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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Duurzaam Dichtbij
door Henk van de Bunt

Op 17 april organiseerde de gemeente De Bilt in de Mathildezaal van het gemeentehuis samen  

met een groep actieve burgers het symposium ‘Duurzaam Dichtbij’. Tijdens dit symposium 

werd de Lokale Duurzame Energie Coöperatie (LDEC) opgericht. De coöperatie  

ondersteunt alle burgers, bedrijven en instellingen in de zes kernen van  

de gemeente bij het verduurzamen van de energievoorziening. 

In de afgelopen jaren heeft de ge-

meente een groot aantal concrete 

projecten op het gebied van duur-

zaamheid opgezet en uitgevoerd. 

Verder is De Bilt Fairtrade gemeen-

te, is een proef met oplaadpunten 

voor elektrische auto’s uitgevoerd en 

wordt groene stroom ingekocht. Het 

gescheiden inzamelen van papier 

en plastic is inmiddels voor veel in-

woners vanzelfsprekend geworden. 

De gemeentelijke ambitie is om in 

2030 energieneutraal te worden. Dit 

betekent dat men zo min mogelijk 

energie verbruikt en dat de energie 

binnen de gemeente duurzaam wordt 

opgewekt. Het streven in 2030 een 

energie-neutrale gemeente te zijn 

leidde naar de titel van het sympo-

sium ‘Duurzaam Dichtbij’.

Kruisbestuiving

Dagvoorzitter was Henk Zandvliet, 

voorzitter van de Biltse Fair Trade-

groep. Wethouder Herman Mitten-

dorff (coördinerend wethouder duur-

zaamheid) noemde de betrokkenheid 

van de Biltse gemeenteraad die in 

2009 het Bilts Manifest vaststelde: 

‘De eerste resultaten van die inspan-

ningsverplichting zijn bekend. Het 

energieverbruik in het gemeente-

huis in 2012 is met 14 % afgenomen 

in vergelijking met 2009. Er zijn 

slimme energiemeters geplaatst in 

alle gemeentelijke gebouwen, zoals 

zwembad, sporthallen, waardoor de 

inspanningen beter gemonitord kun-

nen worden. Om de particuliere ini-

tiatieven te ondersteunen, om nieuwe 

initiatieven te entameren, om kruis-

bestuiving van kansrijke projecten te 

bevorderen en particulieren en bedrij-

ven te adviseren is de energie coöpe-

ratie (LDEC) in het leven geroepen’. 

Ambassadeurs

Daarna vertelde Martijn de Loor, 

voorzitter van de coöperatie in op-

richting, over de eerste activiteiten. 

Hij noemde dit ontstaan ‘de kracht 

van burgerinitiatief en omschreef de 

missie van LDEC De Bilt als ‘het 

beheersbaar houden en zoveel mo-

gelijk beperken van uw kosten voor 

energie, die bovendien duurzaam 

is opgewekt’. Hij stelde ook de eer-

ste vier energieambassadeurs voor: 

vrijwillige energieambassadeurs, 

die inwoners moeten helpen om hun 

energiefactuur te doen zakken. Zij 

beantwoorden vragen via mail of ko-

men langs met tips om minder water, 

elektriciteit of verwarming te verbrui-

ken. Hij vertelde over de formele op-

richting van de coöperatie en riep De 

Bilt op zich massaal aan te melden als 

‘tientjeslid’. De LDEC zoekt voor het 

bestuur nog een bouwkundige, een 

jurist en een secretaris en op 13 mei 

a.s. om 19.30 uur is er een vervolg-

bijeenkomst.

Let op!
De Vierklank 1 dag later!

In verband met Koninginnedag verschijnt De Vierklank volgende week op 

donderdag 2 mei. Daarin treft u dan direct een impressie van de feestelijk-

heden aan.

Vrijwillige energieambassadeurs, die inwoners moeten helpen om hun 

energiefactuur te doen zakken. Zij beantwoorden vragen via mail of komen 

langs met tips om minder water, elektriciteit of verwarming te verbruiken. Van 

rechts naar links (met badge): Jan Blaauwendraad, Bernard van Voorst, Jan 

Nieuwenhuize, Otto van Beek.

Bomen bij Bilthovenseweg gaan toch weg

Afgelopen week zijn de werkzaamheden begonnen bij de kruising Bilthovensweg-Utrechtseweg. 

Daarbij moeten de bomen toch het veld ruimen. De bewoners hebben het  

kortgeding tegen de gemeente hierover verloren. De bomen worden verplaatst  

of - als dat niet lukt - vervangen door nieuwe linden in de buurt. 

De gemeente heeft een grote krui-

sing gepland met een in- en uitrit 

van het KNMI en een in- en uitrit 

voor het Kloosterpark, een over-

steekplaats voor voetgangers en iet-
sers en gescheiden busbanen van en 

naar Utrecht. Ook zal op deze plek 

een bus-aansluiting komen, die de 

Utrechtseweg met de Bilthovenseweg 

verbindt. Om dit alles te bewerkstelli-

gen moeten niet alleen de lindebomen 

weg, maar wil de gemeente ook de 

Dorpsstraat versmallen. 

