
De restauratie van de molen is al 
enkele keren aangepakt. In 1996 is 
men begonnen met het herstel van het 
metselwerk en zijn er timmerlieden in 
de molen bezig geweest. De middelen 
bleken uiteindelijk ontoereikend om 
de restauratie volledig af te ronden 
en de molen bleef kap- en wiekloos. 
Helaas was het toen uitgevoerde res-
tauratiewerk van matige kwaliteit en 
heeft het verval toch weer toegesla-
gen. De laatste paar jaar heeft De 
Geesina regelmatig op de agenda 
van Dorpsraad Groenekan en van 
het Groenekans Landschap gestaan. 
Met name was er veel verontwaar-
diging toen vorig jaar bleek dat het 
UL, waarin de Stichting de Utrechtse 
Molen (SUM) in 2005 is opgegaan, 
besloot de restauratie niet opnieuw ter 
hand te nemen en de Geesina aan haar 
lot over te laten. 

Belendend
Het argument dat de belendende 
bebouwing het object minder inte-
ressant maakt werd met name door 
Stichting Brigida als niet ter zake ter 
zijde geschoven.‘De molen is een 
uniek cultuur-historisch object in de 
geschiedenis van Groenekan en is 
altijd een sterk beeldbepalend ele-
ment in het dorp geweest. Bovendien 
heeft het UL mét de overname van de 
SUM ook de verplichtingen van deze 
stichting overgenomen en daar valt 
ook de restauratie van De Geesina 
onder. Een rechtsopvolger kan daaruit 
niet zo maar naar believen onderdelen 
schrappen.

Ophekken
Gelukkig heeft het UL nu toch beslo-
ten De Geesina te restaureren tot een 
maalvaardige molen. Gezien de nu 
beschikbare middelen zal de molen 
een sobere restauratie ondergaan. 
Doordat de molen nog tot in de zeven-
tiger jaren in bedrijf is geweest is een 
groot deel van het binnenwerk zoals 
spillen, assen en wielen maar ook een 
deel van de inventaris nog aanwezig. 
De kwaliteit van de romp is matig. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling 
die in één keer grootschalig aan te 
pakken, maar aangezien er dan voor 
de rest van de restauratie (te) weinig 
budget zou overblijven is besloten 
de romp de komende jaren gefaseerd 
te verbeteren. Inmiddels is weer een 
begin gemaakt met de restauratie. 
De molenroeden zijn gestraald en 
de molen is schoongemaakt. De vol-
gende stap zal zijn het herstel van de 
zoldervloeren en van het metselwerk. 
Het maken van de kap, het steken 
van de roeden, het aanbrengen van de 
stelling en het ophekken van de wie-
ken volgen daarna. Sluitstuk zal zijn 
de restauratie van het maalkoppel. De 

verwachting is dat nog dit jaar het 
grootste deel van de werkzaamheden 
zal zijn afgerond. 

In de vergadering van de Dorpsraad 
Groenekan van 18 april (20.00 uur in 
het dorpshuis) zal Paul Vesters van 
het Utrechts Landschap een nadere 
toelichting geven op de restauratie-
plannen.
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araties.
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rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Deze week het complete oranje programma 

voor De Bilt - 

Bilthoven

(zie middenkatern)

Toch restauratie molen De Geesina
door Frank Klok

Stellingmolen De Geesina in Groenekan is tot ver in de jaren zeventig van de vorige eeuw in bedrijf geweest 
als korenmolen en is daarmee één van de langst commercieel werkende molens in de provincie Utrecht. 

Het Utrechts Landsschap (UL) is op haar besluit teruggekomen om de molen niet 
verder te restaureren en, tot grote tevredenheid van de Groenekanse Dorpsraad 

en de Stichting Brigida, werkt het UL nu weer aan de molen.

De kwaliteit van de romp is matig .

Een deel van het interieur van De Geesina.

Hollandsche Rading zorgt voor 
eigen veiligheid 

Buurtpreventieproject trekt aan de bel 
door Kees Pijpers 

Vorig jaar is er in het dorp een initiatief gestart met de naam 
Veilig Hollandsche Rading, afgekort VHR. Het is geen officiële 

vereniging of stichting. Het is een flinke club bezorgde, verontruste 
bewoners, die met elkaar misstanden op het gebied van veiligheid 

willen signaleren en aanpakken.

Veilig Hollandsche Rading is als een buurtpreventieproject opgericht door 
verontruste bewoners, onder andere i, veband met de grote toename van 
het aantal woninginbraken en diefstallen in het dorp, vertelt initiatiefne-
mer Rob Adriaansen. Nu is er ook nog een treinreiziger en inwoner van 
het dorp vanaf het perron gevolgd en overvallen door gewapende rovers. 
Een gewapende overval nota bene. Ook bij de stationsrestauratie van Peter 
Bousché (Perron Peet) is al driemaal een inbraak gepleegd met grote schade 
en verlies van geld. Er zijn verschillende gevallen van inbraak/insluiping 
waarbij waardevolle spullen zijn weggehaald en onlangs was er nog een 
brutale insluiping op de Graaf Floris V weg, terwijl de bewoners gewoon 
thuis waren. Lees verder op pagina 3

Peter Bousché en Rob Adriaansen bij Perron Peet.

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 12



Oost –West In Dialoog 

Met als thema: ‘Boeddha versus  
Meister Eckhart’ wordt onder lei-
ding van o.l.v.  Dorien Quik op 14 
april van 19.30 tot 22.00 uur in dia-
loog gediscussieerd in de kapel van 
de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, 
Bilthoven. Zie ook www.stichting-
bodhisattva.eu

Wereldwinkel

Kleurrijke geschenkideeën en 
smaakvolle ingrediënten vindt u 
aanstaande zaterdag weer op de 
tafels van de wereldwinkel. Extra 
deze keer: alle soorten rijst en alle 
sauzen (bobotie, peppersweet en 
Kaapse kerrie) voor een speciale 
prijs. Trouwe en nieuwe klanten 
welkom 16 april tussen 10.00 en 
16.00 uur in de hal van Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk.

Voorjaarsmarkt Biltse Hof

Op zaterdag 16 april is er een 
voorjaarsmarkt bij verpleeghuis 
De Biltse Hof in Bilthoven, prof. 
Bronkhorstlaan 4. De markt is van 
12.00 tot 16.00 uur. Er zijn diverse 
kramen, met betaalbare dameskle-
ding, sieraden, boeken, taarten, 
brocantespullen, curiosa, zeepket-
tingen etc. Om 13.00 is er een 
optreden van Freddy Lusken met 
gezellig accordeonmuziek. Natuur-
lijk zijn er ook diverse versnape-
ringen te verkrijgen, zoals warme 
wafels en broodjes worst.

Garageverkoop

NBvP Vrouwen van Nu afdeling 
Maartensdijk houdt op zaterdag 16 
april a.s. van 10.00 tot 14.00 uur 
een grote garageverkoop aan de 
Molenweg 18 in Maartensdijk. 
Op vrijdag 15 april tussen 10.00 en 
12.00 uur mogen spullen ingeleverd 
worden op eerder genoemd adres. 
Beslist géén kleding en meubels.
De opbrengst van deze verkoop 
is bestemd voor  de  kosten, van 
een  5- daags verblijf  in Nederland  
voor een groep vrouwen uit het 
Poolse Miescisko.
Informatie: telefoon 0346-213558.

Voorjaarsmarkt bij Emmaus

Op zaterdag 16 april houdt Emmaus 
Bilthoven weer de jaarlijkse voor-
jaarsmarkt. Bezoekers zijn wel-
kom van 13.00 tot 16.00 uur in de 
Julianalaan 27 in Bilthoven. Naast 
het gebruikelijke aanbod is er een 
aantal extra kramen met o.a. bric 
a brac, sieraden, boeken en speel-
goed. En natuurlijk is er koffie en 
thee. Ook staat er een kraam met 
informatie over het project waar 
de dagopbrengst naartoe gaat: de 
Thomas Bouwprojecten.

Muzikale tijdreis 

Zaterdag 16 april om 19.30 uur 
geeft het Kurios Klarinetkwartet 
een concert in de Evangeliekapel 
in De Bilt, Nieuwstraat 47. Het 
concert heeft als thema ‘een muzi-
kale reis door de tijd’. De toegang 
is vrij.
Het Kurios Klarinetkwartet zal de 
verschillende werken van een korte 
inleiding voorzien. Informatie over 
de componist en het gespeelde werk 
zorgen er voor dat het concert een 
verrassende tijdreis wordt. Daar-
bij komen verschillende stijlen aan 
bod, zoals klassieke muziek, licht 
klassiek en de modernen. Meer 
informatie over het kwartet kunt u 
lezen op: www.kuriosklarinetkwar-
tet.nl.

Creatiefbeurs

Zaterdag 16 april organiseert WVT 
haar jaarlijkse ‘creatiefbeurs’. Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur kunt u in het 
WVT-gebouw aan de Talinglaan 10 
te Bilthoven kennismaken met een 
grote variatie van creatieve hobby’s 
van de deelnemers. Veel van de ten-
toongestelde spullen zijn te koop. 
Entree is gratis. 
Meer informatie via 030 2284973 
of www.vvsowvt.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk
Wijkgemeente De Ark

17/4 • 9.00u - Ds. L.W. Schaafsma, Baarn

Wijkgemeente Oost/West
18/4 • 19.30u - Avondgebed
19/4 • 19.30u - Avondgebed
20/4 • 19.30u - Avondgebed

Pr. Gem. Zuiderkapel
Wijkgemeente Oost/West

17/4 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink
Wijkgemeente De Ark

17/4 • 18.30u - Ds.  W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/4 • 10.30u - Mw. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

17/4 • 10.00u - Dhr. Jan Blokker, 
Veenendaal

R.K. Kerk O.L. Vrouw
17/4 • 10.00 en 11.30u - Dhr. J. Ham en 

H. Nauta

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

17/4 • 9.30 - Henk Bouma (Schakel)
17/4 • 16.30 - Ds. H. Hoksbergen 

(Immanuelkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
17/4 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 

(belijdenisdienst) 
17/4 • 19.00u - Ds. M. Verduin, Zeist

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

en da. W. Stam
(Bevestiging en Intrede)

R.K. St. Michaelkerk
16/4 • 19.00u - Oecumenische 

Vasten - Vesperdienst
17/4 • 10.00u - Eucharistieviering

17/4 • 12.00u - Gezinsviering
18/4 • vanaf 18.00u - Biechtgelegenheid

18/4 • 19.30u - Avondgebed en 
Boeteviering

19/4 • 11.00u - Biechtgelegenheid
19/4 • 19.30u - Avondgebed
20/4 • 19.30u - Avondgebed

Volle Evangelie Gemeente
16/4 • 19.30u - Concert Kurios Klarinet 

Kwartet
17/4 • 10.00u - Dhr. Frank van den Akker

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

17/4 • 10.30u - B. van Empel, Vleuten

PKN - Herv. Kerk
17/4 • 10.00u - Ds. G. Mulder, Kootwijk
17/4 • 18.30u - Kand. Mr. J.P. de Man, 

Rosmalen

Herst. Herv. Kerk
17/4 • 10.30  en 18.00u - Dhr. E. van Baren

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/4 • 11.00 uur - Ds. Tom de Haan, Weesp

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/4 • 10.00u - Ds. N. Raatgever, Ede
17/4 • 18.30u - Ds. J.H. van Daalen, 

Nijkerk

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

17/4 • 9.30u - Ds. Tom de Haan, Weesp

St. Maartenskerk
16/4 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit, 

Eucharistieviering
17/4 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit, 

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/4 • 10.00u - Hr. P. Weeber, 
Maarssenbroek

17/4 • 18.30u - Ds. W.D. Duvekot, Utrecht

PKN - Herv. Kerk
17/4 • 10.00 en  18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

Het allerlaatste 
lied van de 
Woudzang

Na 39 jaar stopt het Chr. Gem. 
Zangkoor de Woudzang uit Lage 
Vuursche. Wegens vergrijzing is 
het koor genoodzaakt te stoppen, 
zij het met pijn in het hart. Er is 
altijd met gedrevenheid gezongen 
en de band onderling was warm.

Het koor wil de donateurs en trou-
we luisteraars heel hartelijk bedan-
ken voor hun steun en aanwezig-
heid de afgelopen jaren en biedt 
hen en alle andere belangstellenden 
nog eenmaal een concert aan. Deze 
zwanenzang wordt gehouden op 
16 april in de Ned. Herv. Kerk te 
Lage Vuursche. Het concert begint 
om 19.30 uur (kerk open om 19.00 
uur). Toegang gratis, ter bestrijding 
van de onkosten wordt er een col-
lecte gehouden. Na afloop is er 
voor iedereen een kopje koffie met 
wat lekkers.

Opbrengst collecte 
In de gemeente De Bilt is in de 
afgelopen periode gecollecteerd 
voor het Fonds Gehandicapten-
sport. De opbrengst was 5304,07 
euro.  

Klassiek kamermuziekconcert

Zondag 17 april om 15.30 uur 
vindt in Schutsmantel, Gregorius-
laan 35 te Bilthoven een klassiek 
kamermuziekconcert plaats dat in 
nauwe samenwerking met Stichting 
Muziek In Huis wordt georgani-
seerd. Het ensemble Duo Kerstens-
Knödler, bestaande uit Willemijn 
Knödler - cello, Vera Kerstens - 
piano, zal een gevarieerd klassiek 
programma brengen. Het program-
ma duurt één uur, zonder pauze.

Toegang is gratis. Voor mensen van 
buiten is er de mogelijkheid om 
consumptiebonnen te kopen voor 
koffie en/of thee of een bon voor 
fris en/of wijn. Deze zijn bij de 
receptie te verkrijgen. Meer infor-
matie over SMIH, haar musici en 
de volledige concertagenda vindt 
u op www.stichtingmuziekinhuis.nl 
of www.smih.nl. Volgende SMIH 
concert is op zondag 8 mei 2011.

Taizéviering 
in de Immanuëlkerk 

Op zondagavond 17 april a.s. is er 
weer een Taizéviering in de Imma-
nuëlkerk in De Bilt, Soestdijkse-
weg-Zuid nr. 49. De meditatieve 
viering  in de sfeer van het Franse 
klooster in Taizé begint om 19.30 
uur. Thema van de avond is: ‘Een 
verborgen schat’. Afwisselend 
lezen en bidden we, zijn we stil en 
zingen we in verschillende talen, 
begeleid door instrumentalisten en 
het Taizékoor o.l.v. Els Firet. Na de 
viering kan er in de zaal achter de 
kerk koffie of thee worden gedron-
ken en worden nagepraat.

Soefibijeenkomst
 
Op woensdag 20 april a.s. verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Biltho-
ven een open avond.
Het thema is: ‘meditatieve viering’ 
Het leren herkennen van de God-
delijke boodschap in elke religie is 
een basisprincipe van het univer-
sele Soefisme. Simone Wils maakt 
die eenheid ervaarbaar in een medi-
tatieve viering.
De bijeenkomst is in de Woudka-
pel, Beethovenlaan 21, Bilthoven. 
Aanvang 20.00 uur. Zie ook (www.
hier.is/soefisme) 

Computercursus

Woensdag 20 april start een 
‘Opfriscursus Windows’ in WVT. 
Van 13.30-15.00 uur kunt u starten 
met het ophalen van uw basiskennis 
voor het gebruik van de computer 
in 3 lessen. De kosten bedragen 
voor 3 lessen € 28,- (leden), € 33,- 
(niet-leden). U-pas 25 % korting.

Peuterspeelzalen

Het is mogelijk om bij de peu-
terspeelgroepen van WVT direct 
en zonder wachtlijst uw peuter te 
plaatsen in een van de twee groe-
pen. De kosten bedragen € 6,- per 
kind per ochtend (U-paskorting 25 
%). Neemt u voor meer informatie 
telefonisch contact op.

Bingo in Dijckstate 

SWO organiseert Bingo op de 3e 
vrijdag van de maand in de inloop 
van Dijckstate in Maartensdijk. 
Dus op vrijdag 15 april bent u weer 
van harte welkom! De aanvang is 
om 14.15 uur, de kosten zijn € 3,00 
(voor 5 speelrondes incl. 1 x koffie 
of thee).

Filmmiddag 

Dinsdag 19 april vertoont SWO de 
film ‘Op hoop van zegen’ in Dijck-
state, Maartensdijk.
Herman Heijermans' socialistisch 
geïnspireerd vissersdrama ging op 
24 december 1900 in première. 
Actrice Esther de Boer - van Rijk 
speelde de hoofdrol.
Aanvang 14.00 uur (zaal open 
13.45 uur), de kosten zijn € 2,00 
(incl. 1 x koffie of thee). 

Optreden Sparks of Joy

Het optreden is in de recreatie-
ruimte van Dijckstate aan het Maer-
tensplein te Maartensdijk op vrij-
dag 22 april 2011 (Goede Vrijdag). 
De aanvang is om 19.45 uur (zaal 
open vanaf 19.30 uur) en de kos-
ten bedragen 4,00 euro (incl. 1 x 
koffie of thee). Meer informatie: 
0346-214161. Wilt u graag komen 
maar lukt dat niet alleen. Bel dan de 
SWO en u wordt opgehaald door de 
BoodschappenPlusBus.

Moniek van Mens
Joost Romeyn
24 uur bereikbaar
T 0343 51 62 13
M 06 53 27 09 38
www.aline.nl

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

‘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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15
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advertentie

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Vervolg van pagina 1

Dat wil ik effe kwijt 
Het gaat bij VHR niet alleen over 
misdrijven. Het gaat ook over het 
verkeer, over de snelheid op de 
Tolakkerweg, de Vuurse Dreef en 
in de dorpskern. Uit onafhankelijke 
metingen, uitgevoerd door Grontmij 
in december 2008 bleek dat er op 
de Tolakkerweg 11000 auto's per 
24 uur langskwamen en dat was 
bijna twee keer zoveel als de pro-
vincie dacht. Het gaat hen ook om 
de bebording, om de plannen van 
gemeente en provincie voor veran-
dering van rijwielpaden en gevaar-
lijke oversteekplaatsen. 
Weet je, zegt bewoner Adriaansen, 
er gebeuren hier dingen waar ik 
elke week wel een stukje over in de 
krant bij Dat wil ik effe kwijt, kan 
schrijven. Het is een feit, dat er veel 
gediscussieerd wordt over veiligheid 
door en met politie, wijkcontact-
ambtenaar en Wijk en Dorps-gericht 
werken Hollandsche Rading. Dit 
resulteert echter niet in doelgerichte 
acties om dit mooie dorp veiliger te 
maken. ledere activiteit die zij in die 
richting ontplooien is gewaardeerd, 
echter structurele maatregelen ont-
breken.

Aanrijdtijd 
‘Natuurlijk trekken wij regelma-
tig aan de bel. De politie behoort 
te garanderen binnen de landelijk 
gestelde norm voor aanrijdtijd aan-
wezig te zijn na een 1-1-2 melding. 
Als dat niet lukt dan moet men 
zoeken naar oplossingen om het 
wél te kunnen doen. De wettelijke 
norm bij prioriteit l, dus bij zeer 
ernstige zaken, is 10 minuten, maar 
bij een melding vanuit Hollandsche 
Rading is die rijtijd vanuit De Bilt 
of Zeist 45 minuten en dat is veel 
te lang. Een oplossing zou zijn als 
in overleg wordt toegestaan dat wij 
dichterbij liggende politiebureaus 
om hulp kunnen vragen. De bureaus 
van Hilversum en Loosdrecht zijn 
vele kilometers dichterbij.’

Zwartrijders en Waadpad 
‘Volgens de politie worden de 
meeste misdrijven in Hollandsche 
Rading gepleegd door gelegen-
heidsdieven. Het vermoeden bestaat 
dat de zwartrijders die NS op ons 
station uitzet hier mee in verband 
gebracht kunnen worden. De aanleg 
van het Waadpad, waardoor een 
extra ontsluiting aan de achterzijde 
van doodlopende A. Pieklaan/C.
Weddepohllaan ontstaat, draagt ook 

niet bij aan het veiligheidsgevoel. 
Het ultieme doel van onze club 
VHR is, dat wij over twee jaar 
niet meer bestaan. Dat dan alle 
veiligheidspunten die wij onder de 
aandacht willen brengen, door over-
heidsinstanties zijn opgepakt en in 
het meest ideale scenario ook al zijn 
opgelost. Dat kan, als gemeente, 
provincie en NS meewerken. Er 
bestaat op dit moment reeds zeer 
goed overleg met burgemeester 
Gerritsen, die onze acties onder-
steunt vanuit de gemeente De Bilt. 
Het eerste resultaat van dit overleg 
is een onderzoek naar de toege-
voegde waarde van cameratoezicht 
bij het NS station. De VHR heeft er 
aIle vertrouwen in dat deze eerste 
acties een positief vervolg zullen 
krijgen. De politie houdt nauwkeu-
rig bij wat er zoal voorvalt in Hol-
landsche Rading en het is dan ook 
van belang dat van alle misstanden 
aangifte wordt gedaan. Echter, het 
gevoel van veiligheid zit toch vooral 
tussen de oren en niet in statistieken 
en grafieken.’ Eenieder die zich aan-
gesproken voelt en die wil meepra-
ten over veiligheid of zaken kenbaar 
wil maken, kan contact opnemen 
met de VHR/Rob Adriaansen via 
radriaansen@hotmail.com. 

De kernwoorden waren daarbij 
‘Inspiratie gezocht, verschil mag er 
zijn’. Er hebben vijftien kandidaten 
gereageerd. Met zeven daarvan zijn 
gesprekken gevoerd. De verwachtin-
gen in de gemeente over de nieuwe 
predikante zijn hoog. En ook zij is 
erg gemotiveerd om met hart en ziel 
aan het werk te kunnen gaan.

Verhuizing
Een dag na haar verhuizing spreken 
we met de nieuwe predikante. Ze 
was vanaf 2001 tot heden werkzaam 
in de kerkelijke gemeente Deventer-
Colmschate. Haar wieg stond echter 
in Drenthe waar Wilfrieda’s vader 
predikant was. Haar moeder was ook 
theologe en haar broer studeerde ook 
al theologie. Het is dus niet helemaal 
vreemd dat zij ook deze kant is opge-
gaan. ‘Van jongs af aan heb ik iets 
met God gehad, met de verhalen uit 
de Bijbel en met de mensen die daar 
mee willen leven. Ik wil voorgaan in 
de gemeente maar vooral ook meelo-
pen met de mensen’, vertelt zij. Haar 
theologische opleiding volgde ze in 
Utrecht en Leiden, haar eerste stand-
plaats was Hoogezand-Sappemeer. 
En nu dus De Bilt. Waarom stelt zij 
prijs op de aanspreektitel ‘domina’ 
en niet ‘dominee’? Stam: ‘Ik weet 
dat de eerste vrouwelijk predikanten 
binnen de Protestantse Kerk zich ook 
‘domina’ lieten noemen. Dat is later 
in ongebruik geraakt maar ik vind dat 
voor een vrouw eigenlijk een mooie 
titel.’ 

