbaar Product. De export 

is goed voor ongeveer 2 miljoen 

banen, waarvan zo’n 1,5 miljoen 

banen samenhangen met export 

naar de EU. Nederland investeert 

€ 2.700 miljard in het buitenland, 

waarvan € 1.400 miljard in Europa. 

Er wordt met die investeringen in 

het buitenland jaarlijks gemiddeld 

€ 85 miljard verdiend, waarvan  

€ 50 miljard in de EU.

Als Europese burgers zijn er twee 

wegen om te laten horen wat men 

vindt: via het nationale parlement 

en via het Europees Parlement. Uit-

eindelijk kunnen de nationale par-

lementen ook nog eens “NEE” zeg-

gen tegen nieuwe Europese regels. 

Maar hoe werkt dat in de praktijk? 

Wat kunnen we vanuit Nederland 

nu eigenlijk nog aan die Europese 

regels veranderen?

Energievoorziening

Het lijkt er op dat een meerder-

heid in Europa vindt dat er in de 

toekomst anders om moet worden 

gegaan met energie. Omdat duur-

zaamheid belangrijk is of om de 

afhankelijkheid van Russische gas 

terug te dringen. Is het belangrijk 

bij het energiebeleid in Europa 

gezamenlijk op te trekken, of juist 

niet? Wie zouden het voor het zeg-

gen moeten hebben in Europa, de 

burgers, het bedrijfsleven en de 

vakbonden, de inanciële wereld of 
de afzonderlijke regeringen? 

Het principe van vrij verkeer van 

personen, goederen en diensten is 

er mede de oorzaak van geweest 

dat allerlei landelijke regelingen 

en voorschriften werden vervan-

gen door Europese regels, die 

voor iedereen in Europa hetzelfde 

zijn. Bovendien zijn onder druk 

van deze liberalisering een aan-

tal activiteiten, zoals de post, het 

openbaar vervoer en de energie-

voorziening, die vroeger vanuit de 

overheid werden uitgevoerd aan 

het bedrijfsleven overgedragen.  

Aanvang 20.00 uur. (Tine Rigter)

Kiezen in Europa!?
Hoe ziet de toekomst voor Europa eruit?

Op donderdag 22 mei kiest Nederland weer voor een nieuw Europees Parlement. Maandag 12 mei 

organiseren de Biltse afdelingen van de landelijke politieke partijen een debatavond met kandidaten 

voor het Europese Parlement in het Gemeentehuis. Voorzitter is burgemeester Arjen Gerritsen.

De organisatoren van het debat.

Nederland mobiliseert op 1 augus-

tus 1914 zijn strijdkrachten om 

de neutraliteit te verdedigen. Het 

veldleger telt 59.000 man. Met op-

geroepen grootverlofgangers erbij 

wordt in totaal 200.000 man bij de 

verschillende wapenen (strijdmach-

tonderdelen) ondergebracht. De 

Utrechtse kazernes konden de op-

geroepen manschappen met groot 

verlof niet in de Utrechtse kazernes 

huisvesten, daarom worden er in 

De Bilt twee terreinen gevorderd 

door het Ministerie van Oorlog. 

Voor Kamp De Bilt-station wordt 

een terrein aan de Dwarsweg, het 

Oosterpark (wat we nu kennen als 

de Jan Steenlaan locatie Het Hei-

depark) gevorderd. Hier worden ± 

2800 reservisten gehuisvest voor 

het bemannen van Fort Blauwka-

pel. Aan de wat nu Burgermeester 

van der Borchlaan heet werd kamp 

De Pan gevorderd voor manschap-

pen voor Fort Lunetten. Een ge-

deelte van het grondgebied De 

Biltse Duinen, waarop kamp De 

Pan werd gevestigd, was eigendom 

van de Nederlandsche Buurtspoor-

weg Maatschappij. De NBM had 

deze grond in 1900 aangekocht van 

domeinen om door dit gebied een 

spoorlijn aan te leggen. De Dienst 

der Domeinen hadden nog wel een 

claim voor gebruik van de grond. 

Dit deden zij tijdens de periode 

1904-1908.De grond werd geëga-

liseerd ten behoeve van de Schiet-

banen De Pan. Bij deze schietbanen 

opende de Nederlandsche Centraal 

Spoorwegmaatschappij die de lijn 

explodeerde een halte voor militair 

gebruik. In 1912 maakte de NCS de 

spoorlijn De Bilt-Zeist dubbelspo-

rig voor de aanvoer van bouwmate-

riaal voor kamp Zeist. 

Smalspoor

Bij de opbouw van beide kampen 

bij De Bilt-Station (nu bekend on-

der de naam Bilthoven) werd ge-

bruik gemaakt van smalspoor over 

het duinzand. Met platte karren, die 

met de hand werden geduwd over 

het smalspoor werd het materiaal 

bestemd voor de opbouw van tenten 

voor huisvesting van de manschap-

pen vervoerd. Ook de van ruw hout 

gezaagde planken voor de opbouw 

van keukens en proviandgebouwen, 

werden op deze wijze vervoerd. 

Na ingebruikname van de kampen 

bleef men dankbaar gebruik maken 

van het smalspoor. Kamp de Pan 

had zelfs een postkantoor en een 

halte voor militair vervoer aan de 

spoorlijn naar Zeist. De toegangs-

wegen tot de kampen werd Kamp-

straat genoemd. De manschappen 

zouden 4 jaar in de kampen ver-

blijven. De toestroom van een der-

gelijk grote mensenmassa had veel 

impact op het dorpsleven van De 

Bilt Station. Veel militairen foera-

geerden rond het station in de hore-

ca. Door de militairen werden veel 

ansichtkaarten met afbeeldingen 

van beide kampen verstuurd. Dit 

was de enige manier om het thuis-

front te informeren. Daar kwam bij 

dat zij de kaarten niet hoefden te 

frankeren. Het enige wat zijn hoef-

den te vermelden was dat zij mili-

tair waren en in welk bataljon zij 

zaten. Deze regeling gold van 1914 

t/m 1918.Tijdens deze vier jaar was 

de verveling de onzichtbare vijand 

die dagelijks op de loer lag en hen 

ontmande. Dit kwam om dat zij 

slechts mondjes maat konden oefe-

nen in de Forten, omdat daar al een 

volledige bezetting aanwezig was! 

In de Biltse Courant verscheen er 

een aankondiging voor een voetbal 

wedstrijd tussen een elftal uit de 

bevolking en de militairen, op een 

terrein aan de tweede Brandenbur-

gerweg.

Kamp De Bilt-Station
en Kamp de Pan bij De Bilt station 

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt op 30 juli 1914 verklaart Nederland zich neutraal samen 

met nog 10 landen. De rest van de wereld was met elkaar in oorlog (34 staten). Duitsland 

had het plan om ook Nederland binnen te vallen om op die manier met een breed front 

België binnen te kunnen trekken. Duitsland zag hier vanaf vanwege de Hollandse waterlinie. 

Nederland werd door Duitsland als neutraal erkend en Duitsland viel België binnen via een 

smalle strook grond tussen Nederland en België. 

Ondertekening coalitieakkoord 
Woensdag 7 mei om 9.30 uur onderteken(d)en de partijen D66, VVD, 

CDA en GroenLinks van de Biltse gemeenteraad hun coalitieakkoord 

in de Oude Raadszaal van Jagtlust aan de Soestdijkseweg. Na de infor-

matieronde hebben deze partijen het vertrouwen in elkaar uitgesproken 

en zijn zij in gesprek gegaan om tot een inhoudelijk akkoord te komen. 

Het resultaat daarvan is in een akkoord samengevat. Voorafgaand aan 

de ondertekening van het akkoord zal formateur Frans Poot (D66) een 

korte toelichting geven op het formatieproces en de hoofdpunten van 

het akkoord.

Maandag 12 mei om 16.30 uur maakt formateur Poot op het bordes van 

gemeentehuis Jagtlust bekend wie de beoogd wethouders zijn. Tijdens 

een extra raadsvergadering op woensdag 14 mei om 20.00 uur in de 

Mathildezaal van het gemeentehuis is de gemeenteraad in de gelegen-

heid om te reageren op het coalitieakkoord en vragen te stellen aan de 

formateur en de onderhandelaars. Daarna worden de wethouders be-

noemd door de raad en vervolgens geïnstalleerd. 
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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

wij zijn professionals in het groen

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

Al meer dan 50 jaar een vertrouwd adres voor uw tuin!

Wij zijn u graag van dienst bij:

•  tuinontwerpen
•  tuinaanleg, tuinrenovatie en plantwerk
•  tuinverzorging en periodiek onderhoud
•  boomverzorging en velwerkzaamheden
•  bestratingen en rioleringswerk

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 
Neem vrijblijvend contact met ons op:

telefoon 030 220 1021 

email info@hoefakker.com
website www.hoefakker.com 

Kapper Hans vertrekt 
aanstaande vrijdag naar Praag, 
om Nanne en Wout te coachen 

bij de marathon. 

Zaterdag 17 mei is 
hij weer terug, 

dus bel 
heel snel 212455.

MENS is ook.. Huisbezoek 75+

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

Iedereen die 75 wordt krijgt een brief met 

het aanbod voor een informai ef huisbezoek. 
Aan de hand van een vragenlijst praat een 
geschoolde seniorenvoorlichter met de oudere 
over zijn/haar situai e op het gebied van 
welzijn, gezondheid, wonen en mobiliteit.
Nog geen 75, maar wel behoet e aan een ge-
sprek? Neem contact op met tel: 030 220 34 90

Samen eten is zo gezellig.

In de Duiveni l kunt u samen met anderen 
eten. De hele maand mei kunt u voor €4,- per 
keer mee eten met een heerlijke Hollandse 
maali jd, klaargemaakt door onze enthousiaste 
vrijwilligers Jo Kemp en Carla Pos. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Zorg wel dat u om 12.00 
uur aanwezig bent. 
Voor informai e belt u met: 030 220 34 90

LIKE ONS OP FACEBOOK

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KADOTIP VOOR 

MOEDERDAG: 

NAGEL FASHION CADEAUBON

NU VOLOP KEUS

Kijk voor meer info op

www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35

3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:

woensdag 9.30 - 17.00 uur

donderdag 9.30 - 15.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur

zaterdag 9.30 - 14.00 uur

LET OP!  

Vanaf 19 mei is Mieka 

elke ochtend 

geopend 
(m.u.v de zondag) 

Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�

Tijdens schoolvakanties gesloten.

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

'Ik zoek iets moois 
voor mijn moeder'.

Geef haar een van onze 
heerlijke geuren!!!

Diverse geuren nu met
hoge kortingen van 

25 tot 62%.

50% korting
op elke 2e damesgeur.

De lekkerste taarten
voor de liefste moeder

(met hollandse aardbeien!!)
    Mini 
 afbakbroodjes assorti 10 st € 1,95

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



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

Fantastische aardbeienbombe met 

een kern van vanillemousse. 

Uiteraard van verse aardbeien!

Mmmmmm…

AARDBEIEN-

BOMBE

€12,50
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Ingezonden mededeling

Om deze gruwelijkheden blijvend 

in gedachte te houden is in 1949 

de Stichting Herdenkingsmonu-

ment Fort De Bilt opgericht door 

de Utrechtse afdelingen van het 

voormalig Verzet Nederland en de 

Nederlandse Vereniging van Ex-

Politieke Gevangenen in de Bezet-

tingstijd. Jaarlijks wordt hier een 

herdenking georganiseerd. 

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 

wallen met vier bastions. Het mo-

nument in Fort De Bilt bestaat uit 

een wit natuurstenen beeld van een 

vrouweniguur met een kind en een 
hond. Het is ontworpen door Horst 

Jungblud. In de rechterhand houdt 

de vrouw een lauwerkrans vast. 

Onder het beeld is een plaquette 

van wit natuursteen aangebracht 

met de tekst ‘Den vaderlandt ghe-

trouwe blyf ick tot inden doet’. Bij 

de plaquette staat een ijzeren kruis. 

Op zes gedenkplaten die zijn aan-

gebracht ter weerszijde van de trap 

die naar klokkenstoel met de luid-

klok leidt staan de namen van de 

gefusilleerden.

Publiek

In 1997 is fort De Bilt in eigendom 

gekomen van de gemeente Utrecht. 

Vrijwel direct werd er begonnen 

met de restauratie van het fort. Het 

fort is daarna in 1999 voor het pu-

bliek geopend en heeft vooral een 

educatieve functie. In het ‘Herin-

neringscentrum voor de Toekomst’ 

is een interactieve tentoonstelling 

ingericht voor kinderen van 10 tot 

13 jaar. In het Welzijnsprogramma 

van de gemeente De Bilt is jaarlijks 

een geïndexeerd subsidiebedrag 

opgenomen, waardoor het mogelijk 

moet zijn dat iedere basisschool-

leerling uit de gemeente De Bilt 

éénmalig in zijn of haar schoolcar-

rière Fort De Bilt kan bezoeken. 

Klokgelui

Het is traditie geworden om op de 

laatste zaterdag voor 4 mei deze 

herdenking te laten plaatsvinden 

voor familieleden en vrienden van 

de slachtoffers. Dat was dit jaar op 

3 mei. Onder klokgelui begaven 

de oficiële genodigden met de an-

dere deelnemers aan de herdenking 

zich vanaf hotel Mitland naar het 

fort. Bij het monument hield vice-

voorzitter Will Rutten een korte 

toespraak waarin hij de betekenis 

van het verzet tijdens de Duitse be-

zetting schetste maar ook de bood-

schap die hierin besloten ligt voor 

de nu levende generatie. Rutten is 

van mening dat wij nog steeds meer 

verplicht zijn aan onze helden, dan 

ze ‘alleen te gedenken. Het geeft 

ons de opdracht om te streven naar 

een rechtvaardige wereld waarin 

plaats is voor iedereen. Waar ge-

rechtigheid heerst en respect voor 

iedereen. Waar welvaart en kennis 

op een eerlijke manier zijn verdeeld 

en geen plaats is voor racisme’. 