Vernieuwing
De gemeente van de Opstandings-
kerk is ambitieus in de doelstellingen 

die ze met de nieuwe predikante wil 
bereiken. Onlangs is er geïnventari-
seerd waar men zo wel van droomt: 
van variatie en vernieuwing, er moet 
ruimte zijn voor jongeren maar ook 
zorg voor ouderen. Inspiratie moet 
men er vinden. Begrippen als ver-
draagzaamheid, begrip, respect, ver-
trouwen, warmte en aandacht voor 
elkaar zijn belangrijk. Daarnaast 
ook nog eens een gezicht voor de 
buurt en aandacht voor de plaatse-
lijke samenleving. Het lijkt op het 
eerste gezicht redelijk veel voor een 
nieuwe predikant die ook nog eens 
in de plaats is gekomen van de twee 
predikanten die onlangs met eme-
ritaat zijn gegaan. Da. Stam denkt 
toch dat zij met haar mogelijkheden 
en eigenschappen goed aansluit bij 
deze ambitie. ’Ik ben vol van de 
ontmoeting met God maar ook van 
die met elkaar. Ik beleef steeds weer 
plezier aan die ontmoetingen. Het 
pastoraat is voor mij ook belangrijk. 
Natuurlijk worden de grote lijnen 
binnen de gemeente samen met de 
kerkenraad uitgezet. Ik zie mezelf 
daarbij als een voorganger met liefde 
voor de gemeente maar toch ook als 
een voorbijganger. Het moet zeker 
in de toekomst niet zo zijn dat de 
gemeente moet gaan doen wat ik als 
hun voorganger wil.

Kennis maken
De komende periode gaat Wilfrieda 
Stam zich vooral inwerken in de 
gemeente en kennis maken met ieder-
een. Maar ook met de plaats waarin 
ze nu is komen wonen. Ze weet 
eigenlijk nog helemaal niets over De 
Bilt en is nog niet verder gekomen 

dan de winkels aan de Hessenweg. 
Over de pastorie aan de Groenekan-
seweg is ze heel positief. Het lijkt 
haar een goede plek om te wonen. Ze 
is er neergestreken met haar partner, 
die een commerciële functie heeft bij 
een bedrijf dat zich bezig houdt met 
medische productinnovatie. Samen 
hebben ze twee pleegkinderen, een 
meisje van 12 en een jongen van 
9. De omstandigheid dat er hierbij 
sprake is van een geregistreerd part-
nerschap van twee vrouwen is voor 
een aantal gemeenteleden, met name 
uit de Dorpskerk, reden geweest om 
bezwaar aan te tekenen bij de alge-
mene kerkenraad tegen de mogelijke 
beroeping van domina Stam. Met 
deze mensen heeft een gesprek plaats 
gevonden. Het resultaat is geweest 
dat de algemene kerkenraad uitein-
delijk heeft gemeend Wilfrieda Stam 
toch te kunnen beroepen. 

Open en eerlijk
Domina Stam is van deze omstandig-
heden op de hoogte. Ze heeft geen 
behoefte om te weten wie deze oppo-
santen zijn. Ze beseft ook dat deze 
principiële bezwaren zullen blijven. 
‘Deze situatie is pijnlijk voor ieder-
een’, zegt zij. ‘Ik wil er open en 
eerlijk mee omgaan. Ik besef dat ik 
door mijn privéomstandigheden ook 
kwetsbaar ben voor kritiek. Ik heb 
hierin ook een taak, maar ik vind 
zeker niet dat ik hierin een missie 
heb te vervullen.’ Wat zij zeer beslist 
niet zal doen is provoceren. Ook in 
haar vorige gemeente liep ze aanvan-
kelijk aan tegen kritische geluiden 
over haar privésituatie. Na enige tijd 
is dat echter toch veranderd. Wilfrie-

da Stam hoopt dat het in De Bilt ook 
zo zal gaan. ‘Het hangt toch in de 
eerste plaats af van je kwaliteiten 
als predikant ‘, meent zij. Voorlopig 
staat zij te popelen om aan het werk 
te gaan en is even ambitieus als de 
gemeente die haar heeft beroepen. 
Het is de bedoeling dat ze zal voor-
gaan in haar ‘eigen’ Opstandingskerk 
en in de Immanuelkerk, maar niet in 
de Dorpskerk. De kerkruimte van de 

Opstandingskerk waardeert ze als 
een prachtige lichte plek om voor te 
gaan. Heeft zij, zoals haar collega 
Ruth Peetoom uit Utrecht, ook nog 
politieke aspiraties? Wilfrieda Stam: 
‘Ik heb veel politieke interesse maar 
zeker geen plannen om iets op dit 
gebied te gaan doen. Daarvoor ben ik 
toch te veel met hart en ziel dominee. 
En eigenlijk ben ik toch een echte 
dorpsdominee en niets anders!’

Nieuwe predikante Opstandingskerk 
heeft passie voor preken en voor mensen 

door Martijn Nekkers

Op 17 april wordt de nieuwe predikante van de Opstandingskerk, domina Wilfrieda Stam (42) bevestigd 
als wijkpredikant in de Protestantse Kerk van De Bilt. Zij is beroepen omdat ze met haar profiel 

het beste paste in de uitgangspunten voor een nieuwe voorganger zoals door de algemene kerkenraad 
en de (wijk-)gemeente van de Opstandingskerk was opgesteld. 

De nieuwe predikante van de Opstandingskerk Wilfrieda Stam.

Johannes Passion 
in De Woudkapel

De ontstaansgeschiedenis van Bachs Johannes Passion is met veel vragen 
omgeven. In tegenstelling tot zijn Matthaüs Passion, waarvan een echte 
autografe versie uit 1736 bestaat, is er van de Johannes Passion geen com-
plete eigenhandig geschreven versie bewaard. Wel is bekend dat Bach deze 
Passion meerdere malen heeft uitgevoerd in wel vier verschillende versies. 
Steeds waren er belangrijke verschillen. Zo kreeg het bekende koor "O 
Mensch, bewein dein Sünde gross" in de tweede versie als openingskoor 
een plaats. Later plaatste Bach het als slotkoor in het eerste deel van de Mat-
thaüs Passion. Vragen rondom dit soort verschillen worden donderdagavond 
14 april door Jan Siemons besproken, maar vooral zal er geluisterd worden 
naar de muziek zelf waarbij geprobeerd wordt aan te geven hoe Bach de 
tekst in noten liet klinken. Aanvang 20.00 uur. Zie ook www.woudkapel.nl
Jan Siemons is 55 jaar kerkorganist, thans in De Woudkapel. Na zijn pen-
sionering als KLMvlieger, studeerde hij Muziekwetenschap aan de Univer-
siteit van Utrecht.

Dementie 
en de huiselijke inrichting
Op dinsdag 19 april a.s. vindt er een Alzheimer Café plaats 

in De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetings-
plaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden 
en andere belangstellenden. Er staat iedere keer een ander thema centraal 
waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. Het thema van deze avond is: 
‘dementie en huiselijke inrichting’.  Spreker is dr. A. v.d. Plaats, sociaalgeri-
ator. Er is daarna gelegenheid om met deze medewerker in gesprek te gaan 
en vragen te stellen. Er zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor 
gezelligheid en contact met elkaar. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het 
programma begint om 20.00 uur en eindigt om plm. 21.30 uur. Daarna is er 
nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. De toegang is 
altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, u bent van harte welkom.

Voor vervoers- en andere vragen over het Alzheimer Café: Bea van Doeland, 
tel.nr. 030 2219022. De organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, 
afdeling Zeist e.o., De Bilthuysen locatie De Biltse Hof, Steunpunt mantel-
zorg De Bilt.



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Varkenshaas 
naturel

Bourgondische 
varkenshaas 
of katenhaasjes

Varkenshaas-
medaillonspiezen

STOMPETOREN 
BELEGEN AFFINÉ

CREMEUX 500
gram 4.98

100
gram 1.49

100
gram 1.29

Gehaktschnitzels
Gehaktballen
Katenvlinders 6 halen / 

     5 betalen

500
gram 7.98

500
gram 7.98

500
gram 7.98

 LANDGOEDKAAS 

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 april
t/m woensdag 20 april

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Boerenham
Fricandeau
Rosbief 

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

Filet Americain
Voorjaarssalade
Hammousse

3x 100
gram 3.49

3x 100
gram 3.98

Beenham van ’t huis
100

gram 1.98

Heerlijk voor uw asperges!

TRUFFEL, HET ZWARTE GOUD!

Saltufo: salamispecialiteit met Parmezaanse kaas
Wild zwijn 
truffelmortadella
Truffelgebraad
Ei-truffelsalade

Exclusieve garnalen- 

picasso salade nieuw

Vers gesneden

Snijboontjes
400 gram

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 

1,69

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Grote malse

Kropsla
2 voor

Vers gesneden 

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,99

Perssinaasappels 
______________________________ 2 KILO 1,99
Spaghetti 
met rucola en scampi’s _100 GRAM  0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 18 APRIL, DINSDAG 19 APRIL 

EN WOENSDAG 20 APRIL

•  Pasta 
   met gerookte zalm en asperges
_____________________ 100 GRAM  0,99

• Italiaanse gehaktschotel
_____________________ 100 GRAM  0,99

•  Onze bekende aspergesoep 
   alleen verse asperges
___________________2e liter gratis!

Vers gewassen Hollandse 

Spinazie ___ ZAK 300 GRAM  0,69

a.s. zaterdag 
van 11.00 uur tot 15.00 uur

Proeverij van asperges
al uw asperges gratis geschild!

Vers gesneden

Ananas
Volle bak

0,99

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
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Bij	 binnenkomst	 in	 de	 boekhandel	
werden	 de	 aanwezigen	 vergast	 op	
accordeonmuziek	van	Utrechter	Hen-
nie	du	Breuil,	zelf	geen	woonwagen-
bewoner,	maar	wel	een	graag	geziene	
gast	 in	 de	 nog	 overgebleven	 kam-
pen	 in	 Nederland.	 ‘Ik	 kwam	 al	 heel	
jong	in	het	kamp	in	Utrecht	vanwege	
een	 gedeelde	 belangstelling	 voor	 de	
muziek’,	vertelde	hij	na	afloop.	 ‘Als	
je	eenmaal		met	iemand	uit	een	kamp	
bevriend	 bent	 geraakt,	 duurt	 zo’n	
vriendschap	een	leven	lang.	Ik	stond	
een	 keer	 met	 een	 opgeblazen	 motor	
langs	 de	 weg	 in	 de	 buurt	 van	Apel-
doorn.	Eén	telefoontje	naar	het	kamp,	
en	 vrienden	 daar	 hebben	me	 afgezet	
waar	ik	moest	spelen	en	de	volgende	
dag	kreeg	ik	aan	huis	mijn	auto	afge-
leverd,	gerepareerd	en	wel.’

Families
Zijn	verhaal	strookt	met	wat	ook	Slui-
ter	 over	 de	 bewoners	 van	 het	 kamp	
Beukbergen	 te	 weten	 is	 gekomen.	
‘Het	is	het	grootste	kamp	van	Neder-
land,	met	zo’n	vijfhonderd	bewoners	
en	honderdzeventig	standplaatsen.	Je	
hebt	 er	 heel	 grote	 families	 die	 altijd	
bij	 elkaar	 zijn	 gebleven,	 zoals	 de	
families	Gerrits,	Brummer,	De	Vries	
en	 De	 Haas.	 Dat	 is	 een	 belangrijke	
drijfveer	 om	 in	 een	 kamp	 te	wonen:	
dat	 familiegevoel,	 die	 saamhorig-
heid.	Dat	is	ook	gestimuleerd	doordat	
ze	 zich	 afgewezen	 voelden	 door	 de	
samenleving,	de	burgers,	zoals	ze	de	
niet-woonwagenbewoners	 noemen.	
Ze	lossen	als	familie	ook	veel	proble-
men	 zelf	 op,	 zonder	 inmenging	 van	
buitenaf.’	
Beukbergen	 staat	 voor	 een	 enorme	
mijlpaal	 in	 zijn	 geschiedenis:	 de	
gemeente	Zeist	gaat	het	woonwagen-
centrum	in	overleg	met	de	bewoners	
van	 Beukbergen	 renoveren	 en	 zelfs	
uitbreiden	 met	 vijftig	 standplaatsen,	
Nou	heeft	Zeist	ook	wel	wat	goed	te	
maken	tegenover	de	bewoners,	meldt	
Sluiter.	 ‘Pas	 in	 1974	 werd	 Beukber-
gen	 voorzien	 van	 sanitair,	 water	 en	
elektriciteit	 en	 een	 verharde	 weg.	
Daarvoor	 moesten	 ze	 het	 doen	 met	
twee	 schipperspompen	 voor	 zo’n	
twee-	 tot	driehonderd	bewoners.	Het	
kamp	was	toen	één	grote	modderpoel.	
De	 bewoners	 hadden	 de	 gemeente	

daarvoor	 al	 herhaaldelijk	 gevraagd	
om	 iets	 aan	 de	 wegen	 te	 doen.	 Na	
vijf	 jaar	 kwam	 er	 een	 kar	 met	 puin.	
Ze	 moesten	 dat	 zelf	 storten.’	 En	 dat	
terwijl	de	bewoners	staangeld	aan	de	
gemeente	 betaalden.	 ‘De	 gemeente	
hield	daar	geld	op	over.	De	bewoners	
wilden	best	meer	staangeld	betalen	in	
ruil	 voor	 meer	 voorzieningen,	 maar	
dat	had	de	gemeente	Zeist	geen	oren	
naar.’

Dwang
Woonwagenkampen	 zijn	 pas	 tegen	
het	 eind	 van	 de	 negentiende	 eeuw	
ontstaan,	doceert	de	schrijfster.	‘Toen	
ontstond	Nederland	een	net	van	ver-
harde	wegen.	Daarvoor	reisden	hand-
werkslieden	als	scharensliepen,	mars-
kramers,	 ketellappers,	 	 stoelenmat-
ters,	 muzikanten,	 seizoensarbeiders	
en	 kermislieden	 zonder	 familie	 het	
land	door.	Op	die	verharde	wegen	kon	
je	 met	 een	 woonwagen	 rijden,	 dus	
konden	 ze	 hun	 gezin	 meenemen.	 In	
1918	werd	de	eerste	Woonwagenwet	
van	 kracht.	 Alle	 gemeenten	 moes-
ten	één	plek	aanwijzen	waar	wagens	
mochten	 staan.’	 Woonwagenbewo-
ners	 trokken	 in	 die	 periode	 nog	 van	
kamp	tot	kamp.	‘Aan	het	begin	van	de	
twintigste	eeuw	maakten	ze	nog	deel	
uit	van	de	economische	samenleving.’	
Later	verloren	ze	die	positie.	Binnen	
de	 kortste	 keren	 raakten	 de	 kampen	
overvol,	 omdat	 grote,	 steeds	 verder	
uitdijende	 gezinnen	 zich	 er	 blijvend	
vestigden.	 Ze	 leefden	 bijna	 allemaal	
van	 een	uitkering.	Sluiter:	 ‘De	over-
heid	 wilde	 geen	 groep	 die	 zich	 ont-
trok	 aan	 de	 samenleving.	 Daarom	
werd	dwang	uitgeoefend	op	de	bewo-
ners	om	zich	aan	te	passen.’	

Protest
In	 1968	kwam	er	 een	wet	 die	 stelde	
dat	in	vijftig	Nederlandse	gemeenten	
grote	kampen	moesten	worden	aange-
legd.	Binnen	de	kortste	keren	misluk-
te	dat	plan,	alleen	in	Zeist	kwam	een	
groot	 kamp	 dat	 nog	 steeds	 floreert.	
Sluiter	 verklaart:	 ‘Het	 was	 populair	
omdat	de	familie	Gerrits	erheen	trok.	
De	plek	 lag	centraal	 ten	opzicht	van	
de	rest	van	het	land	en	de	locatie	in	de	
bossen	 was	 ideaal.’	 In	 1977	 besloot	
de	 overheid	 weer	 om	 de	 kampen	

te	 deconcentreren.	 Wat	 Beukbergen	
betrof,	 is	 dat	 mislukt.	 ‘De	 bewoners	
verzetten	zich	hevig.	Ze	trokken	zelfs	
naar	Den	Haag	om	 te	protesteren	en	
overhandigden	een	petitie	aan	staats-
secretaris	 Brokx	 van	 Volkshuisves-
ting.’	 In	 1999	 werd	 de	 woonwagen-
wet	afgeschaft.	Woonwagenbewoners	
zijn	 nu	 ‘gewone’	 burgers	 geworden	
en	 elke	 burger	 mag	 op	 een	 centrum	
gaan	 wonen.	 Gemeenten	 hebben	 de	
verantwoordelijkheid	 gekregen	 voor	
de	inrichting	van	woonwagenlocaties.	
Voor	 Beukbergen	 keerde	 het	 tij	 in	
2006	 met	 de	 komst	 van	 burgemees-
ter	 Koos	 Janssen.	 ‘Hij	 beschouwde	
de	woonwagenbewoners	ook	als	zijn	
burgers	en	vond	de	situatie	 in	Beuk-
bergen	een	schande.	De	wagens	ston-
den	 bijvoorbeeld	 veel	 te	 dicht	 op	
elkaar,	 wat	 erg	 brandgevaarlijk	 is.	
Hij	vond	dat	Beukbergen	een	gewone	
wijk	van	Zeist	moest	worden	met	een	
bijzondere	 uitstraling.	 Hij	 heeft	 het	
vertrouwen	 van	 de	 bewoners	 weten	
te	 winnen.	 In	 overleg	 met	 hen	 zijn	
de	 renovatie-	 en	 uitbreidingsplannen	
uitgewerkt.’	 Veel	 gemeenten	 hebben	
hun	 kampen	 opgeheven,	 maar	 in	 de	
gemeente	De	Bilt	 staan	 in	 de	omge-
ving	 van	 de	 milieustraat	 nog	 enke-
le	 woonwagens	 waar	 familieleden	
wonen	 van	 bewoners	 van	 Beukber-
gen,	vertelde	een	van	de	aanwezigen	
tijdens	 de	 bijeenkomst	 in	 de	 Biltho-
vense	Boekhandel.	

Verhalen en foto’s
Het	was	de	gemeente	Zeist	die	Sluiter	
opdracht	gaf	om	zich	te	verdiepen	in	
Beukhoven.	 In	 haar	 boek	 beschrijft	
ze	 de	 geschiedenis	 van	 het	 kamp,	
omlijst	 met	 vele	 foto’s	 die	 ze	 van	
bewoners	 in	 bruikleen	 kreeg,	 aange-
vuld	 met	 eigen	 beelden.	 	 Sluiter	 is	
namelijk	tevens	fotograaf.	Met	al	het	
fotomateriaal	 maakte	 zij	 een	 korte,	
thematisch	 ingedeelde	videofilm,	die	
ter	 illustratie	 werd	 gebruikt	 aan	 het	
begin	van	de	avond	bij	de	Bilthoven-
se	Boekhandel.	In	het	boek	staan	ook	
persoonlijke	 verhalen	 van	 bewoners,	
oude	 en	 jonge,	mannen	 en	vrouwen,	
van	 verschillende	 achtergronden	 en	
beroepen.	‘Beukbergen’	is	te	koop	bij	
de	 Bilthovense	 Boekhandel,	 Konin-
gin	Emmaplein.20,	Bilthoven.	

Woonwagenkamp Beukbergen 
in de schijnwerper bij Bilthovense Boekhandel

door Lilian van Dijk

Op vrijdagavond 8 april vertelde journalist-schrijver Liesbeth Sluiter aan de hand van vragen 
van een interviewer en publiek in de Bilthovense Boekhandel over de totstandkoming van haar boek 

Beukbergen en schetste een markant beeld van de geschiedenis van het woonwagengemeenschap 
aan de Amstersfoortseweg tussen Soesterberg en Zeist.

Liesbeth Sluiter deed uitgebreid onderzoek voor haar boek over Beukbergen.

Alle	 bewoners	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 worden	 uitgenodigd	 om	 deel	 te	
nemen	aan	deze	wedstrijd.	Gevraagd	
wordt	 een	 afbeelding	 te	 maken	 van	
een	 plek	 in	 onze	 gemeente	 met	 als	
thema:	 ‘Ieder	 einde	 markeert	 een	
nieuw	begin’.	

Een	deskundige	jury	zal	de	winnende	
inzending	uitkiezen.	Deze	jury	bestaat	
uit:	Herman	Mittendorff,	wethouder;	

Saskia	Teunissen,	directeur	van	Aca-
demisch	Hospice	Demeter;	Toon	van	
Dam,	voorzitter	 van	VTZ	en	 een	 lid	
van	de	plaatselijke	fotoclub.

De	winnende	foto	wordt	op	de	voor-
kant	geplaatst	van	de	informatiekaart	
over	 de	 betrokken	 organisaties,	 met	
op	 de	 achterkant	 de	 gegevens	 van	
VTZ	De	Bilt-Bilthoven,	VTZT	Maar-
tensdijk,	 het	 Academisch	 Hospice	

Demeter	 en	 het	 DOCK	 (Demeter	
OndersteuningsCentrum	bij	Kanker).	
Ingezonden	 foto’s	 worden	 met	 de	
uiterste	 zorgvuldigheid	 behandeld	
en	 mogen	 met	 naamsvermelding	
gebruikt	worden	 als	 promotiemateri-
aal	voor	VTZ	De	Bilt-Bilthoven.

De	foto’s	kunt	u	voor	11	mei	mailen	
naar:	 Désirée	 Benders,	 d.benders@
vtzdbb.nl	

Fotowedstrijd VTZ
VTZ De Bilt-Bilthoven organiseert een fotowedstrijd voor de inwoners van onze gemeente. 

Als symbool van de groeiende samenwerking tussen de verschillende organisaties in de palliatieve zorg, 
die werken met vrijwilligers, wordt er een gezamenlijke informatiekaart ontwikkeld. 

Brutale diefstal 
crossmotoren Groenekan

Daders met voorkennis
door Kees Pijpers

In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 april is tussen 23.30 en 06.00 
uur aan de Groenekanseweg in Groenekan op zeer professionele wijze 
een inbraak gepleegd waarbij twee crossmotoren achter een woonhuis 

uit een afgesloten schuur zijn gestolen. 

De	eigenaar	van	de	motoren,	Wim	Nagtegaal,	een	zelfstandige	ondernemer	
van	een	bouwbedrijf	in	Utrecht,	vertelt:	‘Mijn	hobby	is	racen	en	ik	heb	na	
jaren	hard	werken	en	sparen	die	twee	machines	gekocht.	Nu	zijn	ze	in	één	
nacht	verdwenen.	Ze	hebben	de	schuurdeur	opengewrikt	en	eerst	alle	ramen	
open	gezet	om	als	snelle	vluchtweg	te	dienen.’	

‘Ze	hebben	onderdelen	en	gereedschap	gezocht	en	klaar	gezet	om	mee	te	
nemen.	Daarna	hebben	ze	de	twee	crossmotoren,	een	Honda	en	een	KTM	
meegenomen,	maar	een	deel	van	de	onderdelen	en	het	gereedschap	 laten	
liggen.	 Er	 moet	 daarna	 met	 de	 twee	 motoren	 gesleept	 zijn	 naar	 een	 bus	
of	 ander	 transportmiddel,	dat	op	de	Groenekanseweg	heeft	gestaan	of	op	
de	oprijlaan	of	op	de	Veldlaan	aan	de	overkant.	De	daders	moeten	hebben	
geweten	dat	de	motoren	er	stonden	en	dat	is	vreemd	want	dat	maken	wij	niet	
bekend.	Als	wijzelf	de	motoren	verplaatsen	doen	we	dat	uit	voorzorg	altijd	
met	een	rondom	gesloten	bus	zodat	je	de	inhoud	niet	kunt	zien.’
	
Doelbewust
Op	de	plaats	delict	zelf	is	te	zien	hoe	brutaal	en	doelbewust	er	te	werk	is	
gegaan.	 Je	moet	 voor	 zo’n	 diefstal	 toch	 door	 het	 hek	 en	 tweemaal	 langs	
het	huis	waar	binnen	ook	nog	twee	honden	zijn.	Eerst	om	bij	de	schuur	te	
komen	en	daarna	om	het	zware	materiaal	naar	buiten	af	te	voeren.	De	kans	
bestaat	dat	 iemand	 tijdens	die	nachtelijke	uren	 iets	heeft	 gezien.	Daarom	
wil	Nagtegaal	dit	verhaal	kwijt,	want	dat	brengt	misschien	mensen	op	een	
idee.	 Natuurlijk	 heeft	 hij	 aangifte	 gedaan	 en	 toen	 bleek	 ook	 dat	 onlangs	
in	Breukelen	hetzelfde	 is	 gebeurd.	Ook	daar	werden	dezelfde	 twee	 types	
crossmotoren	gestolen.	Wie	iets	heeft	gezien	of	denkt	meer	te	weten	over	
de	 diefstal	 wordt	 verzocht	 contact	 op	 te	 nemen	 met	 Wim	 Nagtegaal	 06	
55593309	of	de	politie	De	Bilt	via	0900-8844.	

Eén van de gestolen motoren.
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Als je de tentoonstellingsruimte van 
BeeKk binnenkomt, voelt het alsof 
je een stap naar buiten zet. Aan de 
wanden hangen prachtige landschap-
pen in heldere kleuren, waarvan de 
meeste een adembenemende lichtval 
hebben. Te midden van haar werk 
zit Aline Adriani aan de tafel in een 
kunstboek te bladeren. De exposi-
tie is ingericht, het werk zit erop. 
Aline voelt zich thuis en op haar 
gemak in de bibliotheek. Geen won-
der als je weet dat ze jarenlang in de 
bibliotheek van het UMC in Utrecht 
gewerkt heeft.

Aline blijkt nog nooit geëxposeerd 
te hebben, maar heeft vorig jaar 
wel twee keer met twee schilderijen 

gedurende een paar maanden in het 
kleine kamertje van de galerie ‘Beetje 
Kunst’ in Bilthoven heb gehangen. 
Bescheiden als ze is, heeft ze altijd 
getwijfeld of ze wel ‘goed genoeg 
was’. Het waren anderen die haar 
moesten overhalen om naar buiten 
te treden. Nu mogen alle kunst- en 
natuurliefhebbers genieten van haar 
schitterende werk. 

Pensioenhobby
Aline schildert nog niet zo lang hoe-
wel ze dit als kind al ambieerde. Na 
haar eindexamen gymnasium over-
weegt ze zelfs serieus om naar de 
tekenacademie in den Haag te gaan, 
maar ze voelde zich niet thuis bij de 
‘modernen’. Ze koos uiteindelijk voor 

een studie Frans, ging les geven en 
werkte in de Medische bibliotheek in 
het AZU. Pas na haar pensioen vindt 
ze de tijd voor haar grote hobby: 
schilderen. Ze volgt cursussen bij de 
werkschuit in de Bilt en in Zeist maar 
heeft het gevoel dat ze het net anders 
wil doen dan de docenten wilden. 
Ze stopt met cursussen en voelt zich 
nu eigenlijk vooral autodidact. Toch 
heeft ze er veel aan gehad. ‘ik heb 
er vooral technieken geleerd’, zegt 
ze later. Aline schildert met olieverf, 
maar maakt ook regelmatig aquarel-
len. Ze houdt ervan om portretten te 
schilderen, maar veel van haar werk 
bestaat uit landschappen. ‘Ik vind het 
leven mooi en de natuur prachtig. Die 
natuur wil ik – uit een soort van dank-
baarheid – weergeven. Ach, ik zit het 
liefst aan de mooie kant van het leven 
en kan enorm genieten van alles wat 
ik zie tijdens mijn wandelingen’, legt 
ze uit. 

Landschappen
In de galerie hangen allerlei soor-
ten landschappen. Vooral veel oer-
Hollandse taferelen met herkenbare 
boerderijen en weidse vergezichten. 
‘Ik moet de ruimte hebben’ verklaart 
Aline, ‘dat gevoel van vrijheid is 
belangrijk voor mij.’ Ineens stuit je 
in de galerie op vergezichten met 
olifanten en gazellen. Prachtige tafe-
relen die je niet direct kunt plaatsen, 
totdat je hoort dat Aline’s dochter in 
het buitenland woont. ‘Een van mijn 
dochters woont in Afrika, eerst in 

Senegal en nu in Uganda. Het land-
schap daar is zo indrukwekkend door 
de uitzichten, de dieren en de mensen, 
dat ik daar ook graag schilder’. Maar 
er zijn ook schilderijen uit Curaçao, 
waar ze ooit met een vriendin naar toe 
ging en uit Kenia.

Wandelingen
Het allermooiste en het meest herken-
baar zijn echter de schilderijen geïn-
spireerd op haar wandelingen langs 
de Kromme Rijn, de Kromme Rade, 
de omgeving van Amersfoort en 
Noord-Groningen. Realistische schil-
derijen waarin ze zelfs het mistige 
ochtendlicht prachtig heeft weten te 

vatten. Maar realistisch betekent niet 
‘volledig waarheidsgetrouw’, want 
Aline schildert met haar gevoel. Ze 
schildert de indruk, die een landschap 
op haar achterlaat en ze gebruikt 
zelden foto’s om na te schilderen, 
hooguit om bepaalde dieren, planten 
of bijvoorbeeld een type huis of boer-
derij correct weer te geven. Ze eist 
echter wel de vrijheid op om gebou-
wen, dieren of bergen neer te zetten, 
waar zij ze wil hebben. En dat is een 
soort vrijheid, waar ze zuinig op is. 
De tentoonstelling is tot zaterdag 7 
mei in de BeeKk galerie te bewon-
deren tijdens de openingsuren van de 
Bibliotheek.
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‘We hebben een hele tijd gemedi-
teerd in de kapel van het klooster in 
Vleuten’, vertelt Paul van Genderen, 
die samen met Gerardus Horlings 
zich inzet om nieuwe deelnemers te 
vinden. ‘Het was een fantastische 
plaats om te mediteren. Helaas is het 
klooster in andere handen overgegaan 
en moesten we weg. We zijn heel 
blij dat we in de voormalige super-
markt van Ad Baars ruimte hebben 
gekregen.’ De groep is heel blij met 
de nieuwe locatie, al moet er nog 
wel een bepaalde sfeer komen. ‘De 
kapel in Vleuten bood vanwege zijn 
voormalige functie vanzelf al een 
spirituele omgeving die het mediteren 
bevorderde. In deze nieuwe ruimte 
moeten we die zelf creëren.’De groep 
hoopt dat nieuwe mensen zich aan-
melden. ‘Door de verhuizing zijn we 
deelnemers kwijtgeraakt. We hebben 
een kern over van vier mensen. Door 
meer bekendheid aan onze groep te 
geven, willen we proberen hem uit te 
breiden. Nieuwe deelnemers zijn dus 
van harte welkom.’ 

Meditatiegroep 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
dinsdagavond. Van Genderen: ‘Van 
tevoren drinken we gezamenlijk thee 
van half zeven tot zeven uur. Daarna 
zoekt ieder zijn plekje op. Wij medi-
teren zittend drie maal een half uur. 
Na het eerste en het tweede half uur 
doen we een korte loopmeditatie, 
om de bloedsomloop weer op gang 
te brengen.’ Het kenmerk van deze 
vorm van meditatie is dat de deelne-
mers na het theedrinken bij aanvang 
niet meer met elkaar praten. ‘We lei-
den elkaar niet af en er is niets om de 
aandacht op te richten. We gaan zelfs 
na afloop in stilte uit elkaar.’ 

Nieuwe deelnemers hoeven niet een 
cursus of opleiding meditatie te heb-
ben gedaan. ‘Onze groepen zijn altijd 
heel divers. Sommige mensen medi-
teren al tien jaar, anderen beginnen 
er bij ons mee. Wie dat wil, kan 
informatie of training krijgen. De een 
heeft aan een paar woorden genoeg, 
de ander heeft behoefte aan meer 

uitleg en begeleiding.’ De groep staat 
open voor iedereen die wil mediteren. 
‘Ongeacht van welke religie en ook 
voor mensen die geen geloof hebben. 
De enige voorwaarde die we stellen 
is stilte.’ Hij legt uit: ‘We zijn in onze 
maatschappij misschien wel een beet-
je bang geworden van stilte. Maar van 
stil zijn gaat een enorme kracht uit en 
je komt jezelf tegen. Mensen die zen-
boeddhist zijn, zoals ik, zegt de Soto-
stroming waarschijnlijk wel iets. 

Dat is een richting van het boeddhis-
me die uitgaat van meditatie in stilte.’ 
Stil zijn in een groep is krachtiger dan 
alleen stil zijn, betoogt Van Genderen. 
‘Je genereert er een gemeenschappe-
lijke energie mee en het verhoogt je 
concentratie.’ 

Meedoen met mediteren kost 8 euro 
per avond. Wie interesse heeft, kan 
contact opnemen met paulvangende-
ren@wxs.nl  of g.j.horlings@online.
nl, of bellen naar Gerardus Horlings, 
06-47660958, of 030-7525383.

Foto: Links Ad Baars, rechts Paul van Genderen bij een schilderij van een 
zwaan dat werd gemaakt door Ads echtgenote.

Mediteren aan de Waterweg
door Lilian van Dijk

Binnenkort kan iedereen die graag met anderen samen een keer per week wil mediteren  
terecht in De Bilt. Een meditatiegroep, die van een locatie in Vleuten is verhuisd naar Waterweg 110,  

organiseert daar meditatieavonden op dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur.

Waterweg 110
Ad Baars, die veertig jaar eigenaar was van de buurtsupermarkt, is nog 
steeds werkzaam als Reiki-master. ‘Ik heb tachtig uur per week gewerkt. 
Toen ik gestopt was, heb ik besloten het pand te renoveren. Ik wilde er iets 
gezelligs van maken. Dit is een sfeervol gebouw dat al bijna een eeuw oud 
is. Er zit veel energie in.’ De ruimte is ingericht met lange tafels, comfor-
tabele banken en stoelen. Aan de muur hangen prachtige schilderijen, die 
zijn vervaardigd door Baars’ echtgenote. ‘Ik heb van de winkel een ruimte 
gemaakt die geschikt is voor vergaderingen, workshops en familiebij-
eenkomsten. Achterin is een keuken waar koffie en thee kunnen worden 
gezet.’ Als Reikimaster had Baars direct affiniteit met de activiteiten van 
de meditatiegroep. ‘Ik ga zelf ook eens meedoen en ik denk dat mijn vrouw 
ook wel een keer gaat. Maar op het moment heb ik het nog te druk en zij 
ook, omdat ze veel tijd besteedt aan schilderen en al aan yoga doet.’ Voor 
meer informatie over het pand: mailen naar admin@versmarktabaars.info 
of bellen 030-2200437.

Word co-creator van je  
eigen leven

Uitgelicht uit de Goed Gevoel Gids:  
Bernardine van der Horst - Heart Alignment

Bernardine helpt mensen die last hebben van onzekerheid en stress. Met 
yoga en meditatie helpt ze hen bewust te ontspannen. Specifieke oefeningen 
verhogen het energieniveau en innerlijke kracht en zelfvertrouwen nemen 
toe. Ze geeft les in Utrecht en Bilthoven. 

Haar Dru yogalessen zijn heel toegankelijk. ‘Het is een vrolijke en lichte 
vorm. Het is de yoga van het hart, je hoeft echt niet lenig te zijn om mee te 
kunnen doen.’ Ze combineert in de lessen yoga met Dru meditatie. ‘De ene 
keer een minuut, de andere keer twintig minuten, dat ligt helemaal aan de 
les en de groep.’
Ze helpt mensen hun hart te volgen en bewuste ‘co-creat0rs’ van hun leven 
te worden. Tijdens een workshop of individuele sessie (in haar tuinhuis 
in Groenekan) kun je de Passietest bij haar doen. ‘De Passietest is een 
leuke, heldere manier om erachter te 
komen wat je echt wilt. Veel mensen 
weten niet wat hun passies zijn. Het 
hoofd gaat er vaak tussen zitten. De 
Passietest leert je te kiezen uit je 
hart. Je gaat altijd met je top 5 pas-
sies naar huis.

Kijk voor meer informatie op 
www.heartalignment.nl of bel 
06-14124104.

Het buitenleven van Aline Adriani
door Annemieke van Zanten

In de bibliotheek van De Kwinkelier in Bilthoven is een nieuwe expositie geopend. Meestal worden deze 
exposities door twee of meer kunstenaars gedragen, maar dit keer is het een solo-expositie. De kunstenares 

Aline Adriani is pas kort lid van Kunstkring BeeKk, maar al jarenlang aan het schilderen. Ze heeft een 
omvangrijk oeuvre opgebouwd, groot genoeg om de zaal in haar eentje te vullen.

Een beetje onwennig poseert Aline bij een landschap uit Oeganda. Het is een 
van haar meest recente werken en is daardoor nog nooit gefotografeerd. 



Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker

Jaap te Kiefte
Nel Knoop 

Lesley Kolmer
Loes Koster

Marjori Lutter
Cees Meijer 

Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 

Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Tulpen 2 bossen  7,95
Super franse tulpen 

     10 voor  7,95
Plantenvoeding 
   hele liter 2,70
Bemeste tuinaarde 
  5 zakken      6,50

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

FORD FIESTA 1.3 FUTURA XL 
2008, 5.600, CLIMA, FORD 

AUDIO, ELEKTRISCH PAKKET, 

ABS, AIRBAGS, LMV, MLV, 

PARKEERHULP

€ 8.400,- 

Type auto jaar km omschrijving  bedrag 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2002 68.000 GRIJS MET, ECC, CRUISE C, ER, CV, ESP, ABS, CD,  € 5.950,- 

CITROEN C5 1.8 16V 2002 170.000 GRIJS MET, ECC, ER, ESP, ABS, TREKH, CD, REGENS  € 3.450,- 

HYUNDAI TRAJET CRDI 7 PERS 2001 ZILV/BLAUW MET, AIRCO  € 2.950,- 

PEUGEOT 206 1.4 POP-ART 3DRS 2004 125.000 GRIS ICELAND, ER, CV, SB, RAD/CD  € 6.250,- 

PEUGEOT 206 1.4 POP-ART 3DRS 2004 125.000 GRIS ICELAND, ER, CV, SB, RAD/CD  € 6.250,- 

PEUGEOT 206 1.4 SW X-DESIGN 2005 139.000 GRIJS MET, RAD/CD, AIRCO, ER, CV, SB, ABS  € 6.450,- 

PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2003 61.000 GRIJS MET, CD, ER, CV, LMV, WINDREK, ALARM, ESP  € 8.250,- 

PEUGEOT 207 COOL `N BLUE 2008 73.000 RAD/CD ,  BOORD COMP, AIRBAGS,

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 2003 178.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD/LMV  € 4.950,- 

PEUGEOT 307 2.0 SW 2002 126.000 GRIJS MET, ECC, ER, CD, ESP, STOEL VERW,  € 6.750,- 

LMV, PAR.H, TREKH.

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 2006 60.000 CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, TREKH, RAD/CD  € 11.450,- 

PEUGEOT 407 COUPE 2.7 V6 HDIF AUT 2006 195.000 ZILV GRIJS MET, CD/NAV, CRUISE C, LEDER,    

CLIMATE C, PARKEERH, LMV, ABS, REGENS,  € 13.950,- 

PEUGEOT EXPERT 2.0HDIF 2008 97.000 GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD, ABS, ESP, ER, CV, SB,  € 12.250,- 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET, CLIMATE C,  ER, CV, SB, RAD.CD, ABS  € 5.950,- 

RENAULT MEGANE CLASSIC 1.4 1998 47.000 ER, CV, SB  € 1.950,- 

VOLVO XC70 2001 180.000 BLAUW MET, LEER INT, ECC, ABS, ASR, ER, CD, LMV, TH, ESP  € 10.950,- 

VOLVO S70 2.5 SPORT LINE 1998 190.000 GRIJS MET, HALF LEDER, CLIMATE C  € 2.250,- 

AUTO VAN DE WEEK

Kaiserbroodjes

4 + 1 gratis

Chocolade-

advocaattaartje 

€ 8,95

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw in ons assortiment:

Dettol no touch automatische 

zeep dispencer 

van € 11,99 voor € 7,99
Dettol helpt de verspreiding van 

bacteriën tegen te gaan

 Nieuw van ons huismerk:

Idyl zonprodukten 

voordelig geprijsd

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

FLOWER IS HET THEMA VAN DE VOOR-

JAARSCOLLECTIE VAN ESPRIT. 

DE COLLECTIE BESTAAT DAN OOK 

UIT ROKKEN, VESTJES EN JURKEN 

MET VROLIJKE BLOEMENDESSINS.

 

DE ESPRIT FLOWER COLLECTIE 

KOMT NU VOLOP BINNEN.
 

DUS KOM LANGS, LAAT JE INSPIREREN 

EN VOEL JE ELEGANT, LUCHTIG 

EN STIJLVOL MET DE FLEURIGE 

BLOEMENDESSINS.
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Voor	Bea	Alma	van	de	Stichting	Wel-
zijn	Ouderen	(SWO)	en	Pim	van	den	
Toorn,	die	het	apparaat	introduceerde,	
was	 het	 enthousiasme	 van	 de	 deel-
nemers	 voldoende	 reden	 om	nu	 bin-
nenkort	een	uitgebreidere	demonstra-
tie	 te	 gaan	 geven.	Waar	 en	 wanneer	
die	 gaat	 plaatsvinden	 is	 nu	 nog	 niet	
bekend.	 Het	 belangrijkste	 onderdeel	
van	 Microsoft	 Kinect	 is	 een	 sensor	
die	op	een	Xbox	360	wordt	aangeslo-
ten.	Computerkennis	 is	hiervoor	niet	
nodig.	 Je	 hoeft	 het	 apparaat	 alleen	
maar	 aan	 en	 uit	 te	 kunnen	 zetten.	
Het	besturen	gebeurt	met	gebaren	of	
met	de	stem.	Na	wat	uitleg	en	enkele	
demonstraties	 gingen	 de	 dames	 zelf	
bowling	 spelen.	 Een	 gooibeweging	
doet	de	bal	over	het	scherm	rollen	en	
als	het	goed	gaat	de	kegels	omvallen.	
De	stand	wordt	op	het	scherm	keurig	

bijgehouden.	Behalve	bowling	zijn	er	
programma’s	 met	 tafeltennis,	 hard-
lopen,	 speerwerpen	 of	 kogelstoten,	
maar	je	kunt	ook	met	een	dier	spelen.	
De	deelnemers	zijn	bij	alles	volop	in	
beweging.

Conferentie
Pim	van	den	Toorn	bezocht	samen	met	
zijn	vrouw	in	oktober	een	conferentie	
over	technologie	en	ouderen	in	Dort-
mund.	Het	was	een	Europees	project	
voor	en	met	ouderen	uit	verschillende	
Europese	 landen.	 ‘We	 kregen	 rond-
leidingen	 waarbij	 we	 allerlei	 tech-
nologieën	 ten	 behoeve	 van	 ouderen	
te	 zien	 kregen.	 Daarbij	 was	 ook	 het	
Kenict-apparaat.	 Mijn	 dochter	 werkt	
bij	een	instituut	dat	gelieerd	is	aan	de	
organisatie	 die	 de	 Nederlandse	 kant	
van	 het	 Europese	 project	 verzorgt.	

Omdat	 wij	 tot	 de	 doelgroep	 beho-
ren	 had	 zij	 ons	 gevraagd	 mee	 naar	
Dortmund	te	gaan.	Universiteiten	uit	
heel	 Europa	 hebben	 onderzocht	 hoe	
technologie	 een	 betere	 plaats	 kan	
krijgen	 in	 het	 leven	 van	 ouderen.	 In	
Dortmund	 presenteerden	 zij	 resul-
taten	 van	 dat	 onderzoek.	 Van	 den	
Toorn	bezocht	 in	Dortmund	ook	een	
buurthuisachtige	 locatie	 waar	 men-
sen	 wekelijks	 in	 groepjes	 bij	 elkaar	
komen	om	enthousiast	met	het	appa-
raat	spelletjes	te	doen.	‘Ze	komen	op	
die	 manier	 de	 deur	 uit	 en	 doen	 ook	
nog	aan	beweging.	Het	was	leuk	om	
te	 zien	 hoe	 gezellig	 de	 mensen	 het	
met	elkaar	hadden.’	

In eigen woonplaats
In	 Dortmund	 werd	 afgesproken	 dat	
de	 deelnemers	 aan	 de	 conferentie	
zouden	 gaan	 onderzoeken	 of	 ze	 dit	
ook	 in	hun	eigen	woonplaats	van	de	
grond	kunnen	krijgen.	 ‘Dus	groepjes	
formeren	 die	 elke	 week	 bij	 elkaar	
komen	 en	 beschikking	 hebben	 over	
een	apparaat.	Ik	ben	hier	en	daar	gaan	
bellen	en	kwam	bij	de	SWO	terecht.	
Daar	komt	alles	samen	op	het	gebied	
van	 ouderenactiviteiten.	 Zo	 heb	 ik	
Bea	Alma	leren	kennen	en	die	haakte	
er	enthousiast	op	in’,	vertelt	Pim	van	
den	Toorn.	 ‘We	hebben	het	 apparaat	
thuis	 eerst	 zelf	 uitgeprobeerd.	 De	
volgende	 stap	 was	 met	 een	 groepje	
mensen	uit	de	doelgroep	aan	de	slag	
te	 gaan	 om	 de	 zien	 hoe	 het	 gaat	 en	
hoe	 ze	 er	 tegenaan	kijken.	Daarvoor	
is	 dus	 deze	 ochtend	 gehouden.’	 De	

Consumentenbond	 heeft	 de	 Kinect	
getest	en	concludeert	dat	het	apparaat	
goed	werkt.

Sponsors
De	 bedoeling	 is	 dus	 dat	 er	 in	 de	
gemeente	 zelfstandige	 groepjes	 ont-
staan	die	regelmatig	met	het	apparaat	
aan	de	gang	gaan.	‘We	zitten	nu	nog	
in	de	leenfase.	Het	apparaat	is	door	de	
organisatie	ter	beschikking	gesteld	en	
kost	zo’n	300	euro.	Er	is	nog	niet	over	
aanschaf	gesproken,	maar	daar	willen	
we	wel	naartoe.	
We	zoeken	daarom	sponsors	die	wil-

len	bijdragen	om	meerdere	apparaten	
voor	 de	 SWO	 te	 kunnen	 aanschaf-
fen’,	 aldus	 Bea	Alma.	 ‘Dan	 kunnen	
we	 er	 in	 de	 hele	 gemeente	 mee	 aan	
de	 slag.	 Het	 is	 bijvoorbeeld	 ook	 in	
verzorgingshuizen	 te	 gebruiken.	 Je	
kunt	 zittend	 meedoen,	 dus	 ook	 rol-
stoelgebruikers	kunnen	op	die	manier	
spelend	bewegen.’	

Als	 mensen	 belangstelling	 hebben	
en	 zich	 alvast	willen	 aanmelden	dan	
kan	 dat	 bij	 de	 SWO,	 telefoon	 030	
2203490	of	0346	21461.	Bea	Alma	is	
contactpersoon	voor	het	project.

Pim van den Toorn en Bea Alma willen nu gauw echt aan de slag.

Met een beeldscherm spelend bewegen
door Guus Geebel

Negen vrouwen die regelmatig bij de SWO aan gymnastiek doen, maakten vrijdag 8 april in De Toutenburg 
in Maartensdijk kennis met het Kenict-apparaat. Daarmee zijn via een scherm allerlei sporten en spelletjes te 
doen. De bewegingen die daarbij gemaakt moeten worden zijn hetzelfde als in het echt. ‘Leuk, gezellig en ook 
nog lekker bewegen’, was de conclusie van de deelnemers na er een ochtend mee aan de slag te zijn geweest.

Nel Bosman gooit in een keer alle tien kegels omver.