Toen werd het Taptoesignaal ge-

geven en volgden er twee minuten 

stilte. Ter afsluiting werden het 

eerste en het zesde couplet van het 

Wilhelmus gezongen.

Kransen en bloemen 

Hierna werden er verschillende 

kransen en bloemstukken gelegd. 

Namens de organiserende stichting 

en door de Stichting Kamp Amers-

foort. Namens de Provincie Utrecht 

legde waarnemend commissaris 

Willibrord van Beek een krans. De 

stad Utrecht werd vertegenwoor-

digd door burgemeester Jan van Za-

nen. Namens de gemeente De Bilt 

legde burgemeester Arjen Gerritsen 

een krans. Nadat de oficiële kran-

sen en bloemstukken waren gelegd 

werden de overige deelnemers aan 

de herdenking in de gelegenheid 

gesteld om ook hun bloemen neer te 

leggen. Daarmee kwam een einde 

aan een sobere en indrukwekkende 

plechtigheid. Deelnemers hadden 

hierna nog de gelegenheid om el-

kaar te treffen in hotel Mitland.

Dorpsberaad Westbroek 

inventariseert mening Westbroekers
Afgelopen week heeft het Dorpsberaad huis-aan-huis een enquête ver-

spreid om de mening en visie van Westbroekers op de toekomst van 

hun dorp in kaart te brengen. 

Het Dorpsberaad Westbroek is een onafhankelijke vertegenwoordiging 

van de bewoners van Westbroek. Het doel van het Dorpsberaad is de 

belangen en wensen van Westbroek onder de aandacht van Gemeente 

De Bilt te brengen. In de enquête staan dan ook vragen over onder 

andere het wonen, de leefbaarheid, de voorzieningen en de toekomst 

van Westbroek 

Vijf jaar geleden heeft het Dorpsberaad ook gebruik gemaakt van een 

enquête om de mening van Westbroekers te peilen en toen mocht zij 

zich verheugen op een zeer hoog responspercentage. Om dat ook dit 

jaar weer te realiseren hoopt het Dorpsberaad dat u even de tijd wilt 

nemen om uw stem te laten horen middels het invullen van de enquête. 

Op vrijdag 30 mei wordt de enquête weer bij u opgehaald. Bent u dan 

niet thuis of wilt u hem zelf inleveren dan kan dat tot en met 7 juni bij 

Cafetaria de Gram of Huisartspraktijk Mientjes. 

Heeft geen enquête ontvangen? Stuur dan svp een e-mail naar info@

dorpsberaadwestbroek.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor 

andere vragen die u wellicht heeft aan het Dorpsberaad. Namens het 

Dorpsberaad Westbroek alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Herdenking in Fort De Bilt
door Henk van de Bunt

Op zaterdag 3 mei vond in het Fort De Bilt de jaarlijkse herdenking plaats van de 

verzetstrijders, die hier in de Tweede Wereldoorlog op vaak brute wijze werden omgebracht 

door de Duitse bezetter. Behalve hen hebben hier ook veroordeelde politieke gevangenen en 

slachtoffers van represailles gevangen gezeten en velen zijn nooit weer naar huis terug gekeerd.

Na de plechtigheid was er een moment van ontmoeting zoals hier tussen 

Biltse deelnemers overste Herman Steendam, oorlogsveteraan Marten 

Mobach en burgemeester Arjen Gerritsen.

Het thema was dit jaar: ‘Vrijheid 

geef je door in wederkerigheid’. Tij-

dens de Nationale Herdenking op 4 

mei werden in het hele land de Ne-

derlandse slachtoffers herdacht die 

sinds het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog in oorlogssituaties 

en bij vredesoperaties zijn omge-

komen. Door het jaar heen vinden 

herdenkingen plaats die verbonden 

zijn aan speciieke gebeurtenissen 
of groepen slachtoffers. Op 4 mei 

komen alle ervaringen en groepen in 

herinnering samen.

Maartensdijk

De herdenking in Maartensdijk be-

gon om 19.00 uur in de Sint Maar-

tenskerk aan de Nachtegaallaan. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig begon 

zijn bijdrage met enkele zinnen uit 

het eerste couplet van het volkslied: 

‘Den Vaderland getrouwe, blijf ik tot 

in den dood. Daarom zijn wij hier 

om hen te gedenken, die de getrouw-

heid aan het vaderland betaalden 

met hun leven tot in de dood bij het 

uitbreken van en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. En ook hen, die met 

hun leven betaalden omdat zij Joods 

waren’. Ditewig sloot ook zijn toe-

spraak af door aan het Wilhelmus te 

refereren: ‘Door het te zingen – vaak 

zachtjes – of te neuriën gaf het velen 
hoop in die jaren. En uit het zesde 

couplet putten velen toen hoop voor 

het laatst of op weg naar een her-

rijzend Nederland: Mijn schild en 

de betrouwen zijt Gij, o God, mijn 

Heer’.  

Vrijheid

Henk de Graaf vertelde een verhaal, 

dat hij in de Tweede Wereldoorlog 

met zijn vader en (Duitse) moeder 

had meegemaakt en Evert Jan Nag-

tegaal met Groenekanse roots las 

gedeelten voor uit een brief van zijn 

toentertijd krijgsgevangen vader. 

De 21-jarige Niels Wijnen uit West-

broek is een militair in opleiding: ‘Ik 

doe dit, niet om stoer te zijn of om 

het aanzien. Ik wil mij inzetten voor 

vrijheid en voor vrijheid van ande-

ren, want vrijheid geef je door en 

draag je aan anderen over’. Tussen 

de sprekers door waren er prachtige 

muzikale bijdragen van het Alge-

meen Zangkoor Maartensdijk. Het 

slotwoord werd verzorgd door Mij-

co Boere. In stille tocht vertrok men 

naar het Maertensplein, waar Coby 

Merkens een gedicht voordroeg. Na 

het Taptoesignaal van muzikant Ke-

vin van ’t Veld volgden twee minu-

ten stilte. De bijeenkomst bij de vlag 

op het Maertensplein werd beëin-

digd met het zingen van twee cou-

pletten van het volkslied, begeleid 

door Kunst en Genoegen. Na aloop 
van de herdenking was er gelegen-

heid om een kopje kofie te drinken 
in Dijckstate.

Herdenking in Maartensdijk
door Henk van de Bunt

Zondag 4 mei werd in deze gemeente op twee plaatsen de Nationale Herdenking gehouden. 

De gemeentelijke herdenking was in Bilthoven bij het monument bij Jagtlust. In Maartensdijk werd de 

Nationale herdenking gehouden, in de Sint Maartenskerk met een afsluiting op het Maertensplein.

Niels Wijnen: ‘Vrijheid geef je door en draag je aan anderen over’.
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Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

VARKENSHAAS TRIOSPIES 
Voor in de pan of op de barbecue. Pesto gemarineerde 

varkenshaas met katenspek omwikkeld 100 gram 1,98

RUNDER RIB EYE 
Bakken als biefstuk. 

Lekker mals en ietsje doorregen; supersmaakvol 100 gram 2,15

SPEKLAPJES 
Gemarineerd of naturel. Superkwaliteit varkensvlees; 

om krokant uit te bakken! 100 gram 0,99

PAMPA GRILLSTEAKS 
Lekker gemarineerd & stevig gekruid. 

Bakken als een biefstuk 4 stuks 7,00

YAKITORY SATE 
Onze sprookjes topper! Voor pan of barbecue;  

malse kippendijen Japans gekruid 100 gram 1,50

GEHAKTSTAAFJES 
Lekker gekruid; rondom gepaneerd. 

Op veler verzoek, vers uit eigen worstmakerij! 3 stuks 3,30

Tip: ma 12 t/m woensdag 14 mei: 

Heerlijke Verse worst
100 gram 0,

85

Pure Biefstuk tartaar
3 stuks voor 3,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 5 mei t/m zaterdag 10 mei 2014. Zetfouten voorbehouden.

Nog maar een 
paar dagen
t/m zaterdag  
10 mei a.s.

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

Nieuw bij ‘t Vaarderhoogt
Onder het motto “minder gieten, meer genieten” introduceren wij de 
WATERPOT. Rijk gevuld met diverse soorten planten. De keus is 
zeer groot. Speciaal voor moederdag  
bieden we de 1,5 liter versie zeer voordelig aan

12,95Van 17,95

voor 

Een terrein zo groot als twee voet-
balvelden, boordevol marktkramen 
en stellingen gevuld met planten 
in honderden soorten. Kom kijken, 
kiezen en kopen, want ALLES wordt 
verkocht tegen aangenaam lage 
marktprijsjes. Aanbiedingen zover 
als u kijken kunt. U kunt nog gezel-
lig en voordelig (planten)markten 
tot en met zaterdag 10 mei a.s.

zeldenrijkschilder@ziggo.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Salade met gebakken kabeljauwreepjes 
en gamba met kimchi mayonaise € 10,00

Steak tartaar met salade en 
gefrituurd ei  € 10,00

Hollandse Asperges 
met gebakken zalm  € 17,50

Saté van ossenhaas € 15,00

Geserveerd met: gepofte nieuwe malta 

aardappel, verse frieten, groenten en salade

Week specials 

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel tel 030-2283412

Julianalaan 36, 3722 GR  Bilthoven

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

POST-IT QUANTORE 51X38MM 

NEON ASS
• De bekende zelfklevende memoblaad-
jes in opvallende neonkleuren • Zonder 
beschadiging verwijderbaar en opnieuw 
te bevestigen op elke ondergrond door 
speciale lijmrand • Blok à 100vel

inclusief BTW 

€ 5,95

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

THE ART OF HAIRCOLORING

LEUKE GIVEAWAY 
VOOR MOEDERDAG!!

CADEAUBON
VOOR EEN HEERLIJKE HOOFDHUIDMASSAGE

€ 14,95 
(in luxe geschenkverpakking!)

Like & Share ons op 
en win een complete make-over + fotoshoot

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

www.hairdesque.nl
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Bedrijven en organisaties uit de hele 

gemeente presenteren zich tijdens 

deze unieke dag. Er zijn veel voor-

beelden van duurzame producten 

zoals elektrische auto’s en ietsen, 

zonnepanelen, kleding en gezond 

en lokaal voedsel. Verder kunnen 

bezoekers zich uitgebreid laten infor-

meren over energiebesparing, groene 

stroom, gezond bewegen en natuur 

en landschap. Heeft u kapotte elek-

trische apparaten? Neem ze mee 

naar het Repaircafé in de Kwinke-

lier. Muziek, kunst met afval, kinder-

workshops en een gratis grabbelton 

maken het feest compleet. Voor wie 

even gezellig wil kletsen en uitrusten 

is er een groot kringloopterras met 

fairtrade kofie en chocola, biologi-

sche drankjes, belegde broodjes en 

warme hapjes. 

Uniek mini symposium 

De dag start om 10.00 uur met een 

uniek en inspirerend mini sympo-

sium. Thema: ‘Over de crisis niets 

dan goeds’. Vijf sprekers belichten 

de noodzaak, kansen en dage-

lijkse praktijk van duurzaamheid 

vanuit verschillende invalshoeken. 

Burgemeester Gerritsen opent het 

mini-symposium dat plaatsvindt in 

de Julianakerk. De toegang, inclu-

sief kofie of thee, is vrij. Bezoekers 

wordt achteraf gevraagd een bijdrage 

te geven op basis van hun waarde-

ring. Reserveren is niet noodzakelijk 

maar garandeert wel een plaats. Er is 

ruimte voor 150 personen. 

Over de crisis niets dan goeds

Openingsspreker is Sjef Staps, mili-

eukundige bij het Louis Bolk Instituut. 

Hij bevroeg 25 experts van naam en 

faam over het wereldomspannende 

probleem van klimaatverandering. 

Hij neemt u mee naar de achter-

gronden van de problematiek, ons 

gedrag, consequenties voor volgende 

generaties, toekomstscenario’s en 

kansen. Vervolgens gaat Willem 

Lageweg, directeur-bestuurder van 

MVO Nederland, in op voorbeelden 

van nieuwe en bestaande Neder-

landse bedrijven die investeren in 

een duurzame en sociale toekomst. 

‘Bedrijven die de omslag maken zijn 

zuiniger met dure grondstoffen, inno-

veren meer, zijn socialer en hebben 

betrokken medewerkers. Dat maakt 

hen sterker en slagvaardiger’. 

Lokale koplopers

Het tweede deel van het programma 

legt de focus op lokale organisaties 

en inwoners. Hoe een grote organi-

satie als RIVM met duurzaamheid 

omgaat wordt uitgelegd door Marcel 

van Raaij, directeur Milieu en Veilig-

heid. Naast kennis- en onderzoeks-

instituut op het gebied van volks-

gezondheid en milieu, is het RIVM 

ook een organisatie met een eigen 

duurzaamheidsambitie. Er wordt een 

kijkje in de keuken gegeven. Van 

Straaten Post uit Groenekan maakt 

bewuste keuzes op het vlak van 

mens en milieu waarbij de focus ligt 

op nieuwe kansen, groei en innovatie. 