Over	 Vlieland	 is	 veel	 geschreven,	
maar	 een	 samenvattend,	 historisch	
verantwoord	 en	 fraai	 in	 kleur	 geïl-
lustreerd	overzicht	 ontbrak	 tot	 2010.	
Bij	het	schrijven	van	dit	boek	ontdek-
ten	 de	 auteurs	 dat	Vlielands	 historie	
de	 geschiedenis	 van	 Nederland	 op	
een	 intrigerende	 manier	 weerspie-
gelt.	 Het	 boek	 is	 een	 must	 voor	 de	
honderdduizenden	 Nederlanders,	 die	
Vlieland	in	hun	hart	hebben	gesloten.	

Toerisme
Anne	 Doedens,	 oud-wethouder	 van	
Maartensdijk	en	raadslid	van	De	Bilt,	
is	vooral	historicus.	Vorig	jaar	presen-
teerde	hij,	samen	met	Jan	Houter,	zijn	
boek	over	Vlieland;	een	boek	over	de	
geschiedenis	 van	 het	 eiland	 en	 haar	
bewoners.	 Vanaf	 het	 ontstaan	 en	 de	
eerste	 eeuwen	 van	 het	 eiland	 tot	 en	
met	de	opkomst	van	het	toerisme,	de	
huidige	 levensbron.	 Het	 boek	 gaat	
ook	 over	 het	 eiland	 als	 belangrijke	
plaats	 voor	 de	 vloot	 ten	 tijde	 van	
de	 grote	 admiralen	 De	 Ruyter	 en	
Tromp.Het	 kloeke	 boek	 is	 prachtig	
uitgevoerd,	 in	 een	 mooie	 band,	 met	
fraai	drukwerk	en	met	heel	veel	schit-
terende	 illustraties.	 Het	 bevat	 een	

uitstekend	overzicht	van	de	gebruikte	
bronnen	 en	 literatuur,	 een	 perfecte	
verantwoording	 van	 de	 illustraties,	
een	wel	zeer	uitvoerig	notenapparaat	
(met	 bijna	 1000	 annotaties)	 en	 een	
goed	 register	 van	 plaatsen	 en	 perso-
nen.

Chronologie
Het	werk	 is	 opgezet	 als	 een	 chrono-
logisch	overzicht	van	de	geschiedenis	

van	 Vlieland.	 Dinsdag	 19	 april	 ver-
zorgt	Anne	Doedens	in	de	Bilthovens	
Boekhandel,	 Emmaplein	 20	 te	 Bilt-
hoven	een	lezing	om	20.00	uur.	Er	is	
inloop	vanaf	19.30	uur	en	de	entree	is	
vrij.	Het	is	gewenst	kaarten	vooraf	te	
reserveren.	 Tijdens	 deze	 lezing	 gunt	
Doedens	zijn	gehoor	ook	een	inkijkje	
in	 zijn	 nieuwe	 boek	 over	 de	 onder-
gang	 van	 de	 grootste	 Nederlandse	
koopvaardijvloot	ooit.

Vlieland: Een Nederlandse geschiedenis
door Henk van de Bunt

Een gedegen historicus en een bevlogen Vlielandpromotor maakten zich samen sterk  
voor een fraaie en toegankelijke geschiedenis van misschien wel het mooiste Waddeneiland. Dat vinden  

Anne Doedens en Jan Houter alias Jan van Vlieland in elk geval wel.

Anne Doedens en Jan Houter (2de en 3de van links) schreven samen ‘Vlieland, 
een Nederlandse Geschiedenis’. Foto (van Gellius Kaars Sijpesteijn), 
gemaakt tijdens de presentatie in 2010.

Sojater maakt de tongen los 
Theatergroep	 Sojater	 speelde	 vorig	 jaar	 zes	 keer	 met	 veel	 succes	 haar	
cabaret-revue	Nieuw	Beuckenburgh.	Volgend	jaar	komt	er	weer	zo'n	grote	
productie,	maar	dit	voorjaar	wil	Sojater	haar	trouwe	fans	én	nieuw	publiek	
verrassen	met	een	wat	 intiemer,	avondvullend	 liedjesprogramma	 in	 ‘Café	
Chantant	L'ossetongue’.	Natuurlijk	loopt	het	weer	uit	op	een	licht	chaotisch,	
maar	heel	gezellig	feestje,	waar	de	spelers	een	aantal	rake	typetjes	neerzet-
ten	en	iedereen	naar	hartenlust	mee	kan	zingen,	lachen,	eten	en	drinken.

Sojater	neemt	u	mee	naar	de	 feestzaal	van	het	voor	veel	Maartensdijkers	
waarschijnlijk	nog	onbekende	dorpscafé:	Café	Chantant	L'ossetongue.	Daar	
is	een	afscheidsfeestje	georganiseerd	voor	twee	dorpsbewoners	die	naar	De	
Grote	Stad	willen	verhuizen.	De	gasten	en	de	pianist	zitten	al	vol	verwach-
ting	klaar,	maar	de	kroegbaas	en	het	bedienend	personeel	zijn	in	geen	vel-
den	of	wegen	te	bekennen.	Datzelfde	geldt	voor	het	zangkoor,	dat	de	avond	
muzikaal	zal	opluisteren.	Gelukkig	laat	iedereen	zich	van	zijn	of	haar	beste	
kant	zien:	de	pianist	speelt	bekende	melodieën	uit	eerdere	programma's	en	
alle	aanwezigen	-	ook	de	gasten	-	mogen	de	sterren	van	de	hemel	zingen.	
Voor	de	meezingteksten	wordt	gezorgd!	De	bezongen	thema's	zijn	univer-
seel:	 van	 kleine	 dagelijkse	 ergernissen	 over	 te	 laat	 komen,	 te	 veel	 eten,	
roken,	zeurende	mensen	en	buren,	tot	de	grote	eeuwige	levensvragen	over	
liefde,	(klein)kinderen	en	afscheid.	En	zo	ontstaat	als	vanzelf	een	humoris-
tisch	en	soms	scherp	liedjesprogramma;	een	muzikale	ode	aan	het	leven	in	
het	algemeen	en	het	dorpsleven	 in	het	bijzonder.	Het	 'Schaep	met	de	vijf	
pooten'	is	er	niks	bij.	

Vrijdag	 20,	 zaterdag	 21,	 vrijdag	 27	 en	 zaterdag	 28	 mei	 in	 De	 Vierstee,	
Nachtegaallaan	30	te	Maartensdijk.	Aanvang	20.30	uur,	einde	ca.	23.00	uur.	
Entree	12,50	euro.	In	de	pauze	is	er	een	actie	voor	de	stichting	Help	Mabel.	
Reserveer	vroegtijdig	via	www.sojater.nl	of	035	5771669.

Slechts 4 voorstellingen in De Vierstee.



Munten

Ringen

Zilver

Familie Juwelen

Tandheelkundig Goud

        (ook met tanden)

Gebroken Goud

Platina

Kettingen

Contante uitbetaling

Gratis advies

Uw Adviseur
komt langs !

18 en 19 april
10:00-17:00 uur

OUD GOUD & TANDHEELKUNDIG GOUD

Contante inkoop van Goud & Zilver

Voor meer informatie zie 

www.kelimidor.nl Legitimatie verplicht

Voordorpsedijk 35 

3737 BL Groenekan

Boerderij Fortzicht 

apotheek  P l a n ete n b a a n
Planetenbaan 3 - 3721 Ka  bilthoven

(030 – 228 1415
apotheek.planetenbaan@ezorg.nl 

Voor onze apotheek zoeken wij een enthousiaste, gediplomeerde

apothekersassistent(e)
om ons team te versterken.

(uren in overleg)

Onze apotheek is gehuisvest in een winkelcentrum en we maken deel uit 

van een samenwerkingsverband met twee nabij gelegen apotheken.

Heb je zin om te werken in een kleine, gezellige apotheek waarin 

patiëntenzorg en klantgerichtheid centraal staan? En ben je nieuwsgierig 

geworden? Dan maken we graag kennis met je!

Bel of mail even en vraag naar één van de apothekers,

Marjolein Laterveer of Pauline Fluitman

www.detwaalfgaarden.nl • www.despeelgaarden.nl

WIN EEN OVERNACHTING VOOR 6 PERSONEN
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10.30 uur  Ontvangst door animatieteam.

12.00 uur  Opening boomhut door wethouder 

Mittendorff.

13.00 uur  Kof� e en thee.

Speciaal voor de kinderen is er 

kinderchampagne en taart.

17.00 uur  Afsluiting van deze feestelijke dag.

Kom ook zo’n 
gave skelter 
uitproberen 

of springen op 
een echte Berg 

trampoline!

Open
dag

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

We bestaan 5 jaar!
Daarom is het op

16 april groot feest!

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Achterweteringseweg 70

3738 MA Maartensdijk

T 0346 21 00 07

F 0346 21 03 09

info@detwaalfgaarden.nl

info@despeelgaarden.nl
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De	oude	Egyptenaren	aten	5000	 jaar	
geleden	 al	 asperges	 en	 later	 ook	 de	
Grieken	en	de	Romeinen.	Zij	geloof-
den	 zelfs	 dat	 asperges	 geneeskrach-
tige	kwaliteiten	bezaten.	Ook	de	Zon-
nekoning,	 Lodewijk	 XIV,	 was	 dol	
op	 asperges.	 Hij	 liet	 zelfs	 kassen	
bouwen	zodat	hij	ze	het	hele	jaar	door	
kon	 eten.	 Er	 zijn	 kruidenboeken	 vol	
geschreven	 over	 de	 geneeskrachtige	
werking	 van	 de	 asperge.	 Het	 aller-
belangrijkste	is	echter	dat	de	asperge	
ontzettend	 lekker	 is	 en	 daardoor	 de	
bijnaam	 ’Koningin	 der	 groente’	 ook	
terecht	draagt.

Familie
Asperges	 groeien	onder	 de	 grond	 en	
zodra	 ze	 een	 stukje	 boven	 de	 grond	

dreigen	 te	 komen	 worden	 ze	 direct	
bedekt	met	aarde	waardoor	er	kleine	
bergjes	ontstaan.	Op	die	manier	komt	
er	 nooit	 zonlicht	 bij	 en	 blijven	 de	
asperges	 wit.	 Groene	 asperges	 zijn	
eigenlijk	 hetzelfde,	 maar	 groeien	
gewoon	 boven	 de	 grond,	 waardoor	
ze	 hun	 groene	 kleur	 krijgen.	Als	 de	
witte	 asperges	 klaar	 zijn	 voor	 de	
oogst,	 worden	 ze	 'gestoken'	 met	 een	
speciaal	 mes.	 Om	 te	 voorkomen	 dat	
ze,	 eenmaal	 boven	 de	 grond,	 alsnog	
verkleuren,	 worden	 ze	 in	 grote	 bak-
ken	met	water	gelegd.	

Middeleeuwen
Het	 duurde	 tot	 de	 Middeleeuwen	
voordat	de	groente	in	Nederland	werd	
geteeld.	 Vanaf	 de	 negentiende	 eeuw	

werd	 de	 teelt	 grootschaliger.	 Door	
de	 uitstekende	 zandgronden	 werd	
Zuidoost-Nederland	 na	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	het	aspergecentrum	van	
Nederland	 en	 daar	 komt	 ook	 ‘Lim-
burgs	 Goud’	 vandaan.	 Vorige	 week	
bezocht	Wim	Landwaart,	 samen	met	
fotograaf	 Jan	 den	 Ouden	 een	 Lim-
burgs	bedrijf,	dat	-	volgens	eigen	zeg-
gen	-	de	 (h)eerlijkste	asperges	 ‘Lim-
burgs	goud’,	verse	Limburgse	asper-
ges	van	de	allerbeste	kwaliteit,	 teelt.	
Op	 www.landwaartculinair.nl	 lezen	
we	 in	 de	 nieuwsbrief,	 dat	 de	 daar	
geteelde	‘Superial	Queen’	onlangs	de	
prix	d’asperge	won	en	dat	Landwaart	
uit	Maartensdijk	het	exclusieve	recht	
van	verkoop	 in	deze	 regio	heeft.	Zie	
ook	www.superiorqueens.com

Proeven
Zaterdag	16	april	a.s.	is	het	bij	traiteur	
en	vers-specialist	Landwaart	in	Maar-
tensdijk	 mogelijk	 kennis	 te	 maken	
met	de	asperge.	
Die	 dag	 zullen	 er	 niet	 alleen	 volop	

asperges	te	koop	zijn	en	kunnen	deze	
gratis	worden	geschild,	maar	ook	zal	
er	 een	 groot	 assortiment	 asperges	 te	
proeven	zijn;	op	een	speciale	manier	
gekruid,	 gebakken	 of	 met	 andere	
smaken	toebereid.	

Zaterdag asperges proeven  
bij Landwaart

door Henk van de Bunt

Ondanks dat asperges door nieuwe teeltmethodes, zoals in kassen, van november tot augustus te koop zijn,  
is de grootste aanvoer en dus het echte seizoen, nog altijd vanaf april en mei.  

Maar wat weten wij eigenlijk van asperges en vooral; hoe smaken zij?  
Bij Landwaart in Maartensdijk is a.s. zaterdag in de winkel een aspergeproeverij. 

Klaar voor de oogst en met zorg uitgestoken. (foto Jan de Ouden)

Vorige	week	werd	Perron	Peet	aan	de	
buitenkant	 geschilderd	 en	 verdween	
het	 Rabobankblauw.	 Ook	 de	 ope-
ningstijden	 zijn	 aangepast:	 maandag	
tot	en	met	vrijdag	van	08.00	tot	19.00	
uur.	 Zaterdag	 en	 zondag	 van	 10.00	
tot	19.00	uur.	Dit	betekent	dat	Perron	
Peet	door	de	week	's	ochtends	een	uur	
later	 open	 gaat,	 maar	 door	 de	 week	
's	 avonds	 ook	 een	 uur	 langer	 open	
blijft.	 In	 het	 weekend	 is	 die	 verrui-
ming	nog	groter:	zaterdags	en	zondag	
nu	tot	19.00	uur.

Tevreden
Esther	 en	 Heidi	 melden	 tot	 nu	 toe	
heel	 tevreden	 te	 zijn:	 ‘Wij	 	 zijn	 de	
eerste	 winter	 goed	 doorgekomen	 en	
we	hebben	veel	vertrouwen	in	de	toe-
komst.	We	krijgen	dagelijks	nog	hele	
enthousiaste	 reacties.	 Mensen	 zijn	
vaak	 verbaasd	 dat	 je	 op	 een	 station	
zelfgebakken	 taart	 kunt	 krijgen	 en	
lekkere	verse	belegde	broodjes.	

Perron	 Peet	 wordt	 door	 steeds	 meer	
mensen	 ontdekt,	 vooral	 ook	 wande-
laars	 hebben	 Perron	 Peet	 gevonden,	
sommigen	 lopen	 er	 zelfs	 voor	 om.	
Ook	 de	 dorpsbewoners	 ondervinden	

het	 gemak	 om	vers	 brood	 en	 andere	
lekkere	dingen	bij	ons	 te	halen.	Per-
ron	 Peet	 heeft	 altijd	 wel	 wat	 leuks	
om	als	geschenk	te	geven,	dit	kan	een	
potje	 zelfgemaakte	 jam	 zijn,	 maar	
ook	 home	 made	 chutneys,	 lekkere	

olie	 of	 azijn	 of	 zelfs	 een	 heerlijke	
fles	 wijn.	 Dit	 jaar	 zal	 ons	 ijsassorti-
ment	worden	uitgebreid	met	een	paar	
nieuwe	 soorten	 en	 natuurlijk	 hebben	
we	dit	jaar	ook	weer	ons	overheerlijk	
Italiaans	schepijs’

Perron Peet op koers
door Henk van de Bunt

Perron Peet is bijna een jaar open, onlangs geschilderd en de openingstijden zijn vernieuwd. Alle aanleiding 
om weer eens richting het station Hollandsche Rading te gaan en met Heide Bousché - Fekkes en (schoonzus) 

Esther Bousché de voortgang en veranderingen bij deze lunchroom te bespreken. 

Perron Peet is onlangs geschilderd en de openingstijden zijn vernieuwd.

Voet- en schoencontroledag
Voetklachten	en	voetpijn	komen	zeer	vaak	voor.	Iedereen	weet	dat	te	hoge	
hakken,	te	smalle	neuzen	en/of	te	grote	of	te	krappe	schoenen	niet	bevor-
derlijk	zijn	voor	de	voeten.	
Een	 likdoorn	 of	 pijn	 in	 de	 voorvoet,	 ach	 wie	 heeft	 dat	 (af-en-toe)	 niet?	
Zolang	de	schoen	maar	leuk	staat	en	past	bij	de	garderobe	neemt	men	het	
ongemak	heel	lang	voor	lief.	Totdat	het	ongemak	een	structureel	probleem	
wordt.	

Voetklachten	 leiden	 bij	 veel	 mensen	 tot	 een	 vermindering	 van	 de	 kwali-
teit	van	 leven.	Dit	varieert	van	 last	bij	het	 lopen	 tot	pijn,	 immobiliteit	of	
schaamte.	 Door	 verkeerd	 schoeisel,	 overbelasting	 en	 standsafwijkingen	
kunnen	voetproblemen	ontstaan.	Daarnaast	kunnen	ziekten	van	het	steun-	
en	bewegingsstelsel,	diabetes	mellitus	en	hart-	en	vaataandoeningen	(ern-
stige)	voetproblemen	veroorzaken.	

Aangetoond	is	dat	het	aantal	voetproblemen	significant	kan	afnemen	door	
preventieve	zorg,	goede	voorlichting	en	 juist	 schoenadvies	c.q.	aangepast	
schoeisel.	De	juiste	behandeling	van	een	voetprobleem	geeft	vaak	onmid-
dellijk	verbetering.	In	het	kader	van	‘Voetproblemen	beter	voorkomen	dan	
genezen’	organiseert	George	In	der	Maur	Orthopedische	Schoentechniek	in	
samenwerking	met	de	George	In	der	Maur	Beterlopenwinkel	op	zaterdag	16	
april	van	9	-14.00	uur	een	gratis	voet-	en	schoencontroledag.

De	voet-	en	schoencontroledag	wordt	gehouden	aan	de	Kon.	Wilhelmina-
weg	495	–	497	in	Groenekan.	Voor	de	gratis	voet-	en	schoencontrole	kan	
men	zich	melden	op	nr.	495,	bij	George	In	der	Maur	Orthopedische	Schoen-
techniek.	Rondom	het	pand	kunt	u	gratis	parkeren.

Zaterdag	16	 april	 houden	de	praktij-
ken	Holistic	Health	Care	en	Acupunc-
tuur	 Fabienne	 Rey	 gevestigd	 op	 de	
burg.	de	Withstraat	59	te	De	Bilt	van	
10.00	 -	 16.00	 uur	 een	 open	 dag.	Op	
deze	dag	kunt	u	kennismaken	met	de	
behandelaars	 en	 informeren	 wat	 zij	
voor	u	kunnen	betekenen!	

U	krijgt	een	gezond	welkomstdrank-
je,	gratis	gezondheid	advies	en	handi-
ge	tips.	Ook	kunt	u	een	kijkje	nemen	

in	 de	 behandelruimtes.	 Iedereen	 is	
van	harte	welkom.

Holistic	 Health	 Care	 geeft	 o.a.	 mas-
sagetherapie;	 een	 combinatie	 van	
verschillende	 therapieën	en	denkwij-
zen	 uit	 de	 oude	 Chinese,	 Indiase	
en	 moderne	 Westerse	 natuurgenees-
kunde.	Door	te	kijken	naar	de	gehele	
mens,	 zowel	 lichamelijk	 als	 men-
taal	 worden	 persoonlijk	 afgestemde	
behandelingen	 gegeven.	 Kijk	 voor	

meer	 informatie	 op	 www.holistiche-
althcare.nl.

Fabienne	 Rey	 is	 gespecialiseerd	 in	
acupunctuur;	 een	 eeuwenoude	 Oos-
terse	 vorm	 van	 therapie,	 waardoor	
de	 energie	 van	 lichaam	 en	 geest	 in	
balans	kunnen	worden	gebracht.	
Zowel	 fysieke	 als	 mentale	 klachten	
kunnen	 met	 acupunctuur	 behandeld	
worden.	
Zie	ook	www.acu-punctuur.nl

Open dag Zorgcentrum
Impatiens ‘Nieuw Guinea’.

Diverse kleuren. 

Potmaat 13 cm.

Per stuk

van 2,49Dvoor

1,49

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Ros (59) is namelijk interieurarchitect 
en meubelontwerper. Hij studeerde af 
aan wat tegenwoordig de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht is. Daar-
naast volgde hij de postacademische 
studie industriële vormgeving. De 
schoonouders van Ros zijn inmiddels 
overleden, de kinderen zijn het huis 
uit maar nog steeds woont Wim Ros 
met veel plezier in de school die hij 
naar eigen ontwerp indertijd liet aan-
passen voor de woonfunctie. Daarbij 
zijn de zo kenmerkende lampen in de 
klaslokalen nog steeds op hun plaats 
gebleven. 

Orgels
Bijna iedere dag reist Ros met de 
trein naar Den Haag. Daar is hij 
hoofd van de afstudeerinrichting Inte-
rieurarchitectuur aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten. 
Hij is daar ook docent. Het is een 
vier-vijfde baan, vertelt hij. Maar tot 
misnoegen van zijn echtgenote neemt 
die functie toch meer tijd in beslag 
dan zij wenselijk acht. Daarnaast 
heeft hij een ontwerpbureau voor 
interieurarchitectuur en meubelont-
werpen. Ros speelt ook graag orgel 
en klavecimbel. Beide instrumenten 
treffen we in zijn huis aan. Hij lever-
de ook een belangrijke bijdrage aan 
een boek over de geschiedenis van 
het orgelontwerp van het twintigste 
eeuwse kerkorgel in Nederland en 
Denemarken. ‘Eigenlijk’, zo bekende 
hij, ‘wilde ik oorspronkelijk orgel-
bouwer worden’. Hij liep tijdens zijn 
studietijd ook stage bij een orgelbou-
wer. Het gevoel voor orgels en orgel-
muziek is altijd gebleven. Zijn liefde 
voor dit instrument komen we ook 
tegen in het ontwerp dat hij maakte 
voor de kast van het orgel in een kerk 
in Gouda. Het is strak en modern 
vorm gegeven en komt goed tot zijn 
recht in het lichte interieur van deze 
nieuwe kerk. 

Rietveld
Daarnaast ontwerpt hij interieurs en 
meubels in opdracht van zowel parti-
culieren als instellingen en industrie. 
Een belangrijke opdrachtgever was 
de Sociale Dienst van de gemeente 

Utrecht die het ontwerp voor haar 
kantoor door hem liet maken. De 
meubels die hij ontwerpt vervaardigt 
hij eerst op schaal waarna ze door 
een meubelmaker worden vervaar-
digd van hout of andere materialen. 

Architect Rietveld wordt door Ros 
erg gewaardeerd en is voor hem een 
bron van inspiratie. Ros’ eerste werk-
gever, die veel restauratiewerk deed, 
was trouwens afkomstig uit het atelier 
van de bekende Utrechtse architect 
die onlangs nog werd geëerd met 
een prachtige tentoonstelling in het 
Utrechtse Centraal Museum. In het 
huis van Ros vinden we dan ook 
een authentieke Rietveldstoel in de 
bekende kleuren zwart, geel en rood. 
Hij heeft trouwens nog enkele andere 
stoelen staan die ook door deze archi-
tect zijn ontworpen.

Restauratie
Ongeveer twee jaar geleden raakte hij 
betrokken bij de restauratie van het 
interieur van de kerk in Lage Vuur-
sche. Dit vier eeuwen oude godshuis 
heeft een min of meer gotische stijl. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw 
is de kerk ‘over gerestaureerd’, zoals 
Ros dat uitdrukt. In Ankeveen was 
het mogelijk om een oude preekstoel 
te bemachtigen van rond 1650. Ros 
maakte een ontwerp om deze preek-
stoel te restaureren in een stijl die past 
bij de kerk van Lage Vuursche.

Geen voorkeur
Wat is voor hem het belangrijkste in 
zijn leven? Zijn managementfunctie, 
het docentschap, de liefde voor orgels 
en orgelmuziek, het ontwerpen? Hij 
heeft geen uitgesproken voorkeur. ‘Ik 
heb eigenlijk nooit echt voor het 
één of voor het ander gekozen. Alle 
dingen komen goed samen in alles 
wat ik doe’, meent hij. Legt uit dat je 
ook geen goede docent kunt zijn als 
je zelf niet met kunst bezig bent of 
als ontwerper functioneert. Dat geldt 
trouwens voor alle andere docenten 
op de Academie. Die zijn gemiddeld 
maar één dag per week aan het les-
geven. Men wil er zeker geen leraren 
die het lesgeven zien als hun voor-
naamste bezigheid. Het zelf creëren 
van kunst geeft een binding met de 
maatschappij. De lesgever heeft die 
nodig heeft om zijn studenten steeds 
actuele informatie te geven over de 
ontwikkelingen in de wereld van de 
kunst.

Reflectie
‘Kunst is de uitdrukking van het 
tijdseigene’ is een uitspraak die hij 
onlangs deed in een interview met het 
Reformatorisch Dagblad. Dat geldt in 
alle gevallen, is zijn stellige opvat-
ting. ‘Je reageert altijd vanuit het 
levensgevoel van de tijd waarin je 
leeft, wat je ook doet en hoe je ook 
werkt. Ook al maak je gebruik van 
traditionele technieken, het moet dui-
delijk een eigentijdse reflectie heb-
ben. Dat kan niet anders, anders klopt 
er iets niet. Het heeft dan ook geen 

enkel nut om te proberen te schilde-
ren zoals Vermeer dat deed als je nu 
een schilderij gaat maken’, betoogt 
hij. ‘Want wat draagt dat voor nieuws 
bij aan de hedendaagse kunst? Ik zie 
trouwens ook heel veel ‘gedachteloze 
kunst’ om mij heen waarop ik het 
woord ‘kunst’ eigenlijk niet van toe-
passing acht. Het maken van goede 
kunst is toch in de eerste plaats een 
vak of een professie.’

Nog veel te doen
Wim Ros heeft nog veel te doen, ook 
als hij over enige jaren stopt met zijn 
huidige leidinggevende functie in het 
onderwijs. Hij wil nog veel gaan 
ontwerpen, verwacht dan meer tijd 
te hebben voor historisch onderzoek 
op het gebied van kerkorgelbouw en 
daarover ook te gaan publiceren. Er 
zijn ook nog wel wat dingen blijven 
liggen die afgemaakt moeten worden. 
Ros noemt zichzelf best ambitieus 
maar vindt niet dat hij een boodschap 
heeft voor anderen. ‘Maar ik ben nog 
niet uitgewerkt!’ 

Hij voelt zich heel tevreden in Maar-
tensdijk. ‘Waar kun je beter wonen 
dan hier’, vindt hij. ‘Rondom deze 
plaats vind je alle landschappen die 
je in Nederland kunt aantreffen naast 
elkaar: oude bossen, weidegebieden, 
stuifduinen, veengebieden, heidevel-
den, plassen. Het is cultuurhistorisch 
gezien een uniek gebied. Het enige 
wat er niet is, is de zee.’ Toch noemt 
hij zich geen echte natuurliefhebber 
maar meer een cultuurliefhebber. Het 
slagenlandschap rond Maartensdijk 
is uniek, maar wel door de mens 
gemaakt. Zo hoopt hij op de unieke 
plek waar hij woont in de toekomst 
nog lang te kunnen onderzoeken, cre-
eren, musiceren en genieten van de 
prachtige omgeving van Maartens-
dijk.

 De Vierklank 12 13 april 2011

Agenda Dorpsraad Groenekan 

18 april 2011

Aanvang:	 20.00	uur
Einde:	 22.00	uur
Locatie:		 Dorpshuis	de	Groene	Daan

1.		Molen	Gesina	-	dhr.	Paul	Vesters	van	het	Utrechts	Landschap	
2.		Evaluatie	thema	avond	28	maart	-	mw.	Jeltje	van	Dijk	
3.		Ruigenhoek	 Plusplan	 voortgang,	 presentatie	 30	 mei	 in	

Dorpsraad	
4.		Naamsbekendheid	van	de	Dorpsraad
5.		Keuze	vervolg	werkwijze	Dorpsraad
6.		Verslag	vorige	vergadering
7.		Informatie	overige	lopende	zaken	
U	bent	van	harte	welkom	bij		deze	vergadering	en	wanneer	
u	punten	wilt	inbrengen	kunt	u	deze	vooraf 	per	email	door-
geven	of 	voorafgaand	aan	de	vergadering	bij	de	secretaris	
indienen.

Informatie	en	contactgegevens:	
www.dorpsraadgroenekan.nl
Nicolien	Curiëre-Trommelen,	secretaris
e:	secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen 
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Wim Ros: ontwerper, docent en onderzoeker
door Martijn Nekkers

Maartensdijker Wim Ros woont met heel veel plezier in de voormalige School met den Bijbel aan de 
Molenweg. De van oorsprong Utrechter belandde met zijn ouders al op zijn vijftiende in Maartensdijk. 
Na aanvankelijk op andere plekken in Maartensdijk te hebben gewoond kwam hij uiteindelijk terecht 
aan de Molenweg. De voormalige school bood genoeg ruimte aan het gezin Ros. Ook zijn schoonouders 

konden er wonen en er bleef genoeg ruimte in de klaslokalen over voor een atelier. 

In Ankeveen was het mogelijk om een 
oude preekstoel te bemachtigen van 
rond 1650. Ros maakte een ontwerp 
om deze preekstoel te restaureren in 
een stijl die past bij de kerk van Lage 
Vuursche

Wim Ros, ontwerper, docent en  
onderzoeker.

Nieuwe impuls voor bedrijven- 

terrein Industrieweg Maartensdijk 

Het	 bedrijventerrein	 aan	 de	 Industrieweg	 in	 Maartens-
dijk	 is	 toe	 aan	 een	 facelift.	 Daarom	 heeft	 het	 college	 29	
maart	 2011	 het	 revitaliseringsplan	 voor	 het	 bedrijventer-
rein	vastgesteld.	De	gemeente	hoopt	met	de	revitalisering	
een	positieve	impuls	te	geven	aan	de	lokale	economie.	Het	
plan	bestaat	uit	een	inventarisatie	van	de	belangrijkste	aan-
dachtspunten	 op	 het	 terrein	 en	 formuleert	 ambities	 voor	
het	 terrein	 voor	 de	 toekomst.	 Een	 aantal	 maatregelen	 is	
vervolgens	opgesteld	om	realisatie	van	de	ambities	een	stap	
dichterbij	te	brengen.	

De	belangrijkste	maatregel	is	het	van	gevel	tot	gevel	herin-
richten	 van	 de	 Industrieweg,	 inclusief 	 vervanging	 van	 het	
riool.	 Andere	gemeentelijke	maatregelen	 zijn	het	 opzetten	
van	parkmanagement,	het	verder	promoten	van	het	terrein	
om	leegstand	op	te	vullen	en	het	opstellen	van	een	beeld-
kwaliteitsplan.	

Het	revitaliseringsplan	is	in	nauw	overleg	met	de	onderne-
mers	opgesteld.	Eind	vorig	jaar	kwamen,	op	uitnodiging	van	
de	 gemeente,	 eigenaren	 en	 huurders	 van	de	 Industrieweg	
bijeen	 om	 over	 de	 problematiek	 aan	 de	 Industrieweg	 te	
spreken	en	een	reactie	te	geven	op	de	voorgestelde	aanpak.	
De	 ondernemers	 hebben	 inmiddels	 zelf 	 een	 werkgroep	
opgericht	die	zich	bezig	houdt	met	de	revitalisering.		
Direct	na	de	zomer	zal	de	gemeente	starten	met	het	opstel-
len	 van	het	 ontwerp	 van	de	herinrichting.	Dit	 zal	 in	nauw	
overleg	met	de	bedrijven	plaatsvinden.	De	uitvoering	van	de	
herinrichting	staat	gepland	voor	2012.	Hierbij	zal	zo	goed	
mogelijk	 worden	 afgestemd	 met	 de	 uitvoeringswerkzaam-
heden	 van	 het	 naastgelegen	 voormalig	 gemeentehuis	 en	
omgeving.

Voor	 meer	 informatie	 en	 het	 verslag	 van	 de	 bijeenkomst	
kunt	u	terecht	op	de	gemeentelijke	website	www.debilt.nl		
Wonen	en	Leven		Projecten.	U	kunt	ook	contact	opnemen	
met	 de	 projectleider	 Marianne	 van	 Ammers	 of 	 project-
assistent	Sharita	Lachman	via	(030)	228	94	11
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Op	 donderdag	 14	 april	 2011	 wordt	
voor	 de	 groepen	 7	 en/of	 8	 van	 vrij-
wel	 alle	basisscholen	 in	het	 land	het	
jaarlijkse	schriftelijk	Verkeersexamen	
georganiseerd.	Veilig	Verkeer	Neder-
land	 verzorgt	 dit	 Verkeersexamen	 al	
sinds	1932.	
Met	 dit	 initiatief	 wil	 Veilig	 Verkeer	
Nederland	 goed	 verkeersonderwijs	
stimuleren.	

Praktisch
Na	 het	 schriftelijk	 Verkeersexamen	
zal	 er	 op	 vrijdag	 15	 april,	 maandag	
18,	dinsdag	19	en	woensdag	20	april	

het	 praktische	 verkeersexamen	 door	
deze	 groepen	 afgelegd	 worden.	 Dit	
Verkeersexamen	zal	door	VVN,	afde-
ling	De	Bilt	afgenomen	worden	onder	
auspiciën	van	de	landelijke	organisa-
tie	van	VVN.	

Op	 deze	 dagen	 zal	 er	 de	 gehele	 dag	
door	 de	 schooljeugd	 een	 parcours	
door	 hen	 worden	 afgelegd	 in	 deze	
gemeente.	

Dit	 jaar	doet	er	een	recordaantal	van	
circa	 592	 lokale	 scholieren	 mee	 aan	
het	landelijke	verkeersexamen.	

Doel
Doel	 van	 het	 verkeersexamen	 is	 dat	
de	scholieren	basiskennis	van	de	ver-
keersregels	 hebben	 en	 deze	 in	 de	
praktijk	kunnen	toepassen.	Dit	is	met	
name	van	belang	omdat	 het	 hier	 om	
een	 groep	 jeugd	 gaat	 die	 volgend	
schoolseizoen	 naar	 het	 middelbaar	
onderwijs	 gaan	 en	 dan	 vaak	 zelf-
standig	 naar	 een	 middelbare	 school	
moeten	 fietsen,	 die	 een	 stuk	 verder	
van	huis	is.	
Na	 afloop	 van	 het	 verkeersexamen	
ontvangen	de	leerlingen	die	geslaagd	
zijn	hun	verkeersdiploma.

Schooljeugd fietst voor verkeersexamen
Misschien heeft u de afgelopen dagen groepen kinderen onder begeleiding door het dorp zien fietsen.  

Grote kans dat het hier om kinderen ging die aan het oefenen waren voor het  
Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). 

Schoolconcert op de  
St. Michaëlschool

Maandag	4	april	jl.	heeft	een	zestal	docenten	van	de	Biltse	Muziekschool	
een	geslaagd	schoolconcert	verzorgd	op	de	St.	Michaëlschool	in	De	Bilt.	
De	groepen	5	 t/m	8	 luisterden	naar	het	keyboard,	de	 trombone,	klarinet,		
dwarsfluit,	hobo	en	viool.	Doel	van	het	concert	was	om	de	leerlingen		met	
muziekinstrumenten	 in	aanraking	 te	brengen	en	hen	 te	vertellen	over	het	
plezier	dat	muziek	maken	geeft.	

Ook	basisscholen	de	Poolster	en	Laurensschool	en	De	Nijepoort	in	Groe-
nekan	kregen	onlangs	bezoek	van	docenten	van	de	Biltse	Muziekschool.
Op	zaterdag	16	april	is	Open	Dag	van	de	Biltse	Muziekschool	/	De	Werk-
schuit	aan	de	Henrica	van	Erpweg	/	Beatrixlaan	waar	alle	informatie	over	
muzieklessen	te	verkrijgen	is.

Regenboog viert lustrum
Kort	geleden	bestond	Alg.	Chr.	Basisschool	De	Regenboog	5	jaar.	Daarom	
was	het	van	4	t/m	8	april	groot	feest.		De	feestweek	begon	op	maandag	met	
een	mooi	optreden	van	de	kinderen	voor	de	ouders.	Daarna	was	er	een	crea-
middag	 waarbij	 alle	 leerlingen	 een	 bijdrage	 leverden	 aan	 een	 kunstwerk	
voor	op	het	plein.	Op	dinsdag	vond	er	een	markt	plaats	voor	het	goede	doel	
waaraan	de	school	zich	verbonden	heeft:	weeshuis	Abong	Mbang	in	Kame-
roen.	Er	is	een	mooi	bedrag	opgehaald	voor	de	weeskinderen.
Op	 donderdag	 was	 voor	 velen	 het	 hoogtepunt.	 Op	 die	 dag	 ging	 de	 hele	
school	op	schoolreis	naar	de	Efteling.	Op	vrijdag	werd	het	kunstwerk	op	
het	plein	feestelijk	onthuld	door	Martin	van	Veelen	algemeen	directeur	van	
de	Stichting	Delta	de	Bilt	voor	Primair	onderwijs.	Hij	deed	dit	samen	met	
de	oudste	en	jongste	leerling	van	de	school.	De	week	werd	afgesloten	met	
een	groot	ouderfeest	op	vrijdagavond.	

Voorlees- en knutselmiddag 
in de bibliotheek 

Vind	je	het	leuk	om	te	knutselen?	En	luister	je	ook	graag	naar	(Paas)	ver-
halen?	Kom	dan	op		woensdag	20	april	naar	bibliotheek	Bilthoven.	Deze	
middag	staat	geheel	in	het	teken	van	Pasen.	Eerst	zal	een	medewerker	van	
de	bibliotheek	voorlezen	uit	één	van	onze	vele	mooie	paasboeken.	Daarna	
ga	je	zelf	iets	moois	maken	voor	Pasen.	Uiteraard	mag	je	je	eigen	paasknut-
sel	mee	naar	huis	nemen.	Kom	op	tijd	zodat	je	niets	mist	van	deze	leuke	
middag!

De	 knutselmiddag	 is	 bedoeld	 voor	 kinderen	 van	 ca.	 4	 –	 8	 jaar	 en	 vindt	
plaats	op	woensdag	20	april	van	14.00	–	15.00	uur	in	bibliotheek	Bilthoven.	
Deelname	is	gratis

Kinderopvang De Bilt biedt alle kin-
deren de ruimte en de kans om kennis 
en vaardigheden te ontwikkelen. Vier 
keer in het jaar worden er speciale 
workshops voor de kinderen van 8 t/m 
12 jaar georganiseerd. 

De workshop ‘honden trainen’ is erg 
populair bij de kinderen. Dinsdag 5 
april was voorlopig de laatste les, 
maar mogelijk komt er een vervolg. 
Meer weten over Kinderopvang De 
Bilt? www.kinderopvang-debilt.nl 
of mail naar kinderopvang-debilt.
nl voor een BSO informatiepakket.  

[foto Reyn Schuurman]

Hondenworkshop bij BSO

Donderdag 7 april brachten leerlingen 
van groep 7-8 van de Theresiaschool 
uit Bilthoven een bezoek aan Het 
Kerkelijk Centrum Rehoboth, gele-
gen naast de Nederlands Hervormde 
Kerk in Westbroek in het kader van 
het project ‘Vandaag wordt er recht 
gesproken’, ontwikkeld door Kunst 
Centraal. Tijdens dit bezoek speelden 
de leerlingen een historische rechts-
zaak na. Wethouder Kamminga en 
beleidsmedewerkers Schuler en Zeekaf 
van de gemeente De Bilt waren ook 
aanwezig zijn. Een lid van Jeugdthe-
atergroep Masquerade vervulde de 
rol van rechter. Er was voor de locatie 
Westbroek gekozen mede omdat in het 
koor van de kerk ‘De gerechtskast van 
Westbroek staat. [HvdB]

Theresiaschool spreekt recht

Zondagochtend (3 april) was het 
jaarlijkse koffieconcert op de Patio-
school. Het schoolorkest en –koor, 
onder begeleiding van twee ouders, 
Lilian en Machteld, speelden en zon-
gen vijf nummers, die de afgelopen 
weken met de kinderen ingestudeerd 
waren. Verder traden kinderen en 
volwassenen in verschillende samen-
stelling op. Hierdoor was een afwis-
selend programma met bijdragen van 
jong en oud, zang en dans, veel ver-
schillende instrumenten en een zaal 
vol publiek. 
Een heel gezellig en geslaagd con-
cert.       (Corry de Rooy)

Koffieconcert De Regenboog 5 jaar.



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.

INSTALLATIEBEDRIJF BV

Het juiste adres voor:

gas-, water- en sanitaire installaties,

CV installaties, vloerverwarming,

Zinken goten en dakbedekking

Eigen service dienst

Vraag vrijblijvend 

informatie of kijk op:

www.booninstallatiebedrijf.nl

Boon Installatiebedrijf BV 

Dr. Letteplein 12a Tel. 030 220 0457

3731 JS De Bilt Fax. 030 220 0212

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Alles wat we beloven 

kan tegen ons 

gebruikt worden

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

We laten
ze vrij!!

Potige jongens hoor die vaste planten. 
We hebben er pakweg 12.000. Staan een 

beetje brutaal te groeien en bloeien in vierkante potten van 
9 en 11 cm. Ze zijn gewoon niet te houden. Daarom laten we ze vrij 

zonder borgtocht, maar wel met een crimineel 
hoge korting van .....................................

25%

ALLEMAAL

Aanbieding geldig
t/m 19 april a.s.

Pedicurebehandeling 
nodig?

Graag ontmoet ik, Lydia van 

Vliet, u in de praktijkruimte 

van de George In der Maur 

Beterlopenwinkel, 

tel. 0346-259459.

FINNAMIC 

ROLSCHOEN
de spiertrainende schoen 
voor een � tter lichaam
•  Vermindert voorvoet- 
 en hielklachten
•  Dynamische afwikkeling
• Verbetert houding 
 en looppatroon

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Drinkwatersysteemreiniging ........€ 19,95
Thetford toilet bowl cleaner .........€ 7,25

Denkt u aan een tijdige afspraak 
voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

Prijslijst
Knippen € 12,50
Wassen, knippen en drogen € 13,50
Zijkant opscheren € 9,00
Heren 65+ € 10,00
Kinderen t/m 10 jaar € 10,00
Baardscheren € 7,50

Baardtrimmen € 2,50

Maandag: 12.00 - 18.00
Di t/m Za: 08.00 - 18.00

Met of zonder afspraak!

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 
ONTVANGT U € 2,50 KORTING

(Geldig tot en met 20 mei)

Dorpsstraat 20 | 3732 HJ De Bilt
T: (030) 7512967

NIEUW geopend in De Bilt

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

U bent van harte welkom!

zondag   17 april van 12.00 - 17.00 uur 
zaterdag 16 april van 11.00 - 17.00 uur 

Holle Bilt 25, 3732 HM De Bilt

Bezoek de
Biltse
Buiten
Beleving

toegang gratis 
met voorjaars

 aanbiedingen 

zonwering        wijnproeven        tuinontwerp        buitenmeubelen        buitenkeukens        hapjes
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‘Mijn	 dochter	 was	 dertien	 jaar	 en	
hield	 niet	 van	 de	 historische	 kinder-
boeken	 die	 ik	 schreef’,	 vertelde	 van	
der	 Vlugt.	 ‘Dat	 vond	 ik	 natuurlijk	
jammer.	 Ik	 vroeg	 haar	 wat	 ze	 wél	
van	 mij	 zou	 willen	 lezen.	 Een	 boek	
over	 deze	 tijd,	 zei	 ze.	 Vervolgens	
heb	ik	goed	nagedacht.	Ik	wilde	geen	
boeken	 schrijven	 à	 la	 Carry	 Slee	
over	anorexia	of	help	er	zit	een	puk-
kel	op	mijn	neus.	Het	werd	 ‘Schuld’	
over	een	paranormaal	begaafd	meisje.	
Mijn	dochter	vond	het	een	goed	boek.	
Gelukkig,	 want	 ik	 had	 het	 speciaal	
voor	haar	geschreven.’

Blauw water
De	 leerlingen	 die	 voorafgaande	 aan	
het	 schrijversbezoek	 fragmenten	 uit	
onder	andere	het	boek	‘Blauw	water’	
voorgelezen	kregen	door	hun	docent	
Nederlands,	 wilden	 van	 alles	 weten	
over	 Van	 der	 Vlugt.	 Of	 schrijfster	
worden	haar	droom	was	bijvoorbeeld.	
En	ja	hoor…	op	haar	achtste	schreef	
Van	 der	 Vlugt	 al	 haar	 eerste	 boek,	
ingebonden	met	nietjes	en	plakband.	
Op	 haar	 dertiende	 stuurde	 ze	 een	
script	 naar	 een	 uitgeverij.	 Het	 werd	
afgewezen.	Wel	kreeg	ze	een	begelei-
dende	brief	waarin	stond	dat	ze	veel	
talent	en	fantasie	had.	Een	understate-
ment.	 Inmiddels	heeft	Van	der	Vlugt	
dertien	 jeugdboeken	 op	 haar	 naam	
staan	 en	 negen	 titels	 voor	 volwasse-
nen.	 In	 juni	verschijnt	haar	nieuwste	
thriller.

Amulet
Van	 der	 Vlugts	 eerste	 gepubliceerde	
boek	is	‘Amulet’	en	gaat	over	de	hek-
senjacht	van	weleer.	‘Schrijfster	Thea	
Beckman	 heeft	 mij	 met	 ‘Kruistocht	
in	spijkerbroek’	geïnspireerd	om	his-
torische	 romans	 te	 schrijven.	 Eigen-

lijk	 was	 ik	 niet	 zo	 in	 geschiedenis	
geïnteresseerd’,	bekent	de	schrijfster,	
‘maar	 mijn	 vader	 zou	 mijn	 zakgeld	
verhogen	als	 ik	dit	boek	meenam	uit	
de	bibliotheek.	Dat	deed	 ik	en	vanaf	
toen	 was	 zij	 mijn	 favoriete	 schrijf-
ster.’	 Extra	 bijzonder	 is	 het	 nu	 dan	
ook	dat	Van	der	Vlugt	als	opvolgster	
van	Thea	Beckman	gezien	wordt.	

Tijd	 voor	 vragen.	 Of	 haar	 boeken	
verfilmd	 worden,	 wilde	 een	 leer-
ling	weten.	 ‘Nog	 niet,	maar	 ik	 hoop	
het	 wel.	 Er	 is	 belangstelling	 voor	
‘Schuld’.’	Blijft	u	nog	lang	schrijven,	
vroeg	een	ander.	‘Ik	denk	dat	ik	nooit	
stop’,	antwoordde	de	schrijfster.	‘Als	
ik	 straks	 oud	ben	 loop	 ik	 achter	 een	
rollator	met	ingebouwde	laptop	mur-
melend	 door	 het	 bejaardentehuis’,	
grapte	Van	der	Vlugt.	Hoe	lang	duurt	
het	 schrijven	 van	 een	 boek?	 ‘Soms	
een	jaar,	soms	wat	vlotter.’
Na	 een	 korte	 pauze	 waren	 de	 leer-
lingen	van	klas	3	aan	de	beurt.	Deze	

leerlingen	 hadden	 van	 	 tevoren	 alle-
maal	 een	 boek	 naar	 keuze	 aange-
schaft	en	gelezen.	