Paul van Straaten, directeur-eigenaar, 

laat zien hoe zijn organisatie dat doet 

met winst voor mens, maatschappij 

en milieu. Nu en in de toekomst. Het 

programma wordt afgesloten met een 

betrokken en zeer actieve bewoner, 

Roel Simons. Hij vertelt over zijn 

mobiliteitsinitiatief, CO2 neutrale huis 

en nog veel meer. Na de presentaties 

is er gelegenheid tot het stellen van 

vragen. 

Maak kennis met 

duurzaamheid
Op 17 mei organiseert Duurzaamdebilt.nu een groot duurzaamheidsevent in het centrum van Bilthoven.  

Rondom de Julianakerk, het grasveld achter de Kwinkelier en vele kramen in het centrum, zal het van elf tot vier 

uur bruisen van de activiteiten.

Duurzame producten bij de Wereldwinkel.

Tot september subsidiemogelijk- 

heden op regentonnen.

Programma NU14
zaterdag 17 mei
Mini-symposium

Locatie  Julianakerk, Julianalaan Bilthoven

Entree  Vrij, inclusief kofie of thee. U bepaalt achteraf zelf de 

entreeprijs op basis van wat ú het waard vond.

Reserveren  Niet nodig, maar kan wel via info@samenvoordebilt.nl. 

Er zijn ca. 150 zitplaatsen beschikbaar, vol=vol.

Tijd  10.00 – 12.00 uur (entree vanaf 9.15 uur.  

Zorg dat u er op tijd bent, het programma start stipt om 

10.00 uur)

Parkeren  Fiets; langs het hek van de Julianaschool

  Auto; parkeergarage winkelcentrum Kwinkelier 

‘Over de crisis niets dan goeds’

Vijf sprekers belichten duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken 

en geven hun visie op achtergronden, consequenties en kansen. 

Inspirerende voorbeelden en handreikingen voor een meer duurzame 

economie en samenleving.

-  Opening door burgemeester Arjen Gerritsen

-  Sjef Staps: Milieukundige Louis Bolk Instituut; Auteur van ‘Over de 

crisis niets dan goeds’

 De noodzaak om duurzaam te denken en te handelen.

-  Willem Lageweg: Directeur-bestuurder MVO Nederland

  Van bedreiging naar kansen; landelijke voorbeelden van bedrijven en 

nieuwe initiatieven.

-  Interactie met het publiek

-  Marcel van Raaij: Directeur Milieu en Veiligheid RIVM. Een kijkje in de 

duurzame keuken van het kennis- en onderzoeksinstituut. 

-  Paul van Straaten: Directeur-eigenaar Van Straaten Post  

Duurzaam ondernemen in het MKB.

-  Roel Simons: Inwoner gemeente De Bilt 

Duurzame keuzes in zijn dagelijks leven.

NU14 Duurzaamheidsmarkt

Na aloop van het programma bent u welkom om de duurzaamheids-

markt te bezoeken. Deze wordt gehouden van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

Rondom de kerk, op de Julianalaan en in en naast de Kwinkelier. Naast 

kramen met duurzame producten en diensten ook:

-  een kringloopterras: genieten van duurzaam eten & drinken

-  het RepairCafé (rechts van Het Kruidvat): laat hier uw kapotte appa-

raten repareren

-  workshops, demonstraties en kunst van afval.

De markt eindigt om 16.00 uur.

Meer info over NU14 op www.duurzaamdebilt.nu

Reserveer 17 mei in uw 

agenda en laat u inspireren. 

Plaatsen reserveren voor 

het mini symposium kan via  

info@samenvoordebilt.nl.

Voor meer info over NU14

zie www.duurzaamdebilt.nu.
Groenekan              06 53347062 

www.peterbrouwer.nl

 



Ontdek duurzaamheid!

NU14: Zaterdag 17 mei, 10.00 – 16.00 uur

Julianalaan/Kwinkelier Bilthoven

Duurzame inspirai elezingen, bespaarideeën,
verkoopkramen, ervaringen, i ps & adviezen.

Luister, vraag, leer en deel. Mis het niet!
NU14 wordt  mede mogel i jk  gemaakt  door :

Duurzaamheid, ook in bedrijfspand
Rabobank heet  duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan, en dat geldt ook 
voor haar huisvesi ng. Sinds 2013 is Rabobank Utrechtse Heuvelrug gevesi gd in het 
compleet verbouwde pand aan de Utrechtseweg 25 in Zeist. Dit hoofdkantoor is 
energiezuinig en duurzaam. Het pand heet  energieklasse A. Dit is de hoogst haalbare 
score binnen de energielabelklassen. Dit is o.a. gerealiseerd door het dak, de vloer 
en de gevel beter te isoleren, het glas te vervangen door HR++ glas, energiezuinige 
armaturen aan te brengen, een duurzame warmtepomp te installeren en vaste 
zonwering aan te brengen. www.rabobank.nl/uhr

Duurzame woonomgeving
Woonsi chi ng SSW besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Recent voorbeeld 
is de realisai e van muli funci oneel centrum Het Lichtruim. Dit gebouw is o.a. 
voorzien van Warmte-Koude-Opslag (WKO). Ook bij de renovai e van het Van 
Heemstrakwari er zijn vele energiebesparende maatregelen toegepast. Verder is er 
veel aandacht voor sociale en culturele waarden. Deze behoren immers ook tot 
duurzaamheid. Een duurzame woonomgeving komt er niet vanzelf. Daar moet je 
samen aan werken. www.ssw.nl

Biologisch en lokaal voedsel
NU14 is voor Ekoplaza een mooie gelegenheid om het fi liaal aan de Julianalaan nog 
duidelijker op de kaart te zet en. Jan Peter Oosterloo, eigenaar: “Voedsel is een 
belangrijk duurzaamheidsthema, dus ondersteuning van NU14 ligt voor de hand. 
Daarnaast werk ik ook met lokale leveranciers zoals de tuinderijen ’n Groene Kans 
en Eijckenstein.” Ekoplaza is er dus niet alleen voor consumenten die bewust kiezen 
maar kiest zelf ook bewust voor lokale samenwerking. www.ekoplazabilthoven.nl

Flexibel en groen werken
Leyensehof-Flex is onderdeel van het groene bedrijvenpark Leyensehof. Groene 
stroom, afvalscheiding, energiezuinige cv-ketels en oplaadpalen voor elektrische 
fi etsen en auto’s. Recent zijn er ruim 300 zonnepanelen geplaatst. Bij Leyensehof-
Flex huur je een werkplek of kantoorruimtes op maat, voor korte of langere i jd. 
Grai s WIFI en koffi  e. Spreek- en vergaderkamers tegen meerprijs beschikbaar. Het 
nieuwe werken start bij ons! www.leyensehof.nl

Netwerk en inspirai ebron
Samen voor De Bilt is dé netwerkorganisai e ter bevordering van betrokken- en 
maatschappelijk ondernemen. Wij helpen bedrijven en organisai es om hun 
duurzame ambii es te realiseren. Met inspirai eplaf orm www.duurzaamdebilt.nu
maken wij duurzaamheid zichtbaar. Om de lokale economie verder op weg te 
helpen organiseren wij duurzame evenementen, bijeenkomsten en projecten. 
www.samenvoordebilt.nl

Kom kennismaken met duurzame producten zoals elektrische auto’s en fi etsen,
zonnepanelen, kunst, isolai e, eten, drinken, kleding,

(kinder)workshops, repaircafé, gezondheid, fairtrade en veel meer!

meer info: www.duurzaamdebilt.nu
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Niets is te gek
‘Toen ik in 2002 dit huis liet bouwen wilde ik dat het zo duurzaam als mogelijk zou worden. 

Dat was lastiger dan ik dacht. De zoektocht naar een goede architect en de beschikbaarheid 

van duurzame materialen vielen mij best tegen’. Elizabeth ter Meulen is desondanks trots op 

haar huis. ‘Ik wilde een statement maken. Bij wijze van spreken een groot bord in de tuin met 

de tekst: Dit huis is duurzaam’. Ook haar tuin wilde ze graag duurzaam aangelegd hebben. 

Haar moestuin slingert zich tussen de planten en het gras door. ‘Hou je van pesto?’ vraagt ze. 

‘Hier neem wat Daslook mee, kun je heerlijke pesto van maken’. Spontaan scheurt ze een 

paar handen met bladeren af. Ecologisch tuinieren is een van haar hobby’s. 

Onder de grond gaat de duurzaamheid gewoon verder. Een waterreservoir van 7,5 kuub vangt 

het regenwater op. Met het geilterde water kan ze heel wat planten besproeien, wc’s door-

spoelen en wassen draaien. Elizabeth maakt overigens zelf haar natuurlijke wasmiddelen. 

Veel werk? ‘Welnee. Ik vind het gewoon leuk om een beetje onafhankelijk te zijn, niets is mij 

te gek.’ Als we weer naar het huis lopen vertelt ze over de vele kringloopmuurtjes in de tuin: 

‘Puin en restantstenen van de bouw. Kijk, deze zijn gebruikt om de waterleidingen van de 

muurverwarming in te leggen’. Tegenwoordig is ze vooral bezig met duurzaam investeren. Per 

trein bezoekt ze bijeenkomsten in Europa, op zoek naar projecten die een verschil kunnen 

maken. Zoals het WakaWaka lampje. Een veilig LED lampje op zonne-energie voor mensen in 

ontwikkelingslanden die zonder elektriciteit leven. 

Elizabeth ter Meulen bij een van de kringloopmuurtjes in haar tuin.

20% korting*
op de Dopper

het duurzame water� esje

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

*alleen geldig bij onze kraam op 17 mei

www.fairtrade-debilt.nl

Huize Het Oosten geeft 
duurzaamheid een gezicht
In Huize Het Oosten in Bilthoven zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord onderne-

men op veel plaatsen in de bedrijfsvoering terug te vinden. Dit landelijk centrum voor oudere 

Vrijmetselaren wordt bewoond door mensen die heel dicht bij de natuur leven. Dat is in de 

symboliek van de Vrijmetselarij ook terug te vinden. 

‘Toen wij enkele jaren geleden het duurzaam-

heidsbeleid vorm gingen geven, hadden we een 

doelgroep die dat warm omarmde’, aldus Lida 

Maas, voormalig directeur van zorgcentrum 

Huize Het Oosten in een uitzending van RTL7 

van begin vorig jaar. In uitzending wordt getoond 

hoe de afvalverwerking in het huis op duurzame 

wijze plaatsvindt. Er werd een apparaat aange-

schaft waarmee vuilniszakken vacuüm worden 

gezogen. De zakken worden op die manier veel 

kleiner en het vuilnisaanbod is veel minder 

geworden. De vuilniswagen hoeft daardoor veel 

minder vaak te komen. Enkele jaren geleden 

is in Huize Het Oosten begonnen met biologi-

sche producten en inmiddels is er een volledig 

biologische keuken, waar bewoners en de 

familie heel tevreden over zijn. Er is iedere dag 

een vegetarisch aanbod. De bewoners kunnen 

hun maaltijd kiezen en omdat in de keuken 

heel goed ingeschat kan worden wat bewoners 

kiezen, gaan de maaltijden bijna volledig op.  

In 2007 werd begonnen een oud gebouw dat 

heel veel energie gebruikte te slopen. Bij de 

bouw van het nieuwe complex met de namen 

van de schilders Jan Lievens en de Judith 

Leyster, dat onlangs in gebruik is genomen, is 

duurzaamheid op tal van plaatsen toegepast. 

Er is gekozen voor hoogsterktebeton, wat veel 

minder gauw vies wordt en waarbij je ook veel 

minder beton nodig hebt. ‘We hebben hiervoor 

de Betonprijs 2013 gewonnen’, vertelt Caroline 

Schelfhorst, hoofd Verzorging van Huize Het 

Oosten. Er is zoveel mogelijk gewerkt met mili-

euvriendelijke materialen, zoals bamboehouten 

vloeren en op de muren is leemstuc toegepast. 

Op het dak staan zonnepanelen en er wordt 

gebruik gemaakt van warmte- koudeopslag 

om de appartementen te verwarmen. Door het 

zonlicht via een soort raster te ilteren is een 

natuurlijke zonwering ontstaan. De duurzame 

toepassingen in Huize Het Oosten zijn een mooi 

voorbeeld voor toepassingen elders. [GG]

In Huize Het Oosten worden vuilniszakken gevacumeerd.

Optimaal proijt van de zon
Bij stal Arends in Maartensdijk is onlangs een weloverwogen beslissing genomen om, 

ondanks de forse investering, een van de stallenrijen compleet te voorzien van zonnepanelen. 

Daarmee moet het gehele complex voor wat betreft energie volledig self-supporting kunnen 

zijn. Eigenaar Hans Arends vertelde in eerste instantie nog wat sceptisch te zijn, maar toen 

hij een dag na de installatie op de controlemeter zag dat het echt werkte, werd hij prompt 

vrolijker. Binnenkort wordt ook een waterpomp geïnstalleerd waarop o.a. de drinkbakken van 

de paarden worden aangesloten (2.500 l/dag). Zo blijkt dat ook binnen de paardenhouderij 

nagedacht wordt over duurzaam ondernemen.

De zonnepanelen liggen op ‘het oosten’ en vrij van de bomen waardoor optimaal resultaat 

behaald kan worden.
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Afkoppelen regenwater
Op veel plekken stroomt regen via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in.  

Dat is jammer, want dit is relatief schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen.  