Thrillers
Simone	 van	 der	 Vlugt	 is	 vooral	 bij	
het	 grote	 publiek	 bekend	 door	 haar	
literaire	thrillers,	waarvoor	zij	al	vele	
prijzen	 in	 ontvangst	 heeft	 mogen	
nemen.	 Zowel	 Blauw	 Water,	 als	 De	
Reünie,	 als	 Het	 laatste	 Offer	 	 werd	
genomineerd	 voor	 de	 NS	 publieks-
prijs.

Na	 een	 inleiding	 van	 de	 schrijfster,	
mochten	weer	vragen	gesteld	worden.	
En	 dan	 de	 handtekeningen.	 ‘Ik	 sig-
neer	 armen	 en	 handen.’	 De	 leerlin-
gen	drommen	om	de	schrijfster	heen.	
Sommigen	hebben	een	boek	van	hun	
moeder	of	oma	meegenomen.	Als	de	
leerlingen	het	lokaal	verlaten,	zijn	die	
boeken	 niet	 alleen	 geschreven	 maar	
ook	gesigneerd	door	Simone	van	der	
Vlugt.	 (Tine Rigter)

Schrijfster Simone van der Vlugt 
bezoekt Oranje Nassau Mavo te Bilthoven

Het was muisstil toen schrijfster Simone van der Vlugt woensdag 30 maart voorlas uit eigen werk op de 
Oranje Nassau Mavo in Bilthoven. De leerlingen uit de drie eerste klassen hingen aan haar lippen. 
Even hiervoor had de sympathieke winnares van de NS-Publieksprijs 2010 het een en ander over 

zichzelf verteld. Dat haar eigen kinderen niet van lezen houden bijvoorbeeld.

En dan de handtekeningen.

Omdat	dit	jaar	het	Jaar	van	de	Vleer-
muis	 is,	 zijn	 verschillende	 activitei-
ten	 speciaal	 gericht	 op	 vleermuizen,	
zoals	 het	 vleermuistheater.	 Er	 zijn	
ook	rondleidingen	en	speciale	kinder-
activiteiten	zoals	een	vleermuisspeur-
tocht.	 Speel	 Robin	 Hood	 en	 maak	
je	eigen	pijl	en	boog	of	bak	je	eigen	
broodje	 in	 een	 indianentent.	 En	 doe	
mee	 met	 de	 natuurspellen	 onder	 lei-

ding	 van	 Lamadabadoe!	 En	 heb	 je	
wel	eens	door	een	houten	grot	gekro-
pen?	 Probeer	 maar	 eens	 kruipend	
door	de	smalle	gangen	de	uitgang	 te	
vinden.	Ben	jij	lenig	genoeg	om	je	er	
doorheen	 te	 wurmen?	 Of	 probeer	 je	
liever	een	step?	Fort	Ruigenhoek	doet	
deze	dag	ook	mee	aan	 ‘Waterdragen	
langs	de	Linie’.	Meer	informatie	hier-
over	 op	 www.waterdragen.nl	 Voor	

meer	 informatie	 over	 de	 activiteiten	
tijdens	het	openingsweekend	van	het	
fortenseizoen	www.nieuwehollandse-
waterlinie.nl

Kosten:	 vleermuistheater	 en	 vleer-
muisspeurtocht	 €	 3	 kinderen,	 €	 5	
volwassenen.	Rondleidingen	€	2	kin-
deren,	€	4	volwassenen.	Overige	acti-
viteiten	en	toegang:	gratis.

Feestelijke opening Fort Ruigenhoek
Op zaterdag 16 april wordt het fortenseizoen weer geopend. Op Fort Ruigenhoek in Groenekan 

is op zaterdag 16 april een gevarieerd programma voor jong en oud. 
Iedereen is van 12.00 tot 17.00 uur van harte welkom.

Malle Jan anno 2011
Boomverhuizing op bijna authentieke manier: voor de inrichting 

van een schooltuintje voor de Nijepoortschool in Groenekan kwam 
Copijn Boomspecialisten van de Gageldijk in Utrecht 

een Rode kerspruim als donatie brengen. 

Het	 einde	 van	 het	 plantseizoen	 nadert,	 dus	 de	 boom	moest	 nu	 verplaatst	
worden.	Omdat	de	auto	voor	reparatie	bij	de	garage	stond	pakte	Jan	Hilbert	
thuis	de	bakfiets,	zette	daar	de	vrij	zware	kluit	van	de	boom	in,	 legde	de	
stam	over	zijn	schouder	en	ging	op	pad.	Dat	leidde	tot	onverwachte	hilari-
teit	langs	de	hele	route.	Het	begon	al	op	de	oprit	van	de	Gageldijk	waar	een	
hele	 rij	auto’s	 langs	kwam,	volgepakt	met	planten	uit	Tuincentrum	Over-
vecht.	De	kleine	bakfiets	met	de	meer	dan	5	meter	lange	boom	toverde	een	
verbaasd	glimlachje	op	menig	gezicht.	Tijdens	de	rit	door	het	Noorderpark	
vlogen	zwanen	en	ganzen	op,	 en	ook	 twee	paarden	vertrouwden	de	zaak	
niet	en	konden	door	hun	ruiters	slechts	met	moeite	in	bedwang	gehouden	
worden.	Bewegende	bomen,	wat	raar!	Fietsers	en	passanten	hadden	daaren-
tegen	vooral	vrolijk	en	opmonterend	commentaar.	

Uiteindelijk
De	 boom	 werd	 uiteindelijk	 op	 het	 schoolplein	 gelost	 en	 is	 inmiddels	
geplant.	‘Bij	Copijn	hebben	wij	een	speciale	verplantmachine	waarmee	je	
bomen	 tot	 25	 ton	direct	 kunt	 trans-
porteren’,	legt	Jan	Hilbert	uit.	

‘De	 onconventionele	 verplantme-
thode	bij	de	kerspruim	is	echter	veel	
dichter	bij	het	historische	voorbeeld:	
de	Malle	Jan.	Hiermee	werden	vroe-
ger	 ook	 zeer	 grote	 bomen	 verplant	
met	de	kluit	vooruit,	daarachter	een	
as	met	grote	wielen	en	dan	de	lange	
stam	en	kroon	als	tegengewicht.	Het	
was	even	tillen	om	de	kluit	in	en	uit	
de	 bakfiets	 te	 krijgen,	 maar	 verder	
was	alles	in	goed	evenwicht	en	ging	
het	prima’.	Er	kan	vaak	meer	zonder	
auto	dan	je	denkt.

Jan Hilbert op weg naar de  
Nijepoort met de kerspruim.

Laurens- en Poolsterschool 
bezoeken gemeentehuis

Dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart mochten de groepen 
3 en 4 van de Laurens- en Poolsterschool een bezoek brengen aan het 

gemeentehuis in De Bilt. In het kader van het kunstproject 
‘Thuis in de kunst’, dat op beide scholen aandacht kreeg, 

was hen die eer te beurt gevallen.

Voor	de	groepen	3	en	4	is	het	onderdeel	binnen	dit	project	bekend	onder	de	
naam	‘Droom	Huizen’.	Hoe	ziet	het	huis/gebouw	er	uit	waar	jij	in	woont	
en	dat	van	je	vriendje	opa	of	oma?	En	hoe	zien	de	huizen	en	gebouwen	in	
de	buurt	eruit?	En	dat	mooie	witte	gebouw	aan	de	Soestdijkseweg?	Ja	dat	is	
Jagtlust!	Zouden	we	daar	een	kijkje	mogen	nemen?	Bij	hoge	uitzondering	
zijn	we	daar	 van	harte	welkom	geheten!	Wat	 een	ontvangst	 in	 de	mooie	
(oude)	 raadszaal,	 waar	 burgemeester	 Gerritsen	 ons	 ontving!	 We	 werden	
door	twee	vriendelijke	mensen	rondgeleid	en	bewonderden	het	monumen-
tale	Jagtlust	en	het	nieuwe	naastliggende	gemeentehuis.
Beide	 scholen	 betrekken	 binnenkort	 (2012-2013)	 samen	 als	 een	 nieuwe	
algemeen	 christelijke	 basisschool	 een	 heel	 bijzonder	 nieuw	 ‘Droomhuis’	
(schoolgebouw)	aan	de	Melkweg.	 (Eveline Meijer)

Op bezoek bij de burgemeester.
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In	 huiselijke	 omgeving	worden	 door	
2	paren	de	24	spellen	in	eigen	tempo	
gespeeld,	zonder	een	wedstrijdleider.	
Daarna	brengt	men	de	koffer	naar	het	
volgende	 adres	 of	 naar	 een	 vooraf	
bekend	gemaakt	eindadres.	Bestuurs-
lid	 Rutger	 Hund	 van	 BCM:	 ‘Nadat	
de	 spellen	 zoveel	 keer	 zijn	 gespeeld	
wordt	 de	 koffer	 ‘uitgerekend’.	 Per	
koffer	is	er	een	winnaar.

Start
Commissielid	Hans	de	Vos	Burchart:	
‘Begin	2009	is	Bridgeclub	Maartens-
dijk	gestart	met	koffer-bridge.	Nu	we	
3	 vaste	 uitgiftepunten	 hebben	 is	 het	
mogelijk	de	koffers	voor	bridgers	van	
buiten	onze	vereniging	beschikbaar	te	
stellen.	In	de	koffer	zit	een	adreslijst	
welke	volledig	ingevuld	moet	worden	
en	 waarop	 men	 kan	 zien	 hoe	 vaak	
een	 koffer	 is	 gespeeld.	 Er	 zijn	 nu	 9	
koffers	 gevuld	 met	 ieder	 24	 spellen.	
Deze	zijn	‘uitgezocht’	en	mogen	niet	
meer	‘gewassen’	worden.	Bij	elk	spel	
is	 een	 envelop	 waarin	 een	 formulier	
zit	 waarop	 de	 score	 ingevuld	 moet	
worden	en	waarop	de	kaartverdeling	
staat.	 Tevens	 is	 als	 toelichting	 ver-
meld	 welk	 het	 juiste	 contract	 moet	
zijn’.	

Kenner
Het	lijkt	erop	dat	kenners	wel	het	een	
en	 ander	 moeten	 weten	 van	 bridge.	
Commissielid	 Cor	 Willekes:	 ‘Dat	
is	 maar	 betrekkelijk.	 De	 basisvoor-
waarden,	 zoals	 speelrichtingen,	 uit-

slagnotaties	 en	 dergelijke,	 die	 iedere	
beginnende	 speler	 heeft	 geleerd	 zijn	
in	 principe	 voldoende.	 Men	 mag	 de	
koffer	 1	 week	 in	 bezit	 houden.	 De	
kosten	bedragen	3	euro	per	koffer,	te	
voldoen	bij	uitgifte.’

Voor	 eventuele	 vragen	 kan	 contact	
opgenomen	 worden	 met	 bestuurslid	
Rutger	 Hund,	 tel.	 030	 2617533.	 In	
deze	 gemeente	 zijn	 er	 nu	 drie	 ‘uit-
giftepunten’,	 waar	 telefonisch	 kan	
worden	gereserveerd:	
Ank	en	Cor	Willekes,	Dorpsweg	151,	
Maartensdijk,	tel.	0346	212282.

Henny	 en	 Hans	 de	 Vos	 Burchart,	
Middellaan	 3,	 Bilthoven,	 tel.	 030	
2294361.
Addy	 en	 Theo	 Warmerdam,	 Vogel-
wikke	 23,	 Maartensdijk,	 tel.	 0346	
212535.

Leden
Commissielid	 Addy	 Warmerdam:’	
Koffer-bridge	 kan	 een	 mooie	 opstap	
zijn	 naar	 een	 bridgeavond	 in	 club-
verband.	 Bij	 BCM	 is	 er	 ruimte	 tot	
aanmelding	 en	 mogelijk	 kan	 koffer-
bridge	 hierbij	 iemand	 een	 duwtje	 in	
die	richting	geven’.

Koffer-bridge in deze gemeente 
door Henk van de Bunt

Kofferbridge is een huiselijke vorm van wedstrijdbridge waarbij een koffer die een reis maakt langs 
verschillende huiskamers. Bridgeclub Maartensdijk wil het koffer-bridge in deze regio promoten.

Voor, achter en naast de bridge-koffer zittend v.l.n.r. Henny de Vos Burchart, 
Addy en Theo Warmerdam, Cor Willekes en Hans de Vos Burchart en Rutger 
Hund (staand).

Er	werd	met	een	kopje	koffie	 in	Dijckstate	gestart.	Daarna	werd	de	 reis,	
gewapend	met	een	lunchpakket,	aangevangen.	De	oudste	deelnemer	(begin	
80)	heeft	er	ook	duidelijk	zin	in.	Onderweg	picknicken	ze	op	een	bankje	of	
een	omgewaaide	boom.	De	gemiddelde	afstanden	zijn	±	40	kilometer	en	de	
deelname	is	gratis.	Voor	2011	is	er	weer	een	mooi	gevarieerd	programma	
opgesteld.	

(Niet) in de weg
Na	 afloop	 is	 iedereen	 enthousiast.	 Eén	 van	 de	 deelnemers	 vertelt:	 ‘Van-
daag	 reden	we	de	Vuursche	Route.	 Jammer	dat	 bij	 de	Mauritshoeve	 alle	
routeborden	 weg	 zijn	 gehaald.	 Jammer,	 ze	 stonden	 niemand	 in	 de	 weg.	
We	gingen	vervolgens	 via	 de	 golfbanen	naar	Kasteel	Groeneveld	om	bij	
Hoeve	Ravenstein	in	Baarn	(biologische	winkel)	een	eerste	stop	te	hebben.	
Via	Baarn	en	Soest	(Kerkenpad)	vervolgden	wij	onze	weg	naar	de	Soester	
Duinen,	waar	we	een	tweede	stop	hadden.	Via	Den	Dolder,	Bosch	en	Duin	
en	Bilthoven	arriveerden	we	plm.	15.00	uur	weer	in	Dijckstate’.	

Pontje
Op	19	april	staat	de	volgende	tocht	op	het	programma;	de	reis	gaat	dan	naar	
Eemdijk.	Het	dorp	heeft	een	pontje,	dat	op	zondag	niet	vaart.	Bij	dit	pontje	
nam	Drs.	P	in	1973	het	filmpje	op	voor	zijn	lied	De	veerpont.	Als	passagiers	
op	het	pontje	varen	ook	de	solisten	Daniël	Samkalden	en	Maarten	Veerman	
bij	het	liedje	'Wij	zijn	kwaad'	in	Kinderen	voor	Kinderen	10,	en	het	speelt	
een	klein	rolletje	in	de	jeugdfilm	‘Peter	en	de	vliegende	autobus’	uit	1976.	
Het	pontje	is	al	een	stuk	ouder,	in	de	negentiende	eeuw	stond	het	al	op	de	
kaart.	In	1960	kreeg	het	aan	beide	zijden	van	de	Eem	zijn	eigen	haventje.	
De	huidige	pont	is	in	1980	in	de	vaart	gekomen.	De	pont	brengt	de	deel-
nemers	in	een	weidse	polder,	waar	de	nodige	weidevogels	te	bewonderen	
zijn.	Voor	meer	informatie	en	aanmeldingen:	SWO-centrum	Maartensdijk,	
tel.	0346	214161.

SWO Fietsclub is weer van start!
door Henk van de Bunt

De Fietsclub van Stichting Welzijn Ouderen bestaat uit 
fietsliefhebbers, die op de 1ste en de 3de dinsdag van de maand een 

dagtocht maken in de omgeving van Maartensdijk. Op dinsdag  
5 april was er de eerste van kalenderjaar 2011. 12 deelnemers, 

verdeeld over 8 elektrische fietsen en 4 ‘gewone’ stalen rossen of 
stonden die dag bij de aftrap van alweer een nieuw fietsseizoen.

Een deel van de deelnemers is er al helemaal klaar voor.

Oranjeconcours De Bilt
Op Koninginnedag -  zaterdag 30 april a.s. -  zal vanaf circa 11.30 uur 
voor de 3l ste keer het traditionele Oranjeconcours te De Bilt worden 
gehouden op het terrein tegenover het Gemeentehuis Jagtlust aan de 

Soestdijkseweg te Bilthoven. 

Uit	alle	delen	van	ons	land	komen	de	liefhebbers	en	rijders	van	tuigpaarden,	
tuigpaarden		Fries	ras	-	de	zwarte	parels	uit	Friesland	-	-,	temperamentvolle	
hackneys	en	shetlanders	graag	naar	De	Bilt	om	 te	genieten	van	een	mid-
dag	met	 ca.	20	 rubrieken	aangespannen	paardensport	 in	 enkelspannen	en	
meerspannen.	

Het	 Oranjeconcours	 staat	 in	 de	 aangespannen	 wedstrijdsport	 bekend	 als	
startwedstrijd	van	het	‘groene’	seizoen.	Tussen	de	wedstrijden	door	zijn	er	
een	tweetal	optredens	van	de	hoog	gekwalificeerde	voltigevereniging	‘Roy	
Rogers’	uit	Bilthoven.	Door	kinderen	kan	evenals	in	voorgaande	jaren	pony	
gereden	worden	op	de	pony’s	van	Stal	Van	Brenk	uit	Groenekan.	
Een	bezoek	aan	dit	concours	is	ook	nu	wederom	meer	dan	de	moeite	waard.	
Op	het	terrein	zijn	stoelen	aanwezig.	Programmaboekjes	zijn	verkrijgbaar	
bij	de	kassa.	Entree	in	combinatie	met	het	Spellenfestival	van	het	Oranjeco-
mité	is	€	3	per	persoon.	Donateurs	van	het	Oranjecomité	-	op	vertoon	van	
een	 geldige	 donateurskaart,	 	 alsmede	 kinderen	 t/m	 12	 jaar	 hebben	 gratis	
toegang.	Wilt	u	meer	informatie	over	het	Oranjeconcours?	Bel	030	2202933	
of	kijk	op	www.oranjeconcours.nl	.	
Op	de	website	vindt	u	ook	de	lijst	met	bedrijven	en	instellingen	die	het	con-
cours	ondersteunen	door	middel	van	een	financiële	of	materiële	bijdrage.	

Oranjecomité	Maartensdijk

Naam:……………………………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………..	 Postcode:…………………..

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………….

Bestaande	/	nieuwe	donateur	(doorhalen	wat	niet	van	toepassing	is)

Handtekening:………………………………………………….

Het	Oranjecomité	Maartensdijk	heeft	
al	aardig	wat	 reacties	op	de	uitvraag	
van	vorige	week	bij	monde	van	pen-
ningmeester	

Hilko	Kraamer:	‘Wij	vragen	alle	oude	
en	 nieuwe	 donateurs	 onderstaande	
ingevulde	bon	samen	met	de	10	euro	
donateursgeld	 bij	 kapper	 Hans	 Ste-
vens	 op	 het	 Maertensplein	 in	 Maar-
tensdijk	 in	 de	 bus	 te	 deponeren.	We	
vragen	ook	hiermee	niet	tot	de	laatste	
dag	te	wachten,	want	er	zijn	al	kosten	
gemaakt	in	de	voorbereiding,	die	ook	
betaald	moeten	worden’.

V.l.n.r. Hilko Kraamer, Frank Nauta, 
Hans Stevens, Peter de Wilde en 
Stephan Brons gaan door met de 
voorbereidingen van de aankomende 
Koninginnedag.
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Zaterdag	ontbraken	in	het	eerste	team	
Ricardo	 van	 de	 Goede,	 Tom	 Jan-
sen,	 Michael	 Kemp	 en	 Eric	 Röling.	
Dit	betekende	een	centrum	met	Tom	
Attevelt	 en	Robbie	 van	Vulpen.	 Jor-
gen	 Straalman	 was	 schaduwspits	 en	
Kevin	van	Dronkelaar	was	weer	terug	
na	zijn	skivakantie.	

Initiatief
Valleivogels	 had	 het	 initiatief	 in	 de	
wedstrijd.	Dat	 resulteerde	 in	 hele	 en	
halve	 kansen.	 Een	 keer	 ging	 de	 bal	
binnenkant	paal	er	uit	en	verder	hield	
Richard	 de	 Groot	 aanvankelijk	 zijn	
doelschoon.	In	de	25ste	minuut	kwam	
er	 een	 diepe	 bal	 van	 de	 laatste	 man	
van	Valleivogels	(een	van	de	uitblin-
kers)	op	de	 linkerspits,	die	door	kon	
lopen	en	scoren.	SVM	nam	meer	het	
initiatief.	 In	 de	 43ste	 minuut	 scoor-
de	 een	 van	 de	 uitblinkers	 aan	 SVM	
zijde,	 Joey	Engel,	met	 een	prachtige	
trap	 van	 buiten	 het	 strafschopgebied	
onhoudbaar.	In	de	tweede	helft	domi-
neerde	Valleivogels	licht,	maar	SVM	

speelde	 compact	 en	 gedisciplineerd.	
Na	 60	 minuten	 kwam	 Bjorn	 Engel	
voor	 Jeroen	 Geurtsen.	 Jammer	 was	
dan	 ook	 dat	 een	 kwartier	 voor	 tijd	
weer	 op	 links	 doorgang	 werd	 ver-
leend	en	de	stand	2	-1	voor	Valleivo-
gels	 op	 het	 bord	 kwam.	 De	 tweede	
helft	 was	 hectischer,	 mede	 doordat	
Valleivogels	drie	keer	een	strafschop	
claimde	waarvan	minimaal	twee	keer	
ten	 onrechte.	 SVM	 had	 4	 minuten	
voor	het	einde	eigenlijk	recht	op	een	
strafschop	 toen	 Robbie	 van	 Vulpen	
weggetrokken	werd.	De	verder	uitste-
kend	 leidende	 scheidsrechter	 wuifde	
dit	 echter	 weg.	 Treurig	 na	 vorige	
week,	 toen	 een	 veel	 lichter	 beoor-
deelde	 situatie	 wel	 een	 strafschop	
voor	Hees	betekende.

Met	nog	4	wedstrijden	de	spelen	gaat	
SVM	 op	 weg	 naar	 een	 spannende	
finale.	Woudenberg,	CJJV	 en	Vallei-
vogels	spelen	om	het	kampioenschap	
van	de	afdeling.	Zij	zijn	met	afstand	
de	sterkste	van	deze	klasse	Wouden-

berg	 is	 na	 winst	 op	 CJJV	 nu	 koplo-
per.	DOSC	staat	vast	op	de	onderste	
plaats.	 Musketiers	 en	 Hees	 zullen	
gaan	strijden	om	de	tweede	degrada-
tieplaats	 te	 ontlopen.	 Nacompetitie	
voor	 degradatie	 zijn	 twee	 plekken.	
Naast	Musketiers	of	Hees	moet	daar	
dan	 nog	 een	 ploeg	 bijkomen.	 Die	
moet	 komen	 uit	 het	 rijtje	 Scherpen-
zeel	(26	punten),	Candia	(25	punten),	
SVM	 (23	 punten),	 Lopik	 (23	 pun-
ten),	 VOP	 (22	 punten).	 SVM	 speelt	
volgende	 week	 tegen	 VOP	 uit,	 dat	
dit	 weekeinde	 met	 4-0	 van	 Odyseus	
won,	SVM	is	dus	wel	gewaarschuwd.	
Daarna	 resten	nog	wedstrijden	 tegen	
Elinkwijk	 thuis,	 Lopik	 uit	 en	 Ody-
seus	thuis.	De	kop	van	de	competitie	
komen	we	niet	meer	 tegen.	Met	 een	
volledige	selectie	 is	SVM	een	goede	
middenmoter.	

Het	spel	de	afgelopen	weken	(behalve	
tegen	DOSC)	geeft	voldoende	aanlei-
ding	 om	 met	 vertrouwen	 naar	 deze	
reeks	te	mogen	kijken.	 HansVoogt

SVM met zelfvertrouwen op weg naar finales
SVM verloor na een zeer verdienstelijke thuiswedstrijd van Valleivogels, een van de koplopers 

in de 3de klasse D. Met nog 4 wedstrijden te spelen gaat SVM op weg naar een spannende finale.

SVM heeft de wedstrijd tegen Valleivogels met 1-2 verloren.  
[foto Jeroen Kemp]

Mooie prijzen 
bij SVM verloting

Afgelopen vrijdagavond kwamen in de SVM-kantine de prijzen 
van de voor de jeugdafdeling georganiseerde verloting uit de bak. 

Met de opbrengst gaat de Jeugdactiviteitencommissie voor 
de jongeren heel wat moois doen. De organisatoren en 

het bestuur waren er, met Frans van de Tol aan de microfoon 
en dus werd er weer veel gelachen. 

Er	 waren	 in	 totaal	 392	 loten	 verkocht.	 De	 persoonlijke	 winnaar	 met	 de	
meest	verkochte	loten	was	Martijn	de	Graaf	(D2)	Hij	kreeg	een	vip	kaartje	
FC	Utrecht	-	Vitesse	en	ging	met	commissielid	Marcel	Temme	op	de	foto.	
Er	waren	nog	meer	winnaars	want	Marcel,	Niek	en	Levi	van	F2	verkochten	
als	team	de	meeste	loten	en	gaan	naar	het	Avonturenpark	Loosdrecht.	[KP]

De trekkingslijst
•		Lotnummer	1186:	Concert	‘Typisch	80’	in	de	Brabanthallen.
•		Lotnummer	1106:	‘Toppers	in	concert’	in	Arena	Amsterdam.
•		Lotnummer	458:	Diner	bij	Zilt	en	Zoet	in	Maartensdijk.
•		Lotnummer	411:	Onbeperkt	steengrillen	in	Kaatsheuvel.
•		Lotnummer	241:	Lazy	relax	arrangement	in	Zwaluwehoeve.

Marcel Temme overhandigt Martijn de Graaf zijn prijs.

Van	 16	 t/m	 23	 april	 is	 het	 Natio-
nale	 Sport	 Week.	 Veel	 kinderen	 in	
gemeente	De	Bilt	doen	aan	sport.	Bij	
een	vereniging,	op	school	of	gewoon	
lekker	 voetballen	 in	 de	 straat.	 Laat	
zien	welke	sport	jij	het	leukst	vindt	en	
win	een	mooie	prijs!	Maak	een	leuke	
(actie)	foto	en	wie	weet	win	jij	jouw	
eigen	foto	op	een	mooi	canvas	doek.	
Wil	 je	 mee	 doen	 aan	 de	 wedstrijd?	

Kijk	 dan	 op	 doemee.debilt.nl.	 Hier	
vindt	 je	 uitleg	 over	 de	 wedstrijd.	
Je	 kunt	 je	 foto	 inzenden	 tot	 en	 met	
woensdag	13	april.	De	prijsuitreiking	
is	op	woensdag	20	april.

Sport	en	spel	zijn	belangrijke	onder-
delen	bij	het	opgroeien	van	kinderen.	
Helaas	 hebben	 niet	 alle	 kinderen	 de	
mogelijkheid	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	

sport-	 en	 spelactiviteiten.	 Gemeente	
De	 Bilt	 zet	 zich	 samen	 met	Animo,	
Stichting	 Delta	 en	 Stichting	 Mas-
querade	 in	 voor	 sport-	 en	 cultuur-
stimulatie	 in	 de	 gemeente	 onder	 de	
naam	‘Doe	Mee’.	
Wil	 je	meer	weten	over	Doe	Mee	of	
bekijken	 welke	 activiteiten	 er	 alle-
maal	plaats	vinden?	Kijk	dan	op	doe-
mee.debilt.nl.

Fotowedstrijd Nationale Sport Week

Zaterdag	 9	 april	 won	 SVM	 F2	 de	
voorlaatste	 competitiewedstrijd	 uit	
tegen	 en	 van	 Victoria	 met	 6-0.	 Het	
team	 heeft	 nog	 één	 thuiswedstrijd	
voor	 de	 boeg,	 maar	 staat	 reeds	 vele	
punten	 los	 van	 de	 nummers	 2	 en	
3	 	 en	 zijn	 dus	 nu	 al	 kampioen.	 Dit	
werd	dan	ook	uitgebreid	gevierd;	bij	
thuiskomst	 stond	 er	 voor	 elke	 speler	
een	 mooie	 trofee	 en	 een	 frietje	 te	
wachten,	 daarna	 volgende	 een	 luid-
ruchtig	 triomfritje	 in	 de	 aanhanger	
van	‘Copijn	Groenzorg	op	maat’	door	
het	 dorp.	 Zaterdag	 16	 april	 om	 9.00	
speelt	de	F2	thuis	 tegen	VIOD	Tien-
hoven	alweer	de	laatste	wedstrijd	van	
dit	seizoen.		 (Helen Brinkhuis)

SVM F2 kampioen

v.l.n.r.: Jesper, Sem, Sven, Niek, Ryan, Levi, Lars en ervoor Joep en Stef. 

Tweede toertocht 
BMV

Zondag	 17	 april	 organiseert	 de	
BMV	haar	2e	toertocht	voor	2011:	
de	 ‘Koffiedikrit’.	 Voor	 deze	 tocht	
verzamelt	 de	 groep	 om	 10.00	 uur	
bij	 de	Qwibus	Hessenweg	169	De	
Bilt.	Om	10.30	uur	is	daar	het	geza-
menlijk	vertrek.

De	BMV	hoopt	op	een	goede	deel-
name:	 Ook	 zij,	 die	 een	 motorfiets	
hebben	 en	 nog	 nooit	 meereden,	
worden	 uitgenodigd	 zich	 aan	 te	
melden.	 Voor	 meer	 informatie	 zie	
BMV	site	www.bmvmotor.nl

Filatelie met een knipoog 
Niet	dat	filatelie	niet	serieus	genomen	wordt	bij	het	Postmerk	
maar	het	 is	wel	eens	leuk	om	er	anders	naar	 te	kijken.	Dat	
wordt	zeker	gedaan	op	14	april	op	de	ledenbijeenkomst	waar	
de	heer	Ton	van	der	Wurff	een	 lezing	geeft	met	als	onder-
werp	‘Filatelistisch	materiaal	bekeken	met	een	knipoog’.

Deze	 avondbijeenkomst	 wordt	 gehouden	 in	 het	 H.F.	Witte	 Centrum,	 Henri	
Dunantplein	 4,	De	Bilt.	Ook	wordt	 op	 deze	 avond	 de	 algemene	 jaarverga-
dering	 behandeld	 en	 vast	 onderdeel	 van	 het	 programma	 is	 een	 veiling	met	
interessante	kavels	van	postzegels,	poststukken	en	albums.	Er	zit	wellicht	iets	
voor	uw	verzameling	bij	dat	u	voordelig	op	de	kop	kunt	tikken.	
De	aanvang	van	de	avond	 is	om	20.00	uur	en	de	zaal	 is	 al	open	om	19.30	
uur,	zodat	u	gelegenheid	heeft	om	de	kavels	van	de	veiling	te	bezichtigen.	De	
toegang	is	zoals	gebruikelijk	gratis.	Meer	informatie	(waarbij	o.a.	de	veiling-
kavels)	is	te	vinden	op	de	website:	www.postmerk.nl

De eerste KBO bustocht 
van dit jaar

Op	 27	 april	 gaat	 de	 KBO	 (Katholieke	 Bond	 (voor)	 Ouderen	 naar	 Uden	
en	Gemert.	Van	10.00	tot	12.30	uur	wordt	er	een	bezoek	gebracht	aan	het	
Museum	voor	Religieuze	Kunst.	Dit	museum	werd	in	1973	opgericht.	De	
toen	 nog	 bescheiden	 collectie	 werd	 tentoongesteld	 in	 een	 vrijgemaakte	
vleugel	 van	de	 abdij	Maria	Refugie	 van	de	 zusters	Birgittinessen	 aan	de	
rand	van	Uden.	In	de	loop	der	jaren	is	de	collectie	expansief	gegroeid,	werd	
het	museum	diverse	malen	uitgebreid	en	verrijkt	met	een	kruidentuin.	

In	Het	Witte	Huis	aan	de	oude	verbindingsweg	tussen	Eindhoven	en	Nij-
megen	vlak	bij	Uden,	net	even	buiten	het	markante	dorp	Zeeland	staat	de	
koffietafel	klaar.	Van	15.00	tot	16.15	uur	is	er	een	rondleiding	met	gids	in	
het	 Boerenbondmuseum	 te	 Gemert	 met	 een	 echt	 dorpsplein	 en	 bakhuis,	
smederij,	klompenmakerij,	café,	beugelbaan,	wevershuis	en	nog	veel	meer.	

Wanneer	er	plaatsen	over	zijn	kunnen	niet-leden	ook	mee.	Voor	inlichtingen	
en/of	aanmelding	tel.	06	36044271.



blad, tv (oud model) en tv meu-
bel onderkastje met wielen. Tel. 
06-41194763. 

Wie wil ons 1 a 2 ochten-
den per week helpen met de 
HUISHOUDING? We zijn een 
gezin met een kleuter en een 
baby en zoeken iemand die ons 
helpt met vooral schoonmaak, 
maar soms ook boodschappen 
doet en eventueel kan oppas-
sen als het nodig is. Gewoon 
een flexibele hulp dus! We 
wonen aan de Adri Piecklaan in 
Hollandsche Rading. Reacties 
enkel via email: judith.s@pla-
net.nl

Wegens zwangerschapsverlof: 
Babycompany zoekt tijdelijk 
BORDUURSTER voor naam/
logo’s. Tel. 0346-212691

Zilt & Zoet zoekt 
Zelfstandig werkend 

kok / aankomend Souschef. 
Kijk op www.lokalebedrijven-
debilt.nl

De Vierklank zoekt 
bezorgers. Kijk op 

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Apotheek Planetenbaan zoekt 
een apothekersassistent(e). Zie 
pagina 10.

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Let op! BETTY’S CORNER 
voortaan op woensdag en vrij-
dag in Maartensdijk! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022 
Zorg voor uw haar!

Aangeboden: grote bos bloe-
men, voor de 7 grijze stoepte-
gels die u al een tijdje in de weg 
heeft liggen! Tel. 0346-211462

Een oma zoekt van de voet-
balplaatjes nr. 27-49. Tel. 035-
5771842
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Te koop aangeboden

Nootjes 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.)

❏  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.)

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

Personeel gevraagd

Per dag denderen honderden treinen
in Bilthoven over de lijnen
door de tunnelaanleg
moet ‘n spoorhuisje weg
toch jammer dat zoiets gaat verdwijnen

Guus Geebel Limerick

Adverteren in
De Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

R o y a l e  b l a u w e 
KINDERWAGEN in goede 
staat. T.e.a.b. Tel. 06-23109236

Nieuw elektrisch knik-
arm ZONNESCHERMEN 
tot 5 meter, uitval 3 meter. 
€ 695,-. Tevens reparaties rol-
luiken en zonnewering. Hans 
06-26604779 Groenekan

Zanussi WASDROGER con-
dens, weinig gebruikt. € 75,-. 
Tel. 06-20289200

HAARDHOUT. € 45,- per kub 
zelf ophalen eiken + beuken. 
Tel. 0346-214084

Poppenwagen uit de jaren 
1970. Kleur Licht Bordeaux. € 
20,-. Tel. 06-53870271

Grijs-zilverkleurige Ikea 
bureaulamp, 220-240 volt. 
Met Osram lamp. Poot metaal, 
kap kunststof. €12,50. Tel. 
06-16170854

Baby Björn Active draagzak, 
tot 12 kg. In goede staat. Zwart 
met rode bies. € 50,-. Tel. 
06-16170854

Badsteun mintgroen voor 
baby's van designmerk Jahgoo. 
€ 7,-. Tel. 06-16170854

Wie heeft er interesse in een 
verzameling Koninklijke huis 
boeken?  € 50,-. Tel. 0346-
214084

Hometrainer te koop. € 40,-. 
X-box te koop. € 48,-. Tel. 
06-42037854

Hout van verbouwing. € 15,-. 
Skeelers maat 37. € 15,-. Tel. 
0346-214026

1-pers. warme slaapzak katoen 
in hoes. € 10,-. Trolley reiskof-
fer blauw, kan ook als handba-
gage + slot. € 15,-. Tel. 030-
2202996

Boek: vraagbaak voor V.W. 
1500 ‘kever’ 1966-1967. 
€10,-. Nieuwe clock-radio 
van Grundig. € 7,50. Tel. 030-
2202996

Vrieskastje 55x85x45cm. 
€ 45,-. Ventilatorkacheltje 2000 
watt ‘Thomas’. € 10,-. Tel. 030-
2202996

1 x gebruikt koffer ‘Samsonite’ 
anthr. Grijs 70x60x23cm op 
wieltjes + cijferslot. € 40,-. 
Metalen gereedschapskist 
blauw 43x20cm. € 10,-. Tel. 
030-2202996

Smeedijzeren wieg jaren ’60 
moet opnieuw bekleed worden. 
€ 40,-. Tel. 0346-281304

Boerenbond koffieservies. 
€ 50,-. Tel. 0346-212607

Buxus bol in pot. € 20,-. Tel. 
0346-281304

Gratis af te halen voor vrijdag: 
design eettafel wit met tussen-

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

Voor dames en heren kunt u bij ons terecht voor: knip-
pen, verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust Emy 
030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, B’hoven)
 

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Elke vrijdag en 
zaterdag verkoop:Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. Groente-, 
vaste-, tuinplanten/laan-, sier-, fruitbomen en kleinfruit. 
Coniferen, Taxus, Buxus groot en klein. Laulier 125/150 à € 14,-. 
Taxus 60/80 à € 8,50. Rododendrons 50/60 à € 12,-. Hedera 
€ 1,75 à € 5,-. Er zijn nog beukenhagen en fruitbomen. Zand, 
grond, stalmest, houtsnippers, grind los gestort of in zakjes. 

De Biltse Bewonersvereniging WOONSPRAAK nodigt u uit 
voor haar Algemene Ledenvergadering op donderdag, 14 april, 
aanvang 19.30 uur, in gebouw WVT, Talinglaan 10, Bilthoven. 
Om 20.30 uur spreekt Ir. J. van Leeuwen van de Woonbond over 
“Energie en Duurzaamheid”. Gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. Iedere belangstellende is hartelijk welkom. Na afloop wordt 
nagepraat bij een drankje en een hapje

Woodend! ontwerp | maatwerk meubels | houten vloeren. 
Scherpe prijzen voor Nederlands vakmanschap bij u in het dorp! 
www.woodend.nl Oude Brandenburgerweg 4a, Bilthoven. (vrij 
& zat)

Zaterdag 16 april voorjaarsverkoop bij Blooming Business 
van 10.00-13.00 uur. Beukenburgerln 62 (voormalig boswach-
tershuis in bos De Leyen). Voor meer info: 06-2019919
Cursus intuïtieve ontwikkeling. Je maakt kennis met energie, 

aura en chakra's. Je eigen ruimte innemen, gronden, aanwezig 
zijn. Wat zijn invloeden van anderen en hoe herken je deze? Ook 
het vergroten van je vitaliteit en het stromen van je levensener-
gie. Zomercursus van 11 t/m 15 juli, van 10.00 tot 16.00 uur. 
Vervolgcursus 22 t/m 26 augustus. Nieuw Licht, centrum voor 
Inspiratie & Intuïtie in Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.nl of 
06-46736993.

Cursussen

Open huis het  
KunstenHuis De Bilt 

Op zaterdag 16 april houdt het KunstenHuis open dag in haar vestigingen in 
De Bilt. Van 13.00 tot 16.00 uur is het open dag op de Biltse muziekschool met 
presentaties, informatie en inschrijfmogelijkheden. Aansluitend is het open huis 
in de Werkschuit aan de Beatrixlaan 1, de Bilt van 16.00 tot 19.00 uur. 

Er zijn afzonderlijke open dagen voor de jeugd en volwassenen. Voor de jeugd 
tot 14 jaar wordt in de week van 18 t/m 23 april in beiden vestigingen van de 
Werkschuit een vriendjesweek gehouden. In deze week, die in het teken van 
feest staat, zijn kinderen van harte welkom om een kinderles mee te draaien en 
natuurlijk kan er ingeschreven worden voor het volgende seizoen. 

Docenten en medewerkers zijn aanwezig voor het geven van meer informatie 
en uiteraard is het mogelijk ter plekke in te schrijven voor een cursus in het 
nieuwe seizoen dat vanaf maandag 5 september weer van start gaat. In de 
centrale hal kunt u even rustig zitten om onder het genot van een hapje en een 
drankje de nieuwe gids door te nemen. 

U bent zaterdag 16 april van harte welkom om u te laten inspireren door de vele 
mogelijkheden van het KunstenHuis. Zie ook www.kunstenhuis.nl 

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 15 april kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 euro. 
Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Workshop  
Portretfotografie
Op maandag 18 april geeft Cornelia Nauta een 
workshop portretfotografie in Bibliotheek Biltho-
ven. Wilt u weten hoe u een mooi portret maakt 
bij daglicht? Dan is dit uw kans. Tevens leert u een 
close-up portret te fotograferen en een creatief por-
tret met een speciaal effect. 

Daarnaast gaat u oefenen met de verschillende 
programmafuncties van de camera. Rode ogen 
behoren hierna tot de verleden tijd! De workshop 
kan gevolgd worden met elke camera, er zijn ook 
digitale camera’s beschikbaar. Cornelia Nauta is 
docente fotografie van kunstencentrum Idea.

De workshop vindt plaats op maandag 18 april van 
19.30 - 21.30 uur in Bibliotheek Bilthoven. Prijs: 
€ 12,50 / bibliotheekleden € 10,00. U dient zich 
van tevoren aan te melden. Dit kan aan de balie bij 
Bibliotheek Bilthoven, per telefoon (030 – 22 85 
803) of via c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl.

Diversen
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In	 een	 matige	 eerste	 helft	 was	 het	
Voordaan	 dat	 vlak	 voor	 rust	 via	 een	
corner	 van	 Hans	 Claassen	 op	 voor-
sprong	 kwam.	 Echter	 direct	 trokken	
de	Eindhovenaren	de	stand	gelijk	via	
ook	 een	 corner:	 1-1.	 Wat	 Voordaan-
coach	Peter	Kalfsterman	precies	in	de	
rust	gezegd	heeft	is	onduidelijk	maar	
zijn	 ploeg	 kwam	 herboren	 terug	 na	
de	thee.	Met	een	zuivere	hattrick	van	
Just	 van	 den	 Broek	 tilde	 Voordaan	
in	 10	 minuten	 de	 stand	 naar	 5-1.	
Vooral	de	tweede	treffer	was	van	pure	
schoonheid.	 Na	 een	 solo	 langs	 vijf	
Eindhovense	 verdedigers	 sloeg	 Van	
den	Broek	 de	 bal	 hard	 en	 hoog	 bin-
nen.	 Het	 werd	 uiteindelijk	 7-2	 voor	
Voordaan	door	nog	goals	van	Sander	
Verlegh	en	Daan	Jongejan.	Vlak	voor	
tijd	 kreeg	 Van	 den	 Broek	 nog	 een	
publiekswissel	en	waarderende	woor-
den	van	voorzitter	Thijs	Linssen.	

Wissel
Van	den	Broek:	 ‘Een	gek	gevoel	om	
je	 laatste	 thuiswedstrijd	 te	 spelen	 en	
na	zo’n	 super	middag	begin	 ik	bijna	
weer	 te	 twijfelen.	 Het	 liep	 goed	 na	
rust	 en	 dan	 maak	 ik	 nota	 bene	 mijn	
eerste	 hattrick	 in	 mijn	 carrière.	 De	
publiekswissel	en	de	toespraak	van	de	
voorzitter	 had	 ik	 niet	 verwacht.	 Een	
mooie	laatste	thuiswedstrijd.	Nu	eerst	
nog	 4	 wedstrijden	 knallen	 en	 kijken	
hoe	 dicht	 we	 bij	 play-offs	 komen.	
Hopelijk	 was	 dit	 dan	 nog	 niet	 mijn	
laatste	thuiswedstrijd…’.

Vierde
Voordaan	 blijft	 vierde	 staan	 en	 zit	
op	 het	 vinkentouw	 voor	 de	 num-
mertweepositie,	 die	 recht	 geeft	 op	
play-offs.	 Winst	 tegen	 nummer	 drie	
(Almere)	 volgende	 week	 is	 dan	 wel	
een	vereiste	waarna	nog	drie	uitwed-
strijden	wachten.	

De	 dames	 van	 Voordaan	 speelden	
onverwacht	 gelijk	 thuis	 tegen	 num-
mer	tien	(VVV	uit	Amsterdam).	Door	
winst	van	de	concurrenten	Amstelveen	
en	Overbos	 is	de	voorsprong	voor	de	
koploper	uit	de	eerste	klasse	geslonken	
naar	 8	 punten.	Volgende	week	wacht	
uit	het	Bloemendaalse	HBS.

Just van den Broek neemt bij afscheid 
Voordaan met hattrick aan de hand

Na negen jaar trouwe dienst neemt Voordaanroutinier Just van den Broek aan het einde van dit seizoen 
afscheid van het hoogste niveau. De snelle linksbuiten doet een stapje terug om meer tijd voor zijn eigen 
bedrijf te hebben. Tegen degradatiekandidaat Eindhoven liet hij zich nog één keer gelden in zijn laatste 

thuiswedstrijd en nam Voordaan na rust aan de hand voor een klinkende overwinning. 

Voordaan routinier Just van den Broek verdiende na een hattrick een publieks-
wissel bij zijn laatste thuiswedstrijd. (foto Guido van der Burg)

In	deze	belangrijke	uitwedstrijd	tegen	
RDZ	 verving	 Dagmar	 Noordermeer	
Annette	van	Dijk.	Dagmar	debuteerde	
hiermee	in	de	basis	en	kan	terugzien	
op	een	geslaagd	debuut.	DOS	opende	
nog	 wel	 de	 score	 via	 Shanna	 Ver-
steeg	 in	deze	uitwedstrijd,	maar	was	
hierna	de	 eerste	 helft	 niet	 bij	 de	 les.	
Men	 speelde	 als	 een	 figurant	 in	 een	
fraaie	bosrijke	omgeving	in	een	heer-
lijk	voorjaarszonnetje.	Met	name	het	
tweede	 aanvalsvak	 kon	 aanvallend	
geen	potten	 breken.	Zelfs	 een	 vijftal	
uitgespeelde	 doorloopballen	 werden	
helaas	gemist.	RDZ	speelde	wel	met	
meer	overtuiging	al	was	het	spel	ook	
niet	hoogstaand,	maar	zij	kon	wel	met	
een	5-2	voorsprong	gaan	rusten.
Ook	 na	 rust	was	 het	 eerste	 doelpunt	
weer	 voor	 RDZ.	 Na	 de	 6-2	 scoorde	

Robin	 de	 Rooij	 nog	 tegen,	 maar	 dit	
was	 nog	 niet	 het	 sein	 tot	 de	 omme-
keer.	Dit	kwam	enkele	minuten	 later	
toen	 bij	 7-3	 achterstand	 Annemiek	
van	de	Bunt	 het	 eerste	 doelpunt	 van	
het	 tweede	 aanvalsvak	 liet	 noteren.	
Ineens	kwam	het	geloof	van	een	goed	
resultaat	in	de	ogen	van	de	Westbroe-
kers.	Binnen	vijf	minuten	hadden	zij	
de	achterstand	omgebogen	in	een	7-8	
voorsprong.	 	 DOS	 speelde	 ineens	
met	overtuiging	en	de	wedstrijd	was	
geheel	gekanteld	in	Westbroeks	voor-
deel.	 RDZ	 kwam	 nog	 wel	 gelijk,	
maar	 DOS	 scoorde	 weer	 snel	 8-9.	
Via	 9-9	 kwam	 DOS	 zelfs	 op	 een	
twee	punten	voorsprong	acht	minuten	
voor	tijd.	Deze	weelde	bracht	DOS	in	
twijfel	 of	 zij	 deze	voorsprong	moest	
consolideren	 of	 nog	 een	 beslissende	

derde	 doelpunt	 voorsprong	 zou	 pak-
ken.	 Aanvallend	 waren	 hierdoor	 de	
vaste	 patronen	 even	 weg	 en	 via	 een	
wanhoopsslotoffensief	wist	RDZ	nog	
tweemaal	 te	 scoren	 en	 de	 eindstand	
op	11-11	te	brengen.
De	DOS	spelers	bleven	met	een	dub-
bel	 gevoel	 achter.	 In	 de	 eerste	 helft	
maakten	zij	volstrekt	geen	aanspraak	
op	een	punt,	maar	het	is	zuur	om	een	
voorsprong	kort	 voor	 tijd	 teniet	 zien	
gaan.	 	 Door	 dit	 gelijke	 spel	 blijft	
DOS	 op	 de	 6e	 plek	 met	 een	 punt	
voorsprong	 op	 RDZ	 en	 drie	 punten	
op	Hebbes.