Het ‘weglopen’ van water in de grond is goed voor de grondwaterstand. Bovendien wordt 

het rioolstelsel er minder door (over)belast. 

Het scheiden van regenwater en het rioolstelsel wordt ook wel ‘afkoppelen’ genoemd. Het 

waterschap stimuleert ‘afkoppelen’ in de gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug middels een 

subsidieregeling

Technieken 

Het principe is eenvoudig: de regenpijp afzagen, afdoppen en zorgen dat het regenwater in 

de bodem kan iniltreren, bijvoorbeeld door de aanleg van een gootje of iniltratievoorziening. 

Op de Utrechtse Heuvelrug bestaat de bodem uit zand. Een zandbodem is goed waterdoorla-

tend. Het regenwater kan snel wegstromen naar het diepe grondwater. Het regenwater draagt 

in dit gebied bij aan het tegengaan van verdroging van de bodem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het regenwater op te vangen.

Bovengronds

Met een bovengrondse oplossing 

maakt u het water zichtbaar in uw 

tuin. Mogelijkheden zijn een vijver 

of een droge, verlaagde plek in 

de tuin. Ook een regenton is goed 

te gebruiken in combinatie met 

een iniltratiesysteem. U bespaart 

drinkwater en het regenwater krijgt 

een nuttige bestemming.

Ondergronds

U kunt ook kiezen voor een onder-

grondse voorziening. Zo’n onder-

grondse voorziening bestaat uit 

waterdoorlatende kunststof kratten 

of grindkoffers. Het regenwater 

verdwijnt onzichtbaar naar de 

bodem.

www.hdsr.nl
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De Bilt

De Bilt

AFKOPPELEN OP DE HEUVELRUG

IJskunstproject in De Bilt

Jorg en Igor koelen
hun ijsjes met zonlicht 
Het kunstenaarsduo Jorg van der Plank en Igor Fischl is niet alleen gek op licht. De perfectie, 

welke ze in hun lampontwerpen nastreven, vind je ook terug in hun zelfgebouwde nostalgische 

ijscokar. Die geniet in De Bilt, Bilthoven en Groenekan grote bekendheid. 

‘Twee jaar geleden kregen we het idee om in De 

Bilt een feel good project te beginnen waar de 

mensen vrolijk van zouden worden’, geeft Jorg 

uitleg aan de achtergrond van hun ijskunstpro-

ject. ‘We hebben eerst lang nagedacht of het 

nu een ijskunst- of kunstijsproject moest heten. 

Daar kwamen we niet uit en daarom is het ‘Zin in 

ijs’ geworden. Maar verder is het idee meer dan 

geslaagd. We horen na twee jaar rondtrappen 

bijna tot het straatmeubilair’, vertelt Igor in zijn 

zangerige accent. ‘Het mooie van onze feel good-

actie is het lokale karakter: wij zetten onze iets-

kracht in en zien daarvoor overal een glimlach. 

Dat moest nog beter kunnen. Daarom hebben 

we onlangs een zonnepaneel op het dak gelegd. 

Nu koelen we met zonlicht! In De Bilt op Biltse 

zonneschijn en als we in Groenekan rijden, op 

Groenekanse zon. Lokaler kan het niet’, aldus 

Jorg. ‘Misschien hebben we nu eindelijk zelfs 

genoeg stroom om onderweg stukjes opera te 

laten horen’, droomt Igor. ‘Of anders een mega-

foon. Dan kunnen we meteen vertellen dat wij 

géén onderdeel zijn van een ijssalon. Dat denkt 

iedereen. Maar ‘Zin in ijs’ moet je toch echt zien 

als een rollend kunstproject’. 

(Bert Roozendaal)

Igor (links) en Jorg bij hun zelfgebouwde ijskar met op het dak het zonnepaneel. Bij mooi weer 

levert het meer dan genoeg stroom om het ijs goed bevroren te houden. 

EMMAPLEIN 20 - 3722 AD BILTHOVEN - T 030 2281014   
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GOULMY
A D V I E S  E N  T E C H N I E K

Otto Doornenbalweg 46 • 3738 CW  Maartensdijk
T: 06 - 52 46 13 45 • T: 06 - 50 56 71 37

I: www.goulmy-advies.nl • E: info@goulmy-advies.nl

Gespecialiseerd in 
Zonnepanelen en energie
besparende verlichting

Goulmy Advies & Techniek – Totaalonderhoud, 

Wel zo duidelijk en eenvoudig voor u!
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Perkgoed in decopot

Potmaat 29 cm. Per stuk

van 14,99Cvoor 

9,99

wk 19. Geldig van 08-05 t/m 14-05. OP=OP

De zaak in de bocht van de Kerk-

dijk is een begrip. Een snackbar 

die bekend staat om z’n kwaliteit, 

gerund door Cor de Gram en z’n 

vrouw Cobi. Hartelijke mensen 

die meeleven met alles wat er in 

het dorp gebeurt. En dan zou daar 

opeens een andere ondernemer in 

komen?

Onrust

Westbroek is daar helemaal niet ge-

rust over. Die onrust werd zichtbaar 

in de optocht op Koningsdag. Maar 

liefst drie wagens hadden het nade-

rende afscheid van Cor de Gram als 

thema. Duidelijk werd hoe groot 

de waardering voor deze hard wer-

kende horecaondernemers is in het 

dorp. ‘Cor en Cobi bedankt!’ was 

één van de opschriften. Cor is erg 

geraakt door de reacties van zijn 

dorpsgenoten. Hij vindt het heel 

bijzonder dat ze op deze wijze hun 

waardering hebben getoond. Toch 

is er geen weg terug. ‘Ik heb toch 

wel de nodige gezondheidspro-

blemen. Vooral vorig jaar is dat 

best ernstig geweest. In november 

wordt ik 59. Als ik zestig ben moet 

de overdracht echt zijn afgerond. Ik 

hoop dan samen met mijn vrouw 

nog een mooie periode te beleven’. 

Luikje

‘Ik heb de zaak indertijd overgeno-

men van bakker Aart van Oostrom, 

die ooit begon met het verkopen 

van croquetten via een luikje aan de 

buitenkant van z’n huis. Zevenen-

twintig jaar zit ik met veel plezier 

in Westbroek. De zaken zijn steeds 

beter gegaan. Er komen steeds 

meer recreanten, ietsers en toeris-

ten naar ons mooie dorp. Dat is erg 

opgeknapt en ook moderner gewor-

den. De omgeving met haar mooie 

natuur trekt steeds meer mensen. 

Die positieve ontwikkeling zie ik 

ook terug in mijn omzet. Het doet 

me dan ook best veel pijn hiermee 

op te moeten houden. Ik heb iedere 

dag met plezier gewerkt en dat zal 

zo blijven tot op het laatst.’

Horecamakelaar

Cor heeft twee kinderen die de zaak 

niet willen voortzetten. Hij heeft 

daarom een horecamakelaar in de 

hand genomen. Sinds 3 maanden 

staat het bedrijf te koop. Cor: ‘Er is 

belangstelling genoeg. We hebben 

al 22 reacties gehad van geïnteres-

seerden. Ik ben echter heel kritisch 

hierin. Het moet iemand worden 

die wat ik noem een ‘dorpsgevoel’ 

heeft’. Die past in de gemeenschap 

van Westbroek maar ook de vijf 

medewerkers die ik heb wil overne-

men. Niet het hoogste bod zal be-

palend zijn maar of deze nieuwe ei-

genaar bij het dorp past en de zaak 

op de oude manier wil voortzetten. 

Ik wil mijn kindje goed overdoen!’

Voldoening

Cor en Cobi zijn altijd erg betrok-

ken geweest bij het dorp. Ze kijken 

met voldoening terug op deze pe-

riode in hun leven en hebben van 

alles meegemaakt. Zo hebben ze 

meegewerkt aan een CD met ande-

re horecaondernemers t.b.v. het Ro-

nald Macdonaldhuis. Ze waren op 

TV in programma’s van Teleac, Ve-

ronica en RTV Utrecht (met Henk 

Westbroek). Ze werkten mee aan 

een actie van Stichting Opkikker, 

maar hadden ook andere acties voor 

de kinderen van het dorp. Met hun 

bedrijf kwamen ze een paar jaar 

geleden op een hele mooie plek te-

recht in de landelijke ‘Cafetaria top 

100’. Een bewijs van het vakman-

schap in hun bedrijf. Tenslotte wil 

Cor nog even kwijt hoe plezierig 

hij als adverteerder de samenwer-

king met De Vierklank altijd heeft 

ervaren. Na de overdracht zullen 

Cor en Cobi niet in Westbroek blij-

ven wonen. 

‘Je moet dan echt afstand nemen 

anders blijft het op één andere ma-

nier aan je kleven ’, meent Cor. 

‘Daarom wil ik de zaak ook niet 

gaan verhuren.’ Er wordt voorzich-

tig gedacht aan een vertrek richting 

Geldermalsen waar nog meer fa-

milie woont. Terug naar hun roots 

dus. Maar Westbroek zal altijd in 

hun hart blijven als dat mooie dorp 

waar ze trots op zijn en waarvan ze 

vinden dat het vooral moet blijven 

zoals het is.

Cor de Gram:
‘Ik wil mijn kindje goed overdoen’

door Martijn Nekkers

Veel Westbroekers hadden er al over gehoord: Cor de Gram wil stoppen met zijn snackbar

en het bedrijf overdoen aan een opvolger. Dat was even schrikken voor de dorpsbewoners. 

Cor de Gram.

In de Griekse mythologie was Eu-

ropa een mooie prinses uit Fenicië, 

het grondgebied van het huidige 

Libanon en Syrië. De oppergod 

Zeus, die met zijn vrouw Hera op 

de godenberg Olympus woonde en 

geen trouwe echtgenoot was, wilde 

proeven van haar schoonheid. Ge-

prikkeld door zijn wellust besloot 

hij de jonge prinses te ontvoeren. 

Omdat zij zeker zou schrikken van 

zijn goddelijke verschijning, veran-

derde hij zich in een gespierde witte 

stier. Zo hoopte hij ook dat zijn ja-

loerse vrouw hem niet zou zien.

Op een dag speelde Europa met 

haar vriendinnen op het strand. Een 

mooie witte stier trok de aandacht 

van de prinses. Toen ze dichterbij 

kwam en op de rug van het vrien-

delijk ogende dier ging zitten, liep 

hij met haar naar de zee, sprong het 

water in en zwom naar Kreta. Daar 

veranderde Zeus weer in zijn god-

delijke gedaante en deed waar hij 

voor gekomen was: de liefde be-

drijven met Europa. Daarna keerde 

hij terug naar de berg Olympus, een 

wanhopige prinses met hun drie zo-

nen achterlatend. 

Troost

De troost voor Europa kwam van 

de godin Aphrodite, de godin van 

de liefde, die haar bezocht met de 

woorden: ’Onsterfelijk zal je naam 

worden, want het vreemde wereld-

deel dat je opgenomen heeft, zal 

van nu af aan Europa heten.’ Uit 

liefde trouwde ze later met de ko-

ning van Kreta, Asterion, die de 

zonen van Europa en Zeus als zijn 

eigen kinderen mee opvoedde. Tij-

dens het koningschap van de oud-

ste zoon Minos beleefde de oude 

beschaving van het Midden-Oosten 

zijn hoogtepunt. 

Vrijdag 9 mei is Europadag en 

wat gebeurt er dan met Europa in  

De Bilt? Maak het mee en ga om 

13.00 uur naar de Biltse Europa 

op de rotonde van de Hessenweg - 

Looijdijk.

‘De roof van Europa’
midden in De Bilt

Europa is dichtbij in De Bilt. Op de rotonde van de Hessenweg - Looijdijk staat sinds 1998 een bronzen 

beeld dat ‘de roof van Europa’ uitbeeldt. Het kunstwerk is van de Biltse beeldhouwer Jits Bakker.

Europa en de Stier (van Jits Bakker): Op initiatief en kosten van de 

winkeliersvereniging Hessenweg geplaatst.

Aardbeien; zo op het land, 

zo bij de klant!

Geen bleke vruchten, die de naam zomerkoninkje niet verdienen, uit 

een ver –of nabij- buitenland, maar prachtige, rode Hollandse aard-

beien. Deze worden door de banketbakkers van Bos in verschillende 

soorten gebak gebruikt. Matthie Simons haalt ze zelf in Maarssen. Daar 

worden ze met zorg gekweekt en dat proef je. In de banketbakkerij ver-

werkt men de prachtige vruchten meteen zodat de optimale smaak be-

waard blijft.

Een prachtig voorbeeld van een nieuw product is de zogenaamde ‘aard-

beienbombe’.De buitenkant van deze halfronde taart wordt gevormd 

door een frisse laag aardbeienmousse. Als kern is er een vanillemousse 

en de buitenzijde krijgt een glanzende laag van aardbeienpuree-gelei. 

Uiteraard ontbreekt de decoratie van enkele verse aardbeien aan de bui-

tenkant niet. De fraaie taart ligt in de dagen voor moederdag in de Bak-

ker Bos winkels.

Bakker Bos (Matthie Simons) haalt de aardbeien voor het gebak zelf 

bij de kweker.
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9% goedkoper 

dan Albert Heijn
8% goedkoper dan Plus!

Hoogvliet bewezen de 
goedkoopste 
in A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling 
van de Consumentenbond:

én wekelijks meer 

dan 70 aanbiedingen!