Zaterdag	 23	 april	 speelt	 DOS	 haar	
volgende	wedstrijd	thuis	tegen	VIKO.	
De	 aanvang	 is	 om	 15.30	 uur	 op	 de	
DOS	accommodatie	in	Westbroek.

Gelijkspel voor DOS
In het vierpunten duel tegen RDZ heeft DOS een gelijkspel behaald. 

Na afloop streden blijdschap en teleurstelling met elkaar over de uitslag. 

Het	terrein	aan	de	Groenekanseweg,	
waar	de	Landelijke	Rijvereniging	en	
Ponyclub	Sint	Maarten	al	meer	dan	
40	 jaar	 is	 gevestigd	 is	 recentelijk	
verkocht.	 Het	 bestuur	 en	 de	 leden	
van	Sint	Maarten	zijn	erg	verheugd	
dat	de	vereniging	op	het	terrein	kan	
blijven.

Sint	 Maarten	 is	 een	 rijvereniging	
waar	 of	 eigen	 pony’s	 of	 paarden	
wordt	 gereden.	 Wekelijks	 zijn	 er	
men-	 en	 dressuurlessen	 voor	 kin-
deren	 en	 volwassenen.	 Regelmatig	
worden	er	workshops,	springlessen,	
paardenvoetbal,	 onderlinge	 wed-
strijden	en	diverse	andere	activitei-

ten	 georganiseerd.	 Iedereen	 is	 van	
harte	welkom	om	een	proefles	mee	
te	rijden	of	te	mennen	om	zo	met	de	
vereniging	kennis	te	maken.	

Kijk	 voor	 meer	 informatie	 www.
lrsintmaarten.nl	 of	 stuur	 een	 email	
aan	lessen@lrsintmaarten.nl

LR en PC Sint Maarten 
blijft op de Groenekanseweg

Salvodames hebben 
nog twee sets nodig

Het eerste damesteam van Salvo is nog twee punten verwijderd van 
de nacompetitie. Vier punten uit twee wedstrijden hadden de dames 

nog nodig. Tegen het bezoekende Xenos werd met 2-3 verloren 
waardoor in de laatste wedstrijd tegen de concurrent om de twee plek 
nog twee sets gewonnen moeten worden. Het Salvo belofte team heeft 

de competitie in stijl afgesloten met een 4-0 winst tegen Lovoc. 

De	Maartensdijkse	dames	hadden	bij	een	overwinning	goede	zaken	kunnen	
doen.	Het	bezoekende	en	in	de	middenmoot	staande	Xenos	uit	Amsterdam	
was	 duidelijk	 naar	 Maartensdijk	 afgereisd	 om	 punten	 te	 halen.	 Dit	 wat	
oudere	team	speelde	heel	goed	gegroepeerd	en	had	in	1	dame	een	service-
kanon	in	huis.	De	eerste	wedstrijd	had	Salvo	nog	met	1-3	gewonnen.	Nu	
verliep	de	wedstrijd	anders.	Het	werd	een	hele	wisselende	wedstrijd	waarbij	
Salvo	slecht	van	start	ging.	De	aanval	was	onmachtig.	De	tegenstander	veel	
beter.	Deze	set	werd	verloren	met	11-25.	De	tweede	set	herstelde	Salvo	zich	
goed.	Met	Stefanie	Vringer	in	het	team	werd	er	veel	constanter	gespeeld	en	
er	werd	weer	gescoord.	De	tegenstander	had	niets	in	te	brengen.	Salvo	won	
de	set	met	25-14.	De	derde	set	was	spannend.	Tot	halverwege	de	set	ging	het	
gelijk	op,	maar	de	service	en	aanval	van	Xenos	waren	op	het	eind	van	de	set	
beter	waardoor	Salvo	deze	set	verloor	met	21-25.	De	vierde	set	een	gelijk	
beeld	maar	toen	was	het	Salvo	dat	kon	doordrukken.	Een	beslissende	vijfde	
set	was	het	gevolg.	Hierin	had	Salvo	zijn	kruit	verspeeld	en	werd	naar	kans-
loos	setverlies	gespeeld	met	7-15.	Door	dit	resultaat	moeten	de	dames	in	de	
laatste	wedstrijd	nog	vol	aan	de	bak	om	de	tweede	plaats	veilig	te	stellen.	

Salvo 2
Het	 beloftenteam	had	 in	 de	 uitwedstrijd	 in	 januari	 tegen	Lovoc	 vreselijk	
slecht	 gepresteerd	 en	 een	 blamerende	 3-1	 nederlaag	 opgelopen.	 Dat	 wil-
den	 de	 meiden	 in	 de	 terugwedstrijd	 recht	 zetten.	 Dat	 is	 er	 ook	 helemaal	
uitgekomen.	De	eerste	drie	sets	waren	volledig	voor	Salvo.	Er	werd	door	
iedereen	heel	veel	 servicedruk	gegeven.	Aangezien	de	stop	niet	het	beste	
spelonderdeel	van	Lovoc	was	kwam	dat	 team	 totaal	niet	 in	de	wedstrijd.	
Ook	de	aanval	van	Salvo	draaide	op	volle	 toeren.	Op	alle	aanvalsposities	
werd	veelvuldig	gescoord.	De	eerste	drie	set	werden	gewonnen	met	25-9,	
25-17	en	25-10.	De	meiden	hebben	de	laatste	wedstrijden	veel	moeite	om	
de	vierde	set	te	winnen.	Het	leek	tot	de	helft	van	de	set	ook	weer	die	kant	op	
te	gaan.	Gelukkig	herpakten	de	meiden	zich	en	speelden	zich	glansrijk	naar	
de	setwinst	met	25-16	en	een	4-0	overwinning.	Salvo	staat	nu	op	de	tweede	
plaats.	Omdat	de	nummers	drie	en	vier	van	de	competitie	nog	een	wedstrijd	
moeten	spelen	is	het	afwachten	wat	de	eindklassering	wordt.	Alles	zit	er	nog	
in.	 In	het	meeste	gunstigste	geval	gaat	Salvo	alsnog	promotiewedstrijden	
spelen.	Volgende	week	is	de	eindklassering	bekend.

Tweemaal Zes wint van HKC
Voor veel korfbalploegen is het na de zaalcompetitie altijd weer lastig 

om zich op te laden voor het 2de deel van de veldcompetitie. 
Als de stand op de ranglijst dan ook niet al te florissant is, is dat 

zeker aanleiding om het vervolg van deze competitie goed te starten.

De	korfballers	van	Tweemaal	Zes	verkeerden	 in	de	geschetste	situatie	en	
hebben	 na	 twee	 ronden	 op	 het	 veld	 inmiddels	 het	 maximaal	 te	 behalen	
punten	veroverd	en	de	positie	op	de	ranglijst	daarmee	flink	verbeterd.	Na	
de	winst	tegen	IJsselvogels	werd	vervolgens	het	Utrechtse	HKC	met	10-13	
aan	de	zegekar	gebonden.

Het	was	de	thuisploeg	HKC,	die	in	de	1ste	minuut	met	1-0	de	leiding	nam.	
Maarten	van	Brenk	wist	na	 een	gemiste	 strafworp	 in	de	3de	minuut	 zijn	
2de	toegekende	strafworp	deze	keer	wel	te	verzilveren	en	bracht	daarmee	
de	 stand	weer	 in	 evenwicht	 (1-1).	Het	 vertoonde	 spel	 van	beide	ploegen	
was	matig	en	tot	de	25ste	minuut	werd	er	om	en	om	sporadisch	gescoord	
(3-3).	Het	was	de	thuisploeg	die	daarna	met	2	doelpunten	op	rij	snel	op	een	
5-3	voorsprong	wist	 te	komen	en	 tot	 aan	de	 rust	bleef	deze	 stand	op	het	
scorebord	staan.
In	 plaats	 van	 via	 een	 strafworp	 de	 aansluitingstreffer	 te	 scoren	 was	 het	
HKC	 dat	 op	 6-3	 kwam.	 Met	 een	 kortstondige	 opleving	 wist	 Tweemaal	
Zes	 toch	 weer	 de	 stand	 gelijk	 te	 trekken	 (7-7),	 maar	 wederom	 was	 het	
de	 thuisploeg	 die	 met	 nog	 een	 kwartier	 te	 gaan	 weer	 gemakkelijk	 op	 2	
doelpunten	voorsprong	(10-8)	wist	te	komen.	In	de	fase	daarna	was	het	in	
eerste	 instantie	Ardjan	Drost	die	met	2	 treffers	op	 rij	 de	Maartensdijkers	
weer	snel	naast	HKC	wist	te	positioneren	(10-10)	en	leek	daarna	door	tref-
fers	van	Anouk	van	Breda	en	Maarten	van	Brenk	met	nog	5	minuten	op	de	
klok	de	wedstrijd	alsnog	in	het	voordeel	van	Tweemaal	Zes	te	kantelen.	Het	
bleef	ongekend	spannend,	maar	het	was	uiteindelijk	Lianne	Meijers,	op	dat	
moment	als	wisselspeelster	ingebracht	bij	Tweemaal	Zes	die	met	een	fraai	
afstandschot	de	bevrijdende	10-13	 liet	 aantekenen	en	daarmee	Tweemaal	
Zes	weer	2	belangrijke	punten	bezorgde.
Door	 dit	 resultaat	 is	Tweemaal	 Zes	 inmiddels	 op	 een	 4de	 plaats	 beland.	
De	 stand	 is	 nu:	 Oranje	Wit	 9-15,	 KCC	 9-13,	Antilopen	 9-13,	Tweemaal	
Zes	 9-9,	 IJsselvogels	 9-6,	 Nieuwerkerk	 9-6,	 HKC	 9-5,	 TOP(A)	 9-5.	 De	
eerstvolgende	wedstrijd	is	zaterdag	23	april	a.s.	thuis	aan	de	Dierenriem	om	
15.30	u	tegen	KCC/Hijbeko.



	De	Vierklank	 20	 13	april	2011

Waar	 in	 Maartensdijk	 het	 voorma-
lige	gemeentehuis	aan	de	achterzijde	
grenst	 aan	 de	 Industrieweg	 worden	
interessante	 waarnemingen	 gedaan.	
‘Daar	 zwermt	 elk	 jaar	 een	 groep	
vleermuizen	 boven	 de	 tuinen	 en	 de	
grote	 oude	 bomen’,	 schrijven	 bewo-
ners.	‘Het	is	mooi	om	te	zien	hoe	de	
vleermuizen	tegen	schemering	boven	
onze	 tuinen	 zweven	 en	 de	 insecten	
uit	 de	 lucht	 vissen.	 Maar	 nu	 gaat	
men	binnenkort	een	aantal	gebouwen	
slopen,	want	 er	komt	daar	 een	groot	
project.’	 Daarom	 vragen	 buurtgeno-
ten	 aan	 De	 Vierklank:	 ‘Kunt	 u	 ons	
helpen	met	het	redden	van	deze	groep	
voordat	men	het	pand	tegen	de	vlakte	
veegt	?’	We	zijn	er	eens	gaan	kijken.

Spookhuis
Achter	 het	 bedrijfspand	 waar	 voor-
heen	 de	 firma	 Floor	 gevestigd	 was,	
staat	 deels	 verborgen	 tussen	 bomen	
en	struikgewas	een	heel	oud	huis.	
Op	de	grond	rondom	wemelt	het	van	
stenen,	takken,	plastic,	papier	en	glas.	
Ruiten	 zijn	 kapot	 gegooid	 en	 provi-
sorisch	 dichtgemaakt.	 Een	 aanbouw	
met	 verdwenen	 ruit	 toont	 een	 kale	
ruimte	van	beton.	Een	deur	gaat	kra-
kend	 open.	 Er	 achter	 loopt	 een	 kale	

trap	 naar	 boven.	 Het	 lijkt	 een	 grim-
mig	spookhuis.	Logisch	dat	dit	kinde-
ren	aantrekt	en	zij	hebben	gezien	dat	
daar	 vleermuizen	 huizen.	 Die	 zullen	
er	overnachten	en	overwinteren	want	
ze	worden	elk	jaar	terug	gezien.		
	
Oplossing
Op	 het	 terrein	 rond	 het	 voormalige	
gemeentehuis	 komen	 twee	 appar-
tementengebouwen.	 Eén	 gebouw	
bestaat	 uit	 24	 starterappartementen.	

In	 het	 andere	 komen	 18	 zorgappar-
tementen.	 In	 totaal	 betreft	 dat	 42	
woningen	 en	 twee	 vrijstaande	 hui-
zen.	 Daarvoor	 worden	 in	 de	 omge-
ving	 panden	 gesloopt	 en	 zullen	 ook	
de	 vleermuizen	 moeten	 wijken.	 Een	
mogelijke	 oplossing	 voor	 het	 red-
den	 van	 deze	 wettelijk	 beschermde	
zoogdieren	 is	 te	 vinden	 via	 de	 web-
site	 ‘Vleermuis.net’,	 via	 de	 website	
‘VLEN’	en	via	de	website	‘De	Zoog-
dier	Vereniging’.	

Redders van vleermuizen gevraagd
door Kees Pijpers

In een Maartensdijks spookhuis achter het voormalige gemeentehuis is een groep vleermuizen ontdekt. 
Elk jaar vormen zij een prachtig schouwspel voor omwonenden. Door bouwplannen van de gemeente 

zullen omliggende bedrijfspanden worden gesloopt en daarmee ook het vleermuishuis. 
Buurtgenoten vragen wie de dieren redden kan.

In het leegstaande gebouw is het goed toeven voor de vleermuizen.

Verder	is	er	op	1e	Paasdag		een	natuur-	
en	 cultuurhistorische	 excursie	 over	
Landgoed	Beerschoten.	Het	startpunt	
van	 de	 excursie	 is	 om	 14.00	 uur	 bij	
het	Bezoekerspaviljoen.	Tijdens	deze	
wandeling	van	ca.	anderhalf	uur	ver-
telt	de	gids	over	de	rijke	historie	van	
dit	 landgoed.	Aan	 de	 vroegere	 eige-
naren	van	dit	gebied	wordt	aandacht	
besteed,	alsmede	aan	de	verschillende	
in-	 en	 uitheemse	 planten	 en	 bomen,	
die	op	dit	landgoed	voorkomen.	Ten-
slotte	wijst	de	gids	u	op	de	kenmerken	
van	de	gehanteerde	landschapsstijlen.	
De	 opeenvolgende	 landschapsarchi-
tecten	 hebben	 daarmee	 hun	 stempel	
op	 dit	 gebied	 gedrukt.	 Vóór	 of	 na	
deze	excursie	kunt	u	de	expositie	op	
de	zolderverdieping	van	het	paviljoen	

bezoeken.	Deze	staat	ook	in	het	teken	
van	 het	 beheer	 van	 landgoederen,	
zoals	 dat	 in	 de	 laatste	 tweehonderd	
jaar	heeft	plaatsgevonden.	Deelname	
aan	de	excursie	en	de	toegang	tot	de	
expositie	zijn	gratis.	Landgoed	Beer-
schoten	 is	 gevestigd	 op	Holle	Bilt	 6	
in	De	Bilt.

Lezing over oude eiken
Stichting	 Het	 Utrechts	 Landschap	
organiseert	 op	 donderdag	 28	 april	
2011	 een	 lezing	 in	 het	 Paviljoen	 op	
Landgoed	Beerschoten	met	als	onder-
werp:	 oude	 eiken,	 verzorgd	 door	
Simon	Klingen.
In	het	palet	van	boomsoorten	nemen	
eiken	 een	 bijzondere	 plaats	 in.	 Ze	
kunnen	 oud	 worden,	 herbergen	 dan	

een	 veelheid	 aan	 insecten	 en	 zijn	
een	 voedselbron	 voor	 vogels.	 Men-
sen	 houden	 van	 eiken.	 In	 het	 verle-
den	 waren	 eiken	 als	 gebruiksboom	
favoriet:	 het	 hout	 om	 te	 bouwen,	 de	
bast	 om	 looistof	 van	 te	 maken,	 de	
eikels	 als	 varkensvoer	 en	 de	 takken	
als	 brandhout	 in	 de	 bakkersovens.	
En	eiken	houden	van	mensen.	Als	de	
mens	niet	 ‘stuurt’	 in	het	bos,	zouden	
er	 weinig	 eiken	 in	 ons	 land	 zijn.	
Simon	Klingen,	 de	bosspecialist	 van	
het	 Utrechts	 Landschap,	 vertelt	 u	 er	
alles	over.
De	lezing	is	in	Paviljoen	Beerschoten	
-	Holle	Bilt	6	in	De	Bilt	om	20.00	uur	
(zaal	open	19.30	uur).	Vooraf	aanmel-
den	is	niet	nodig.	De	toegangsprijs	is	
2	resp.	3	euro	wel/geen	beschermpas.	

Activiteiten op Landgoed Beerschoten
Stichting Het Utrechts Landschap organiseert op 24 en 25 april diverse Paas-activiteiten voor kinderen, 
grootouders en iedereen daar tussenin! Het bezoekerspaviljoen is beide Paasdagen geopend van 11.00 tot 
16.30 uur. Daar scharrelen de jonge paaskuikens rond. Met paard en wagen kunt u vanaf 12.00 uur een 
rondrit maken over het landgoed. Ook is er een speurtocht in het bos uitgezet met als onderwerp “jonge 
dieren”. Verder zijn er voor de kinderen knutselactiviteiten in het Paviljoen en broodbakken boven de 

vuurkorf (alleen op 1e Paasdag).

Specht bewerkt lantaarnpaal

Op de Berkenlaan in Groenekan gebruikt een bonte specht de kap van een 
lantaarnpaal om de aandacht van het andere geslacht te trekken. Telkens 
levert dit een zeer apart klinkend 
trrrrrrrrrr trrrrrrrr trrrrrrrrrrr op.  
(foto Olke Peter de Bruijn) 

IVN	 De	 Bilt	 e.o.	 organiseert	 zon-
dag	17	april	de	traditionele	Vroege-
vogelwandeling.	Aanvang	6.00	uur.	
Startplaats	 is	het	bezoekerscentrum	
Amelisweerd	 gelegen	 naast	 het	
landhuis	 Oud	 Amelisweerd	 (Pro-
vinciale	weg	Utrecht-Bunnik,	afslag	
Amelisweerd).	
Vindt	u	het	ook	zo	lastig	om	al	die	
vogelgeluiden	uit	elkaar	 te	houden,	
te	herkennen	en	te	onthouden?	Dan	
is	deze	vroege-vogelwandeling	mis-
schien	iets	voor	u.	

De	wandeling	wordt	begeleid	onder	
de	 deskundige	 leiding	 van	 IVN-
natuurgidsen	en	vogelkenner	Wigle	
Braaksma	van	Vogelwacht	Zeist,	De	
Heuvelrug.	Aanmelding	niet	nodig.	
Voor	meer	 informatie:	 Jaap	Milius,	
tel.	030	2288636.

De bomen dragen nog nauwelijks 
blad waardoor beeld en geluid van 
de vogels makkelijk te combineren 
zijn.

‘Doe mee’ doet mee 
bij Kinderopvang De Bilt 

door Henk van de Bunt

‘Doe mee’ wil dat iedereen mee doet aan sport- en cultuuractiviteiten. 
Mee doen aan de Doe Mee activiteiten is vooral leuk. Je bent lekker 

actief bezig, leert andere leeftijdsgenoten kennen en samenwerken en je 
blijft ook nog eens lekker fit. Genoeg reden dus om mee te doen! 

De	activiteiten	worden	georganiseerd	en	begeleid	door	het	Doe	Mee	team.	
Dit	team	bestaat	uit	mensen	die	de	activiteiten	organiseren.	Zij	zijn	vanuit	
hun	werk	al	actief	betrokken	bij	bijvoorbeeld	sportverenigingen,	jongeren-
werk	 en	 culturele	 instellingen.	Zij	 hebben	 dus	 genoeg	 ideeën	 voor	 leuke	
activiteiten.

Kinderopvang
Doe	mee	 heeft	 samen	met	Kinderopvang	De	Bilt	 een	 samenwerkingsver-
band	getroffen	over	het	geven	van	sportlessen	tijdens	de	BSO.	Deze	activi-
teiten	zijn	al	in	week	9	van	start	gegaan	en	worden	op	dit	moment,	gegeven	
op	 twee	 locaties:	 Buitenschoolse	 opvang	 	 Bontekraai	 en	 buitenschoolse	
opvang	Steenarend.	De	sportlessen	worden	gegeven	door	Jeffrey	van	Delft	
en	Sebastiaan	Klok,	 beiden	 combinatiefunctionarissen	 in	 de	 gemeente	De	
Bilt.	 Zij	 bieden	 professioneel	 pedagogisch	 verantwoorde	 activiteiten	 aan,	
geven	didactische	ondersteuning	en	zorgen	voor	de	sportieve	sfeer.	Zo	wordt	
er	een	programma	ontwikkeld	dat	aansluit	op	het	niveau	van	de	kinderen.

BSO
Kinderopvang	De	Bilt	heeft	sporten	en	bewegen	hoog	in	het	vaandel	staan.	
Deze	 sportactiviteiten	 passen	 in	 het	 dagelijks	 programma	 van	 de	 buiten-
schoolse	opvang.	Ouders	hoeven	hier	dan	ook	niet	 extra	voor	 te	betalen.	
Het	standaard	aanbieden	van	sportactiviteiten	op	deze	wijze	zal	organisa-
tiebreed	 ingezet	 gaan	 worden.	 Kinderopvang	 De	 Bilt	 beschikt	 daarnaast	
ook	over	een	aparte	Sport-	en	NatuurBSO	in	Groenekan.	Meer	informatie:	
www.kinderopvang-debilt.nl	

Sebastiaan Klok van Doe Mee was op maandag 11 april druk bij de 
Steenarend (bij de Poolsterschool).
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Vroege Vogel

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
21-04

Woe.
20-04

Vrij.
22-04

Do.
14-04

Vrij.
15-04

11,00

11,00

Woe.
13-04

Wraps gevuld met pittige kip 
en artisjoksalade

of
Vispalet met voorjaarssalade en 

groenten crudité

Kabeljouwfilet met kruidensaus
en aardappelsalade

of
Saltimbocca van varkenshaas 

met madeirasaus

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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