Leyenseweg

S
o

e
s
td

ij
k
s
e
w

e
g

Café van
Miltenburg

L
e

y
e

n
s
e

w
e

g

B
e
rl

a
g

e
la

a
n

Jan van Eijc
klaan

2
e
 B

ra
n
d

e
n
b

u
rg

e
rw

e
g

O
u

d
e
 B

ra
n
d

e
n
b

u
rg

e
rw

e
g

Oude Brandenburgerweg

P
lu

v
ie

re
n

la
a
n

Rembrandtla
an

Spoorla
an

B
e

rl
a

g
e

la
a

n

B
e
rl
a
g
e
la

a
n

Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
7 t/m dinsdag 13 mei 2014 

in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Alles wat je wilt weten van je clubvrienden!

1 SETJE CLUBPASPOORTEN GRATIS BIJ IEDERE € 10,- EN ELKE 
WEEK BIJ DIVERSE ACTIEPRODUCTEN

SPAARSPAAR
DE TOPPERS!DE TOPPERS!

3 setjes club-
paspoorten 
GRATIS 

Capri-Sun 
Alle pakken met 
40 zakjes van 0.2 liter
Per doos
11.59

7.897.897.897.

40 stuks

Per liter 0.99

0.950.950.950.

kilo

Turbana 
bananen 
Kilo

 Schnitzels 
Alle soorten
Kilo
9.49

4.994.994.994.

kilo
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Dorpshuis Hollandsche Rading 
in gebruik genomen

door Henk van de Bunt

Donderdag 1 mei waren bridgevereniging Hollandsche Rading en eet-groep Samen Eten de eerste 

gebruikers van het nieuwe Dorpshuis in Hollandsche Rading. Nog voor de oficiële opening, die 
voor 17 mei staat gepland verhuisden deze vaste huurders naar hun nieuwe onderkomen en kwam 

er een einde aan een periode van vele jaren behelpen in verouderde accommodaties. Hoewel alles 

nog niet gereed en beschikbaar was, had ook de gemeente De Bilt zich ingespannen – door in 
afwachting van het deinitieve meubilair – tijdelijk tafels en stoelen te huren.

Voorzitter van de wedstrijdcom-

missie is Piet Douma: ‘We hebben 

de eerste bridgeavond erop zitten 

in het nieuwe gebouw. Het was een 

gezellige, drukke maar vooral een 

rumoerige avond. Verenigingsvoor-

zitter Rob van der Blonk gaf bij 

de opening al aan, dat er over een 

maand vitrage en kussens zullen 

komen. Of dat het schelle geluid 

qua akoestiek voldoende kan tem-

peren moeten we afwachten. Ook 

de leden moeten minder hard praten 

tijdens het spel en mogelijk meer in 

de gang hun conversatie voortzet-

ten. Maar of dit alles de akoestische 

problemen neutraliseert is echt 

afwachten. Het was ook prettig te 

ervaren dat andere bridgevereni-

gingen met ons meeleefden. Voor-

zitter Wim Westland van Bridge-

club BCC-86 uit De Bilt bood ter 

gelegenheid van deze opening een 

attentie aan’.

Cursus

Eerder organiseerde de bridgever-

eniging op maandagavonden in de 

accommodatie van Tennisvereni-

ging Tautenburg in Maartensdijk 

een cursus voor beginners. Daar-

uit ontstond een groep van zo’n 20 

personen die mee is gegaan naar de 

donderdagavond in Hollandsche 

Rading en in een eigen groep daar 

als (toekomstig) lid in ieder geval 

dit seizoen blijft spelen. Rob van 

der Blonk: ‘Dat betekende gelijk 

een forse toename van het aantal 

aanwezigen in de nieuwe accom-

modatie en daar moet iedereen ook 

even aan wennen. Maar het is een 

uitstekende manier om het leden-

tal van een club in stand te houden 

en met meer mensen is de hogere 

huurprijs ook gemakkelijker op 

te brengen. We overwegen in sep-

tember opnieuw een cursus voor 

beginners te starten. Piet Douma: 

‘In de periode september-december 

willen een vijftal cursusavonden te 

organiseren, waarin we een aantal 

thema’s van de bridgetheorie in een 

workshopachtige benadering aan 

de orde willen stellen’. Onderwer-

pen kunnen zijn signaleren, con-

venties, tegenspel e.d.’.

Uitslag

Voor het eerst in de geschiedenis 

van bridgeclub Hollandsche Ra-

ding werd er in drie lijnen gespeeld. 

Winnaars van deze eerste drives in 

de nieuwe accommodatie waren in 

de A-lijn: Trees van Doorn + Jan 

van der Heide met 57,99%, in de 

B-lijn Bep van Ballegooijen + Ans 

Busscher (62,50 %) en in de (nieu-

we) C-lijn zegevierden Hanneke de 

Bouter + Oeda Hoogendoorn met 

60,76 %.

Zomerbridge

De nieuwe accommodatie biedt 

ook ruimere mogelijkheden om 

vanaf donderdag 5 juni tot en met 

donderdag 28 augustus het Zomer-

bridge te kunnen spelen. Van der 

Blonk: ‘In dit nieuwe onderkomen 

heb je ruimere mogelijkheden. Ook 

de bereikbaarheid is verbeterd naast 

de parkeergelegenheid. Hoewel, 

zoals afgelopen donderdag waren 

er totaal 38 paren. Die waren met 

ongeveer 50 auto’s naar Holland-

sche Rading gekomen en dan is het 

toch ook nu wel weer even zoeken 

naar een parkeerplekje’. De club 

verwacht desondanks wel een gro-

tere belangstelling voor het zomer-

bridge vanaf de eerste donderdag in 

juni. Aanmelden hiervoor kan op 

bchollandscherading@gmail.com. 

Hier kan men ook de belangstelling 

voor een (nieuwe) beginners- c.q. 

vervolgcursus aangeven en alge-

mene informatie over het lidmaat-

schap verkrijgen.

Een laatste overleg, voordat de eerste bridgeavond in het nieuwe gebouw 

kan beginnen.

Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert 

uw kwaliteit van leven!

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd

praten, eten en lachen!

Problemen met 
uw kunstgebit?

Tweede Brandenburgerweg 1

3721 CG Bilthoven

tel: 030 - 229 39 79

 info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburg-tandartsen.nl

Open Dag Gratis* Klikgebit
Zaterdag 17 mei 11.00 - 15.00 uur
* Kijk voor de voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl. ** Na plaatsing klikgebit.

KLIKGEBITKIT

www.gratis-klikgebit.nl

Brandenburg
tandartsen

ACTIE! ACTIE! ACTIE!
Patiënt worden bij Brandenburg 

Tandartsen! Tijdens de Open Dag bieden 

wij u een GRATIS GEBITSCONSULT aan.

advertentie

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Een kleine groep inwoners voert actie voor het behoud van Dijckstate in de oude vorm. De vraag die 

daar bij op komt, is of die wens wel goed en volledig onderbouwd is. 
 

Wat is er nu precies aan de hand? Naar mijn mening is er gewoon te weinig belangstelling - hoe jammer dat 

ook is - voor, het restaurant, de inloopuren, enz. Terecht zoekt Cordaan naar andere middelen om Dijckstate 

als wooncentrum met zorgaanbieding open te kunnen houden voor Maartensdijk en omgeving. Ja, er is 

voldoende belangstelling voor de kaartmiddag, voor de sjoelavond en ook voor de bingomiddag. Maar is 

dat wel een onderdeel van het takenpakket van Cordaan? De ruimte welke hiervoor nodig is kan ook elders 

worden gezocht, in De Vierstee of een ruimte in de St. Maaertenskerk of zelfs misschien wel in een woning 

in Dijckstate, welke hiervoor zou kunnen worden aan gepast. 

 

Trouwens; volgens de tekeningen welke er in omloop zijn wordt er bij de nieuw/verbouw in Dijckstate 

ruimte vrijgehouden voor gezamenlijke bijeenkomsten. Dus even afwachten maar wat het precies gaat wor-

den. Ik denk dat Maartensdijk er straks heel trots op kan zijn, dat er een modern medisch centrum met vele 

voorzieningen in het centrum zal zijn. Ik weet nog heel goed dat er enorm veel protest was in de jaren voordat 

het nieuwe centrum Maertensplein en Dijckstate gebouwd zou worden. Het was allemaal te groot en niet 

inpasbaar in ons dorp. Nu na zeventien jaar is iedereen er heel trots op, dat er zoveel winkels en een prachtig 

wooncentrum in het centrum van ons dorp zijn gekomen. Persoonlijk verwacht ik precies hetzelfde over een 

paar jaar wanneer Medisch Centrum Maartensdijk haar plaats heeft gevonden in onze gemeente. Ik verheug 

me er nu al op dat wij straks op loopafstand, vele voorzieningen op medisch gebied onder één dak kunnen 

bezoeken. 

De tegenstanders voeren actie en dat is hun goed recht, maar hoe zit het met de voorstanders van deze 

Dijckstate-plannen. Wanneer deze groep niets van zich laat horen, dan gaat de winst naar de kleine groep 

tegenstanders.

 

H. M. Broekhuizen, Maartensdijk. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Beste mensen, er verschijnen regelmatig berichten in de media over 

Dijckstate; over afbraak sociale functie en over een door zich zelf be-

noemd platform. De bewoners, waaronder ik als ex-voorzitter van de 

bewonerscommissie, zijn echter nog nooit gehoord. Wellicht krijgt men 

dan andere geluiden te horen. De bewoners zijn door Cordaan ingelicht 

over de veranderingen en hebben begrip voor het feit, dat het zo – met 

steeds minder inkomsten - niet verder kan. Een eigenaar behoeft toch 

geen verlies te leiden? Dan kun je de tent beter gaan sluiten? 

Dus, best platform; wat is dan jullie alternatief? Denk a.u.b. even goed 

na: er is een minderheid van ongeveer 10 verontruste tegenstanders te-

genover ongeveer 50 bewoners die met deze verandering best kunnen 

leven. Houdt u met belangrijkere zaken bezig, zoals het behoud van 

De Vierstee en een goed zwembad. Daar hebben wij als bewoners van 

Dijckstaete meer proijt van, meer dan dat geneuzel over, dat je bij een 
kaartspel niet over het plein kunt kijken.

Ik hoop, dat met dit tegengeluid er wat meer rust komt.

Wout van den Brink, een echte bewoner van Dijckstate 

Klaverjassen SVM 
Vrijdag 2 mei werd de laatste avond van een goed geslaagd klaverjas-

seizoen afgesloten met de daarbij behorende prijsuitreiking. De prijzen 

waren voor (1) mevr. Wil Koops-Quint (rechts), (2) de heer Jan van 

Tricht en (3) Wouda van Altena-van Leeuwen (links). Van het batig 

saldo wordt onder meer een deel van het jaarlijks Maartensdijk school-

voetbaltoernooi bekostigd. Ook dit jaar is er weer een midzomercom-

petitie over tien weken, te beginnen op 4 juni tot en met 6 augustus 

op de woensdagen, aanvang om 13.30 uur bij SVM, Dierenriem 4 te 

Maartensdijk.                (Karel Schouten)
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Autobrand
Zaterdagochtend 3 mei brandde rond 

04.00 uur op de Jasmijnstraat in De 

Bilt een geparkeerde auto volledig 

uit. Een daarnaast geparkeerde auto 

liep ook brandschade op. De voer-

tuigen stonden geparkeerd in de 

parkeervakken nabij de Narcisstraat. 

Eventuele getuigen worden verzocht 

te bellen met 0900-8844. 

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

 
 

 

 

Wenst u vrolijk Pasen
Gezellig vakantieuitje of familie/kinderfeestje. Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke omgeving. Ook gezellig terras voor alleen koffie of een drankje Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,  030‐2281154, b.g.g. 06.20963766 

 

Wenst u vrolijk Pasen
Gezellig vakantieuitje of familie/kinderfeestje. Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke omgeving. Ook gezellig terras voor alleen koffie of een drankje Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,  030‐2281154, b.g.g. 06.20963766 

Tip voor Moederdag!

MOEDERDAG ACTIE

Bij wassen/knippen in de 
hele maand mei een 
GRATIS intensive  
hairmask behandeling.

Bel voor een afspraak:

Tel.  06-25046280
Spoorlaan 71
Hollandsche Rading
info@ myhairfashion.nl
www.myhairfashion.nl

Wat een fantastische 

winkel ‘De Nieuwe 

Fietsenmaker’.
Werkelijk de eerste keer dat ik daar naar binnen liep,werd ik direct overrom-

peld door de vriendelijke en uitnodigende uitstraling van het personeel, an-

dere klanten die lachend de winkel verlaten en de winkel die speels , creatief 

en op een originele manier is ingericht. Ik kreeg het ouderwetse gevoel dat de 

service en de winkel volledig in dienst en voor de wensen van de klant staat. 

P.S. de kofie is heerlijk.

Hier doen we het allemaal voor lieve mensen ,iedereen met open armen ontvan-

gen jong en oud en ervoor zorgen dat iedereen met een topgevoel op de iets 

springt om vervolgens weer lachend en zorgeloos , zijn of haar reis te vervolgen.

Namens het gehele DNF team Marc,Ernst,Sander en Hassan, onze dank is mega 

groot.

Als dank en blijk hiervan, zijn we alweer bezig om voor u , de winkel nog vrien-

delijker, overzichtelijker en functioneler te faciliteren, om u nog beter  sneller en 

eficiënter op weg te kunnen helpen.

Kom binnenkort gerust eens even kijken in de winkel. kofie staat klaar en de 

sfeer is goed.

Dankzij uw gunning en medewerking, willen en gaan wij heel graag wat terug 

doen voor onze trouwe klanten, doormiddel van twee geweldige acties.

Een van deze acties is, dat bij aankoop van een nieuwe iets, ongezien, rijbare 

28” heren of dames iets ingeruild mag worden voor maar liefst 100 euro inruil 

korting, haal u oude inruil iets maar weer uit het stof en kom langs voor de  

mogelijkheden.

Bekijk ons assortiment op www.denieuweietsenmaker.nl en op onze nieuwe 

webstore www.vogue-store.nl

LIKE ONS OP FACEBOOK BEDENK DE SLOGAN 

DIE HET BEST BIJ ONZE WINKEL PAST

 EN WIN EEN FANTASTISCHE OMA FIETS!

De Nieuwe Fietsenmaker

Hessenweg 167

3731 JH De Bilt

030 2200 330

www.denieuweietsenmaker.nl
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Generaal De Jong bezoekt 
De Nijepoort te Groenekan

‘Het draait in een oorlog altijd om mensen!’

Op 28 mei a.s. mogen groep 8-ers samen met Thomas Roskowick jr. het herdenkingsmonument 

B-17 onthullen. Daarom komt Ivo de Jong, betrokken bij de oprichting van het monument het 

verhaal van 28 mei 1944 vertellen. Zijn vader zag het brandende vliegtuig landen en 

de bemanningsleden eruit komen. Later vertelde hij het verhaal vaak aan de jonge Ivo, 

die dat zo interessant vond dat hij er alles over te weten wilde komen. 

Op de tafeltjes liggen de boekjes 

‘Vrijheid geef je door’ van Nationaal 

Comité 4 en 5 mei. Een mooie link 

naar de presentatie van generaal Ivo 

de Jong. Hij was te gast bij groep 7 

en 8 van basisschool De Nijepoort. 

Jongeman

‘Wie is dit?’ De generaal laat een 

foto van een vriendelijke jongeman 

zien. Sommigen herkennen de man; 

die foto stond in De Vierklank. ‘Dat 

is die man uit het vliegtuig die hier 

is overleden’. ’Ja, klopt dat is Tho-

mas Roskowick. Onthouden, straks 

zie je ’m nog een keer!’

Aan de hand van foto’s en docu-

menten neemt De Jong de kinderen 

mee de wereld over, ten tijde van 

de Tweede Wereldoorlog. Eerst 

naar Amerika waar vanaf 1942 

massa’s vliegtuigen, ook B-17s, ge-

fabriceerd worden. Vervolgens naar 

Engeland, waar de bemanning een 

eenvoudig onderkomen heeft op 

één van de uit de grond gestampte 

vliegvelden. En dan op reis in hun 

Vliegend Fort naar Duitsland. Met 

z’n tienen vliegen deze jonge ke-

rels de ene na de andere gevaarlijke 

missie o.a. naar fabrieken waar 

oorlogstuig wordt gemaakt. Dik 

aangekleed, want het vriest aan 

boord wel 30-40 graden, zitten ze 

op harde, krappe plekken. In het 

opengewerkte vliegtuig zoeken de 

kinderen waar dat is. Het kleinste 

kereltje past net in de buikkoepel. 

En de schutter achterin zit op een 

ietszadeltje! De kinderen ‘zitten’ 
in de B-17. ‘Dat lijkt me echt heel 

klein met z’n allen!’ 

Fout

Met onze B-17 gaat het helemaal 

fout boven Frankfurt. Het vliegtuig 

wordt geraakt door afweergeschut. 

De piloot probeert laagvliegend te-

rug te keren naar Engeland. Na nog 

meer beschietingen sneuvelen er 

twee mannen en raken er drie ge-

wond. De B-17 maakt een noodlan-

ding in Groenekan. Acht mannen 

kunnen op tijd het vliegtuig uitko-

men. ‘Waarom zijn ze niet het bos 

in gevlucht?’vraagt een jongen. Hij 

zou wel een goeie schuilplek we-

ten, daar in het bos! Helaas zijn de 

Duitsers snel ter plaatse.

Thomas

De zwaargewonde Thomas over-

lijdt. De kinderen zien Thomas voor 

de tweede keer. Net vóór zijn ver-

trek uit Amerika, met een schattige 

peuter op zijn arm. Dat jochie heeft 

zijn vader dus niet gekend! De kin-

deren zijn er stil van.’ En weet je’, 

vertelt de generaal, ‘die baby van 

toen is nu een man van 71 jaar. Hij 

komt uit Amerika om samen met 

jullie het monument te onthullen. 

Ook de andere 16 Amerikanen die 

erbij zijn, vinden het heel bijzonder 

dat jullie voor het monument gaan 

zorgen. Kom dus allemaal op 28 

mei naar de onthulling!’

Het Zonnewiel krijgt 
groeibonus 

Tegen de landelijke trend in groeit Het Zonnewiel, 

Vrijeschool De Bilt zó hard dat het ministerie van 

Onderwijs de school een inanciële bonus geeft.

Veel scholen in Nederland hebben te maken met teruglopende leer-

lingaantallen. Ook het Zonnewiel, de vrijeschool aan het Weltevreden, 

had een paar jaar geleden last van deze krimp, maar inmiddels heeft 

de school de weg omhoog gevonden. Het Zonnewiel groeit dus net als 

de andere vrijescholen in Nederland - het is het enige schooltype dat 

momenteel nog groeit. 

Het Zonnewiel telde op de tussentijdse meetdatum van 1 april pre-

cies veertien leerlingen meer dan anderhalf jaar geleden – en dat is 

voldoende om in aanmerking te komen voor de speciale bonus die 

het ministerie voor dergelijke snel groeiende scholen in petto heeft. 

De groei zorgt er tezamen met de herstructurering voor dat Het Zon-

newiel sneller dan verwacht het eerdere opgebouwde negatief eigen 

vermogen kan ombuigen naar een positief resultaat. ‘Deze duw in de 

rug bevestigt ons dat we op de goede weg zijn’, aldus Wim Ooster-

huis, directeur van Het Zonnewiel.

Sportdag voor 
BSO-kinderen

De derde editie van de Sportdag 

voor alle BSO- kinderen vond 

op 1 mei plaats op Sportpark 

Voordaan in Groenekan . Alle 

kinderen van de acht BSO’s van 

Kinderopvang De Bilt waren 

aanwezig. Dit jaar werd het 

extra feestig, omdat 2014  in 

het teken staat van het 25-jarig 

bestaan van Kinderopvang De 

Bilt. Het thema dit jaar was ‘Fort 

Hollandia’ en er was voor elk 

wat wils. 

(Nicole Quadakkers)

Generaal Ivo de Jong laat 28 mei 1944 herleven bij groep 7/8 van De 

Nijepoort.                 (Marian Steenbeek)

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Julianaschool bij 
Grontmij op bezoek

Donderdag 24 april hebben alle 

meisjes uit groep 7 en 8 van de Ju-

lianaschool in Bilthoven Grontmij 

in De Bilt bezocht. Dit deden ze in 

het kader van het landelijke evene-

ment Girslday dat is georganiseerd 

door VHTO. In heel Nederland 

gingen zo’n 8.000 meisjes op be-

zoek bij een technisch bedrijf. Een 

dag die in het leven is geroepen 

om meisjes te interesseren voor 

techniek en voor technische op-

leidingen. Bij Grontmij mochten 

ze een kijkje in de keuken komen 

nemen. 

Voordat zij vertrokken kregen de 

meisjes via de computer eerst nog 

een speciale boodschap mee van 

minister Bussemaker van OCW. 

Bij het werkbezoek stond water-

technologie centraal. De meisjes 

kregen uitleg en gingen daarna in 

groepjes van zes tot acht diverse 

proefjes doen. (Saskia de Boer)

Techniek stemt tot nadenken.

SCHC en Voordaan 
in play-offs

De hockeyers van Voordaan en SCHC strijden volgende week in de 

play-offs tegen elkaar in een echte Biltse derby. De eerste wedstrijd 
is zondag 11 mei in Bilthoven, de return volgt zaterdag 17 mei in 

Groenekan met een eventuele beslissingswedstrijd de dag erna. 

De winnaar neemt het daarna op tegen Den Bosch om een plek in de 

hoofdklasse. Voordaan had nog een kleine kans op het kampioenschap 

en deed wat het moest doen in de thuiswedstrijd tegen Were Di. Ze 

wonnen met 4-1, maar ook koploper HDM maakte geen fout door te 

winnen van Union en bleef dus eerste.

De dames verloren ondanks een goede start met 4-2 van het veel ho-

ger geklasseerde Push. Na aloop werd afscheid genomen van coach 
Lotte Smets.                     (Anne Goorkate)

Thijs Wientjens scoort 2-0.               (foto: www.guidovanderburg.com)



Nootjes
PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Unieke, prachtige antieke pop 

in houten vitrinekist met aller-

lei accessoires zoals kleertjes, 

schoentjes en een mandje. 

Voor liefhebber. Afmetingen: 

b33cm xd18cm x l50 cm. 

€ 49,95. Tel. 06-10995740

Philips zonnehemel type HB 

542 z.g.a.n. € 25,-. Tel. 0346-

212503

Ouderwetse houten naai-

box. € 15,-. 2 ingelijste F.C. 

Utrecht shirts sponsor Amef 

en Pfanos.  €10,00. Jasje 

echte zijde Koningsblauw en 

rokje grijs/blauw design maat 

36/38 als nieuw. € 49,-. Tel. 

0346-213501

Eikenhouten schommelstoel 

met losse kussens in goede 

staat. € 40,-. Tel. 035 8200359 

/ 06-16641083 

Tafel gril- bakplaat 50 x30 

cm. € 15,-. Tel. 035-8200359 

/ 06-16641083 

Compl. set boeken, 18 delen 

“Het dierenleven van A tot 

Z. Uitgebr. beschr. met kleu-

renfoto’s van alle bekende 

diersoorten. € 12,-.  Tel. 035-

8200359 / 06-16641083

Electr. Krups keuken snij-

machine. € 18,-. Tel. 035-

8200359 / 06-16641083

Picknickmand met inhoud, 

nieuw.  € 15,-. Tel. 035-

8200359 / 06-16641083 

FIETSKAR Winther Dolphin. 

Voldoende ruimte voor 

maximaal twee kinderen. 

€ 150,-.Tel. 035-8200359 / 

06-16641083

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Campingtafel kleur blauw. 

71x68x115cm. Zeer stabiel 

met verstelbare poten. € 45,-. 

Tel. 06-22594128

Theorieboeken voor auto-

rijexamen, recente uitgave. 

€ 25,-. Tel. 0346-211609

Petroleumstel 3-pits. Gaaf 

en donker groen. Geschikt 

voor slow-food. € 49,-. Bonte 

keien voor vijver of tuinde-

coratie. € 8,- per kruiwagen. 

Zelf halen en laden. Tel. 

0346-212614

DE MOEDERDAGWINKEL: 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Ikeakast `Expedit` 4x4 vak-

ken, 3 deurtjes en 1 ladevak. 

Afm. 149x149cm. € 49,-. Tel. 

06-10519554

Cavia- of konijnenhok. Afm. 

45x75x40cm. Bak is rood. 

€ 15,-. Tel. 0346-213075 na 

18.00u

Oranje rugzak, hoogte 62 

cm/ breedte 43 cm, 2 vak-

ken voor trektochten, weinig 

gebruikt. € 12,50. Een mini 

twist stepper, weinig gebruikt. 

€ 12,50. Kattenreisbox, kunst-

stof, kleur beige. € 7,50. Tel. 

06-53441095

Houten roze poppenhuis 

h70xb60xd26. Met veel meu-

beltjes. I.g.st. € 30.-. Plastic 

broodrooster van AH , voor 

speelkeukentje, nieuw in 

doos. €6,50.  4 plastic pan-

netjes van AH voor speelkeu-

kentje, in goede staat. € 5,-. 

Tel. 06-50602672

Grote BK koekenpan Ø 28cm 

van aluminium. € 10,-.  3 paar 

houte klompen, maat 35-38-

39. € 6,- per paar.  Beautycase 

“carlton” met cijferslot en 

inlegbakje. € 10,-. Tel. 030-

2202996

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

4 z.g.a.n. dikke tuinstoelkus-

sens voor hoge leuning, mooie 

kwaliteit. Samen € 35,-. 

Z.g.a.n. ronde witte tuintafel 

(geen kunststof). Afm. h70 

cm., bladdoorsnee 1 meter. 

€ 40,-. Tel. 030-2205540

Nieuwe wereldatlas voor 

iedereen met uiterst gedetai-

leerde kaarten en een veel-

heid aan toeristische infor-

matie. Uitgeverij The house 

of Books. € 15,-. Tel. 030-

2205540

Wit toilet fonteintje met kraan 

en kunststof sifon. Alles hele-

maal gaaf. Afm. fonteintje 

24,5x36cm. € 20,-.  VeHa 

toilet radiator. Afm. 48,5x 

40cm. Zit goed in de verf. 

Geen roest! € 10,-. Tel. 0346-

212613

Te huur een VAKANTIEHUIS 

op Terschelling voor 4 

pers. Geen huisdieren. Tel 

06-23870734

Massief vuren hobbelpaard. 

€ 45,-. Tel. 0346-212309

Nieuwe decoupeerzaag top 

craft TS-700. € 20,-. Nieuwe 

bench. Afm. 105x70x80cm. 

€ 49,50. Tel. 0346-211738

Pitriet kinderfauteuil i.z.g.st. 

€ 7,50. Tel. 0346-214065

Grote Nederlandse vlag. Afm. 

300x190cm. € 8,-.  Originele 

dvd `Black Beauty`. € 4,50. 

Kunststof vijver, apart model 

met rand om plantjes in te 

zetten. Afm. 190x165x60cm. 

Tel. 0346-214084
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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.)

❏  Actviteiten / 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

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  ....................................................

Nieuw van 
Dorpsberaad

Westbroek 
zie pag. 7

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

24 mei  barbecue voor heel Westbroek en iedereen die er 

een binding mee heeft. De opbrengst gaat volledig naar het 

goede doel: Team Westdijk die op 9 juni de Month Ventoux 

gaan beklimmen voor Nationaal MS fonds. Locatie: Dr. 

Welfferweg 110 in Westbroek. Kosten: pers. < 5 jaar gratis, 

pers. 5 t/m 10 jr  € 7,50 en pers.  > 11 jaar € 15,-, Drankjes 

€ 1,50 per stuk. Opgeven via Nel Versteeg 0346-213692 of 

k.versteeg@hetnet.nl 

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516

Tuinservice van Vliet, Nw. Weteringseweg 34. vrijdag/

zaterdag verkoop voor al uw fruit-, loof-, en sierbomen, ook 

weer groenteplantjes, coniferen, o.a. beuken(haag), 60/80 € 

0,85. Taxus 40/50 € 4,-. Laurier 50/60 € 3,-. Thuja brabant 

(conifeer) 180/200 15,-. Verder meststoffen/potgrond etc. 

En...voor al uw snoei en zaag en tuinwerkzaamheden. Zie 

www.vanvliettuinservice.nl. Tel. 06-54751296

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06-50897262

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.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Lentetijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00 

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. 

Tel. 06-54967985

Zinloze 
vernieling

Zondagochtend trof mijn 

zoon	zijn	iets	half	verbrand	
aan bij station Bilthoven. Za-

terdagavond	had	hij	zijn	iets	
in goede staat geparkeerd bij 

het station en bij terugkomst 

was het een half verbrand 

wrak. Navraag bij de poli-

tie wees uit dat de politie 

de	 iets	 rond	 00.20	 uur	 had	
weggesleept	 uit	 het	 ietsen-

rek en had geblust.

Dit is niet de eerste keer dat 

er vernielingen plaats vinden 

bij station Bilthoven; veel 

sterker het gebeurt veel va-

ker. Mogelijk kan publica-

tie van dergelijke zaken er 

toe bijdragen, dat een geza-

menlijke aandacht hiervoor 

het aantal vernielingen ver-

minderen. Iedereen zal toch 

begrijpen dat dit voor de ei-

genaren van de betreffende 

gesloopte	ietsen	geen	leuke	
ervaring is.

Ondertussen is mijn zoon 

zijn	iets	kwijt	en	zal	hij	op	
een andere wijze dagelijks 

naar Utrecht moeten zien te 

komen. Allemaal erg ver-

velend dus. Misschien is er 

iemand, die hiervoor een op-

lossing heeft? 

(Adriaan Peijnenburg)

Daewoo magnetron € 12,50. 

Staand wasrek. € 5,-. Tel. 

0346-213501

Activiteiten

Zaterdag 17 mei 

GARAGEVERKOOP Burg. 

Huydecoperweg 7,12 en 16 in 

Westbroek, van 10 tot 15 uur

Fietsen/ brommers

Sportfiets Peugeot, voor 

dames en heren. € 40,-. Tel. 

0346-212950

Personeel gevraagd

V e r t r o u w d e 

HUISHOUDELIJKE hulp 

vanaf 1 juni bij oudere dame 

voor halve dag per week. Tel. 

030-878191

Personeel aangeboden

COMPUTER HULP 

Bilthoven voor al uw PC, 

tablet, en mobiel proble-

men. Ook les! €19,- p/u. Tel. 

06-15941814

Active 65+ biedt zich aan voor 

TUINWERKZAAMHEDEN. 

Tel. 030- 2717024 of 

06-48722782

Studente onderwijskunde 

geeft BIJLES ne, en, du en fr 

in Maartensdijk. € 12,50 p/u. 

Tel. 06-19873513

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van.  Bel voor meer info 

06-54753516

Nieuw in Bilthoven 

Schoonheidssalon SENSIZ 

BEAUTY. Voor al uw 

schoonheidsbehandelingen. 

Planetenbaan 9 in Bilthoven 

In het winkelcentrum bij 

Hairstudio Britt. Info: 

www.sensizbeauty.nl. Tel. 

06-81562164. Dit nootje is 

€ 2,50 waard. Te besteden 

vanaf € 35,- 

Ook voor permanent en 

andere haarbehandelingen 

zit u goed bij BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij “Kapper Hans” in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor 

al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 

grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrij-

blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. 

Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. 

Tel. 06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, 

ter ondersteuning van kind en ouder(s). Tel. 030-

2258350. 

www.MPGcoaching.nl 

Hobby/fuchsiakwekerij Marc Manders, Pr. 

Marijkelaan 23 M'dijk. Tel. 06-10600903. De tuin is 

achterom bereikbaar. Te koop zijn fuchsia's en eenjarige 

zomerbloeiers. Openingstijden 2014: Vr. 9 en 16 mei 

van 19.00 - 21.00 uur,  zat. 10, 17 en 24 mei van 9.00 

- 15.00 uur, di. 27 mei en 3 juni van 9.00 - 11.45 uur. 

Bent u op een ander tijdstip in de gelegenheid, dan kunt 

u telefonisch een afspraak maken om toch een kijkje te 

kunnen nemen bij mijn fuchsia's!

High Tea Moederdagconcert bij de KBH op 11 mei 

2014 van 15.00-16.30 in De Harmonie, Jasmijnstraat 6b 

in De Bilt met ensembles van de KBH incl. koffie/thee 

en speciale High Tea Lekkernijen. Een afwisselend zon-

dagmiddagprogramma voor het hele gezin. Reserveer 

via reserveren@biltseharmonie.nl: u ontvangt een leuke 

cadeaubon. Entree € 12,50 pp, kinderen tot 12 € 3,- (all 

inclusive). De opbrengsten komen ten gunste van de 

lustrumactiviteiten in 2015

Ontwikkelingsgroep voor heelheidbewustzijn. Het 

uitgangspunt van heelheidbewustzijn is de acceptatie 

dat het leven zoals het is. De ontwikkelingsgroep biedt 

de mogelijkheid om dit op het eigen leven toepasbaar 

te maken. Eerste keer gratis. Tussentijds instappen is 

mogelijk. Twee groepsbijeenkomsten per maand op 

maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur of woensdag-

morgen van 10.00 tot 12.00 uur. Voor meer informatie: 

06-26402201 of kijk op www.colourmind.nl

Cursussen/ trainingen

Zie pag.  6 voor de Mens De Bilt
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FC

DE BILT

sPorTParK WelTevreden

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

joh. van doorn
schildersbedrijf

FC DE BILT

NITA

zaterdag

10 mei

aanvang: 14.
30

uur

advertentie

Een merkwaardige eerste wed-

strijd: in de 2e inning scoorde DSS, 

na een 3-honkslag, terwijl DSS nog 

een keer scoorde in de 5e inning: 

2 - 0. Toen kwam de 6e inning, 

waarin de Centrals dames DSS 

totaal wegspeelden. Catcher Van 

Heiningen sloeg pitcher Casey Po-

meroy binnen, vervolgens scoorden 

Franka van Dijk, Van Heijningen, 

Laura Bakker, Marieke Brouwer, 

Vivienne Schenk, Petya Sokolova, 

Maaike van Aarle en nogmaals 

Casey Pomeroy. In de eerste 5 in-

nings werd door de Centrals dames 

geen enkele keer een hit geslagen, 

in de 6e innning 11 keer met 9 runs/

punten als resultaat. Daarmee was 

de wedstrijd ook in een keer afge-

lopen, want het verschil was 7 pun-

ten. Opmerkelijk in deze wedstrijd: 

Puck van der Kolk, verliezende pit-

cher bij DSS, speelde vorig jaar nog 

bij Centrals.

De 2e wedstrijd was van een an-

dere orde. Eigenlijk kwam Centrals 

er niet meer aan te pas. Centrals 

scoorde in de 4e inning door Franka 

van Dijk, die daarvoor een dubbel 

sloeg, maar toen stonden de dames 

al met 6 - 0 achter. Aan het eind van 

de 5e inning was het 7 - 3. Casey 

Pomery en Emma Bosman scoor-

den. In de 6e inning sloeg DSS echt 

toe, door nog 5 keer te scoren. In 

de gelijkmakende 6e inning slaag-

de Centrals er niet meer in die 13 

- 3 stand om te buigen. Ook deze 

wedstrijd duurde dus 6 inningen.  

Opmerkelijk bij Centrals was, dat 

er drie dames van het 2e meespeel-

den, de oud Hoofdklasse Marieke 

Brouwer, Van Aarle en Jessica  

Paterson. Centrals staat nu 7e/8e 

samen met UVV4, elk met 4 pun-

ten. Zaterdag a.s. spelen de dames 

tegen Landskampioen Terrasvogels 

in Haarlem.  (Bertus Voortman)

Centrals Dames: winst en verlies
Het 1e Damesteam van Centrals heeft tegen het Haarlemse DSS een keer gewonnen en een keer 

verloren. In de 1e wedstrijd werd het 9 - 2 en in de 2e wedstrijd werd het 3 - 13.

Tweemaal Zes stap 
dichter bij titel

Echt fraai was het allemaal niet zaterdag, maar door de uitgesproken 

17-10 winst op staartploeg AKC staat Tweemaal Zes nu met 

anderhalf been in de hoofdklasse van de veldkorfbalcompetitie. 

Met nog drie wedstrijden te gaan, heeft de Maartensdijkse ploeg nog 

twee punten nodig om de titel binnen te halen. 

Het Almelose AKC maakte jarenlang deel uit van de top van het va-

derlandse korfbal. Dat lijkt voltooid verleden tijd. In een poging om de 

overgangsklassestatus toch te behouden, haalde AKC twee oud-interna-

tionals van stal. Beiden begin dertig en met een schat aan routine, het 

zou de ommekeer moeten brengen. Nawal Legouit en Anouk van Breda 

kregen de taak om het duo te bestrijden en deden dat uitstekend. Verder 

heerste Tweemaal Zes opnieuw in de afvang en bleek de ploeg over 

veel schijven te kunnen scoren. Voldoende basis voor een uiteindelijk 

gemakkelijke overwinning.

Thee

Voor de theeonderbreking had AKC maar één velddoelpunt kunnen ma-

ken, de tweede treffer kwam uit een strafworp. TZ daarentegen wist 

acht keer de korf te vinden, een evident verschil. De Twentse bezoekers 

kwamen daarom met snode plannen uit de kleedkamer. In zeven minu-

ten tijd werd de 8-2 stand omgezet in een marge van twee doelpunten. 

Een versnelling aan de kant van Tweemaal Zes deed het verzet van 

AKC deinitief breken. Soeverein speelden de acht van oefenmeester 
Eric Geijtenbeek naar een 17-10 winst.

Concurrent

Zaterdag komt concurrent ZKV op bezoek. Een lastige opponent, maar 

de druk ligt bij de bezoekers. Tweemaal Zes lijkt klaar voor de hoofd-

klasse. Met deze sterke selectie, die volgend seizoen nog sterker kan 

worden want deze week maakte OVVO-speelster Rianne Kruit bekend 

dat ze volgend seizoen in Maartensdijk korfbalt. De 23-jarige speelster 

uit Maarssen maakt al enkele jaren deel uit van de eerste selectie van de 

Korfbal League-vereniging.

Al in de 5e minuut verkeek de gehele 

SVM-verdediging zich op de voor-

zet en kon de spits van Kockengen 

gemakkelijk de 1-0 inkoppen. Met 

Richard de Groot als gelegenheids 

laatste man en Wessel Schuller terug 

in de verdediging herpakte SVM het 

initiatief en kreeg zelfs goede kan-

sen op de gelijkmaker. Wat SVM 

ook probeerde de gelijkmaker viel 

niet. Vlak voor de rust scoorde Koc-

kengen wel de 2-0.

Na de rust een energieker SVM 

dat ook de kans kreeg op de aan-

sluitingstreffer. Uit een SVM aan-

val uit het boekje maakte een van 

de verdedigers hands in het straf-

schopgebied. Aanvoerder Bjorn 

Engel schoot de penalty in de 68 

minuut strak in de hoek 2-1. Heel 

SVM stroopte de mouwen op en 

met wissels voor Richard de Groot 

en Jesper van Rooijen (Erik van de 

Vaart en Erik Röling vielen sterk 

in), probeerde het wel, maar had 

ook geen geluk. Kockengen scoor-

de daarentegen nog de 3-1. 

Zoals het er nu naar uitziet kan 

SVM, met een laatste thuiswed-

strijd op 10 mei tegen DHSC nog te 

spelen, zich gaan richten op de na-

competitie om het verblijf in de 3e 

klasse D veilig te stellen. De voor-

uitzichten zijn niet rooskleurig, 

maar zeker ook niet uitzichtloos. 

SVM pakt laatste strohalm niet
In een open wedstrijd speelden de door blessures en schorsingen getroffen Maartensdijkers afgelopen 

zaterdag een sterke wedstrijd, maar namen de 3 zo belangrijke punten niet mee naar Maartensdijk.

De eerste helft voldeed volledig aan 

de verwachtingen, maar bracht zo-

waar toch nog een doelpunt. Helaas 

voor De Bilt was het in hun doel en 

zo stond het met de rust 1-0 voor 

DHSC.

De tweede helft bracht iets meer 

bijzonderheden, maar echt spec-

taculair was het ook niet. FC De 

Bilt kreeg een strafschop die netjes 

door Sam Eerdmans werd benut. 

De wedstrijd leek op een gelijkspel 

af te gaan, maar vlak voor tijd ont-

stond er zowaar enig gevaar voor 

het Biltse doel. Een Utrechtse aan-

valler maakte zich handig vrij en 

schoot goed op doel, maar Ricardo 

Pouw stopte de inzet vakkundig. 

Misschien was dit wel het seintje 

voor Kevin de Haas om mee naar 

voren te trekken voor een assist. Er-

win Korthals maakte hier dankbaar 

gebruik van en scoorde vervolgens 

de winnende goal.

Op zaterdag 10 mei speelt de kam-

pioensploeg de laatste wedstrijd 

van seizoen 2013-2014 thuis te-

gen NiTA. De wedstrijd begint om 

14.00 uur. Voor NiTA staat er zeker 

wat op het spel, want zij willen on-

getwijfeld de rechtstreekse degra-

datie voorkomen. Voor FC De Bilt 

is het belangrijk om het seizoen 

goed af te sluiten met goed voetbal, 

zoals een echte kampioen dat hoort 

te doen.

FC De Bilt neemt weer winst mee
Op zaterdag 3 mei stonden op Sportpark Thorbecke in Utrecht DHSC en FC De Bilt tegenover 

elkaar. FC De Bilt was reeds kampioen en DHSC speelde voor de baard van de keizer,

dus het beloofde dit keer niet zo’n heel spannende wedstrijd te worden.

Martin heeft zijn waterpolo diplo-

ma trainer B op zak. De intentie is 

om onder leiding van Martin over 

een tijdspad van drie jaar een sta-

biele selectie te creëren. 

Voor de eerste twee jaar zal de doel-

stelling top 3 in de eerste klasse 

zijn. Met zijn ervaring als trainer 

bij o.a. PSV, LZ’86 en ZPB heeft 

Brandenburg het volste vertrouwen 

in het behalen van de doelstelling.

Martin: ‘De doelstelling om met 

de heren te zorgen voor een sta-

biele klassering in de eerste 

klasse en omhoog te kijken naar 

een terugkeer in de hoofdklasse.  

Het geeft mij de motivatie om er 

voor drie jaar in te stappen, te zor-

gen voor een duidelijke speelwijze 

en de selectie uitbreiden met talent 

vanuit de jeugdopleiding’.

Voor de selectie zal Brandenburg 

op zoek moeten naar een keeper 

i.v.m. het stoppen van Leon Bur-

ger en een langdurige blessure  

bij zijn beoogde opvolger Brian 

Beentjes. Leon was sinds 1995 het 

vertrouwde gezicht onder de lat bij 

Brandenburg.

Nieuwe hoofdtrainer Brandenburg 
Martin van de Burg is zeker geen onbekende voor BZC Brandenburg. Afgelopen seizoen 

trainde hij al de herenselectie één keer in de week. Harold van der Werve zorgde voor de 

overige trainingen en de coaching van de Herenselectie. Aankomend seizoen zijn de rollen 

omgedraaid. Zo blijft er een stabiele begeleiding voor de herenselectie staan.

Martin van de Burg.

FC De Bilt D5 kampioen
Met een 1-5 overwinning op SVMM D2 uit Maarn haalde de D5 van 

FC De Bilt zaterdag 3 mei voor de tweede keer op rij het kampioen-

schap binnen. Na het eerdere kampioenschap is de D5 in een andere 

poule ingedeeld. Vanaf de eerste wedstrijd bleek dat geen probleem te 

zijn. Op één verloren en één gelijk spel na wonnen ze alle wedstrijden. 

(Jan Kortekaas)

V.l.n.r.: Bruno Klarenbeek, Davey Arts, Patrick Muller, Romain 

Stofferis, Leo Schöttelndreier, Lex van Dijen, Emiel Verhoeven, Teun 

Kortekaas en Evan Staats. (Liggend): JJ Salgado, Danilo Homan en 

Tijmen Smits.(Ontbrekend: Koen van Wiggen en Ridouane Bakkali)



Molendag in 
Groenekan en Westbroek

Op 10 mei a.s. wordt in Nederland de Bankgiroloterij Nationale Molendag gevierd. 

De Korenmolens in Groenekan en Westbroek zijn hier actief bij betrokken.

Korenmolen de Kraai in Westbroek 

is op die dag in bedrijf en houdt een 

kleurplatenwedstrijd. Ook is er een 

boekje verkrijgbaar waarin een leu-

ke plaatselijk ietsroute wordt aan-

gegeven, uiteraard met de molens 

in de route. Korenmolen Geesina in 

Groenekan is op de Nationale Mo-

lendag eveneens in bedrijf en daar 

is ook muziek te beluisteren en zijn 

er pannenkoeken te verorberen.

De nationale Molendag is een ini-

tiatief van de landelijke Vereniging 

‘de Hollandse Molen’ en al tiental-

len jaren een succes bij het onder 

de aandacht brengen van histori-

sche windmolens die in Nederland 

als sinds 16e eeuw hebben bijge-

dragen aan de industriële welvaart 

van ons land. Ooit draaiden meer 

dan 10.000 molens dag in dag uit 

om polders droog te malen, hout te 

zagen, specerijen te bewerken en 

graan te malen. Heden ten dage zijn 

daar nog ca 1000 van over die door 

een enthousiast molenaarsgilde, 

vele vrijwilligers en stichtingen in 

goede staat en actief bedrijf worden 

gehouden.

(Peter Paternotte)
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

SIOP neemt afscheid 
van bestuursleden

Tijdens de jaarvergadering van de Stichting Inzamelen Oud Papier De Bilt-Bilthoven (SIOP) vorige 

week is afscheid genomen van voorzitter Rens Kersten en van coördinator Gerard Rosinga. 

Kersten is vanaf de oprichting in 

2005 bij de SIOP betrokken ge-

weest. De bij de SIOP aangesloten 

verenigingen halen twee keer per 

maand het oud papier op in De Bilt 

en Bilthoven. De gemeente zorgt 

voor vuilnisauto’s met chauffeur, 

de verenigingen voor vrijwil-

ligers die het papier inzamelen. 

De gehele papieropbrengst komt 

ten goede aan de aangesloten ver-

enigingen. Kersten was tijdens 

de gehele duur van zijn voorzit-

terschap twee keer per maand op 

zaterdag om 8.00 uur aanwezig 

bij gemeentehuis Jagtlust, om 

-in weer en wind- het vertrek 

van de auto’s en vrijwilligers in 

goede banen te leiden. Vanwege 

gezondheidsproblemen heeft hij 

zijn voorzitterschap voortijdig 

moeten beëindigen. Hij heeft zich 

altijd zeer betrokken getoond, zo-

wel naar de verenigingen, als naar 

zijn medebestuursleden, als naar 

de gemeente en de Sita toe. De 

aangesloten verenigingen hebben 

Kersten als blijk van waardering 

in de bloemetjes gezet en hem een 

cadeaubon overhandigd. 

Ook coördinator Gerard Rosinga 

nam afscheid. Hij is eveneens vanaf 

de start bij de SIOP betrokken ge-

weest en zorgde onder andere voor 

de indeling van de wijken en de 

routekaarten. Rosinga werd even-

eens in de bloemetjes gezet. 

 (Loes Drieënhuizen)

Gerard Rosinga en Rens Kersten werden in de bloemetjes gezet.

Wandeling van IVN De Bilt 
IVN afdeling De Bilt e.o. organiseert zondag 11 mei om 11.00 uur 

een bomenwandeling op landgoed Houdringe. 

Het gaat hard met de bomen. Vorig jaar, dezelfde tijd, waren de meeste 

bomen nog helemaal niet, of nèt pril in het frisgroene blad. Nu is dat 

wel even anders en zelfs de laatste soort die in het blad komt- de es- 

ontluikt nu al uit haar winterslaap. Dat zag er vorig voorjaar echt heel 

anders uit. Veel bomen, zoals de beuk, haagbeuk, berk, eik, zijn nu dus 

ook al uitgebloeid en hun bloemen hebben plaatsgemaakt voor begin-

nende vruchten. Maar het blad dat er nu al is blijft voorlopig wel. En 

daar zal de komende wandeling zich dan ook voornamelijk op richten: 

Het blad en de boom waar die aanzit. Wat zijn de kenmerken van het 

blad van die boom? Hoe zit het blad aan de tak, wat is de bladvorm 

ervan, hoe lopen die nerven, hoe voelt het blad aan, wat is de geur, en 

wat de kleur?

Locatie: Houdringebos (natuurter-

rein van Stichting Het Utrechts 

Landschap). Start: 11 mei om 11.00 

uur vanaf het parkeerterrein bij de 

IJsbaan De Bilt aan de Soestdijkse-

weg/Visserssteeg. Info: IVN-gids 

Jaap Milius, (tel. 030 2288636) 

Het geveerde blad en de bloeiwijze 

van de Lijsterbes

Voorjaarsfair
Zaterdag 10 mei is alles van 10.00 tot 16.00 uur op het fairterrein aan 

de Dorpsweg in Maartensdijk weer helemaal klaar om bezoekers te ont-

vangen. Net als de voorgaande edities zal het terrein weer vol staan met 

leuke kramen, activiteiten en andere bezienswaardigheden. Zie www.

devoorjaarsfair.nl

Sandwijck op RTV Utrecht
Hoe is het om te wonen op een buitenplaats? Om die vraag draait 

de vierdelige serie Utrecht Buiten – Leven op stand die vanaf 3 mei 

elke zaterdag te zien is op RTV Utrecht. In de serie neemt men een 

kijkje achter de voordeur bij heel verschillende buitenplaatsen met 

heel verschillende bewoners. Deze week gaat men naar Sandwijck 

in De Bilt. Utrecht Buiten is op 10 mei te zien op RTV Utrecht.

De buitenplaats Sandwijck in De Bilt stond in de jaren ‘70 op de no-

minatie om afgebroken te worden. De Universiteit Utrecht liet het 

huis lange tijd leeg staan tot het in de jaren ‘80 werd gekraakt. De 

groep nieuwe bewoners heeft het huis grondig opgeknapt en het daar-

mee van de ondergang gered. Sandwijck is nu verdeeld in ruim 20 ap-

partementen die bewoond worden door leden van een actieve woon-

groep. Het huis en de prachtige Engelse tuin worden beheerd door 

Utrechts Landschap.

Uitwisselingen
De stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld organiseert ook in 2014 weer uitwisselingen 

met de jumelagestad Coesfeld in Duitsland. 

De stichting zet zich in voor het 

tot stand brengen van meer contac-

ten tussen burgers van De Bilt en 

Coesfeld. Dit in het kader van de 

Europese gedachte. Het bestuur or-

ganiseert elk jaar een aantal ontmoe-

tingen voor de inwoners van beide 

gemeenten en geeft ondersteuning 

aan initiatieven die door lokale 

groepen worden georganiseerd. Men 

komt bij elkaar voor activiteiten als 

sport, kunst, cultuur en onderwijs. 

Zo wil de stichting Jumelage De 

Bilt-Coesfeld een bijdrage leveren 

aan het bevorderen van meer on-

derling begrip en waardering bij de 

inwoners van beide gemeenten voor 

elkaars cultuur en leefwereld.

In 2014 organiseert het jumelage-

comité De Bilt-Coesfeld, uiteraard 

in nauwe samenwerking met het 

comité in Coesfeld, weer bus- en 

ietstochten waarvoor men kan in-

schrijven. 

Aan beide ietstochten (26/7 en 
12-13/9) kunnen maximaal 15 

personen meedoen. Voor de bus-

tocht naar Coesfeld (21/6) zijn 50 

plaatsen beschikbaar.

Aanmelden kan via Meep van 

Kampen bij voorkeur via e-mail: 

meepvankampen@casema.nl ovv 

De Bilt-Coesfeld, tel. 030 2201849 

of bij Els Verburg, verburge@de-

bilt.nl, tel. 030 2289568.

De molen is in 1843 gebouwd door de fam. Van Elven. In 1911 werd A.L. 

Schuurman eigenaar. Toen had de molen nog de naam ‘De Groene Kan’. 

De molen kwam op 11 juni 1998 in bezit van de Stichting De Utrechtse 

Molens om een restauratie mogelijk te maken. De molen werd op 

Nationale Molendag 2012 weer in gebruik gesteld.[HvdB]

De huidige achtkante stellingmolen 

is afkomstig uit Amsterdam en 

dateert van 1839. Daar heeft hij 

gestaan op het bolwerk Sloterdijk. 

Sinds 1880 staat de molen in 

Westbroek. Na een lange restauratieperiode werd de Westbroekse 

korenmolen De Kraai op 11 mei, de nationale Molendag 2013 feestelijk 

heropend tijdens een echte boerenmarkt. [HvdB]

advertentie

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Donderdag les huiswijn slechts € 15,00

Woe.
7-05

Shaslik spies met 
Hongaarse poesta saus

of
Gamba`s, groenten en 

pandan rijst

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
8-05
Vrij.
9-05
Woe.
14-05 Gekonfijte eendenbout, 

flensje met brie
of

Mediterrane visschotel

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
15-05
Vrij.

16-05

 