Overbodig

De werkzaamheden stuitten op veel 

weerstand en protest bij de omwo-

nenden. De groteske kruising wordt 

gezien als volkomen overbodig – op 

korte afstand van de grote kruising 

met de Soestdijkseweg -  en dat, ter-

wijl de buslijn zelf volgens de Open-

baar Vervoersvisie van de Gemeente 

De Bilt op de nominatie staat te ver-

dwijnen. 

Daarnaast is er grote zorg over de vei-

ligheid: de bus doorkruist straks de 

route van veel ietsers, die dagelijks 
over de Utrechtseweg rijden. Ook tast 

de kruising het historisch dorpsge-

zicht aan. Dinsdag 23 april kwam de 

bezwarencommissie bijeen en wer-

den de bezwaren van belanghebben-

den behandeld. Bij het ter perse gaan 

van deze krant, was de uitkomst van 

deze bijeenkomst nog niet bekend. 

De bomen worden zorgvuldig uitgelepeld en verplaatst. [foto Reyn Schuurman]

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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www.parelpromotie.nl
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Kijk voor de 

Koninginnedagprogramma's 

op pagina 18 en 19!



 De Vierklank 2 24 april 2013

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

28/4 • 10.30u - Ds. C. van Steenis

Pr. Gem. Zuiderkapel

28/4 •  9.00u - Ds. J. van Dijk
28/4 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

28/4 • 10.30u - Preek van de Leek

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

28/4 • 10.00u - Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw

28/4 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

28/4 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
28/4 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/4 • 10.00u - Ds. C.M. van Dis
28/4 • 19.00u - Ds. D. van Vreeswijk

Pr. Gem. Immanuelkerk

28/4 • 10.00u -  
Mevr. ds. M.C.E. Oskam- van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk

28/4 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

28/4 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

28/4 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

28/4 • 10.30u - Dhr. Prof. Dr. V. Brümmer

PKN - Herv. Kerk

28/4 • 10.00u - Ds. L. Schaafsma
28/4 • 18.30u – Kandidaat  G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

28/4 • 10.30 en 18.00u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk, Blauwkapel

28/4 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

28/4 • 11.00u - Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

28/4 • 10.00u - Ds. J. van Eck
28/4 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

28/4 • 9.30u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk

27/4 • 19.00u - Eucharistieviering
28/4 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

28/4 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal
28/4 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk

28/4 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
28/4 • 18.30u - Ds. L. Schaafsma
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Opbrengst collecte 

De opbrengst van de Collecte-
week van het Fonds Gehandicap-
tensport 2013 in De Bilt bedroeg 
4502,84 euro. Alle gevers en 
geefsters als ook de collectanten 
wordt hartelijk dank gezegd.

Optreden gospelkoor Together 

Het repertoire van het interkerke-
lijk gospelkoor Together uit Lun-
teren bestaat uit  Nederlandstalige 
liederen. Het koor verleent mede-
werking aan zangdiensten en 
optredens in verzorgingshuizen in 
Lunteren en de wijde omgeving. 
In Dijckstate treedt het koor op 
vrijdag 26 april om 19.45 uur op. 
De entreekosten zijn 5,50 euro 
(incl. 1 x koffie of thee). Meer 
informatie bij Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 
in Maartensdijk, tel. 0346-214161 
of www.mensdebilt.nl

Danssalon 

Dansliefhebbers kunnen zaterdag 
27 april a.s. in HF Witte in De Bilt 
terecht voor een avond stijldan-
sen, met voorafgaand een work-
shop Singledansen. De Danssalon 
is er iedere 4e zaterdag van de 
maand in het HF Witte Centrum 
in De Bilt. Henri Dunantplein 4, 
De Bilt. De workshop singledan-
sen gaat om 19.15 uur van start en 
duurt tot 20.15 uur, aansluitend 
dansavond tot 00.00 uur. Meer 
informatie op www.de-danssalon.
nl 

Kidsdisco gaat oranje

Zaterdag 27 april kleurt de Kids-
disco bij WVT helemaal oranje. 
Iedereen tussen de 8 en 12 jaar is 
welkom en wordt gevraagd vooral 
oranje gekleed te komen! De zaal 
is open tussen 19.00-21.30 uur. 
Entree: € 2,- Meer informatie: 
030 2284973 of info@vvsowvt.nl

Oranjebal bij Born Country

Zaterdag 27 April houden de 
Country Line Dancers Born Coun-

try uit Maartensdijk een Vrije 
Line dance avond in De Vierstee, 
Nachtegaallaan te Maartensdijk. 
Vanwege de Oranjeactiviteiten 
rondom deze dagen is het moge-
lijk dit keer een Country Line 
Dance Oranje Bal. De zaal gaat 
open om 19.30 uur en de aanvang 
is om 20.00 uur. De intree is 4 
euro per persoon.

Soefi-bijeenkomst

 

Op zondag 28 april verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang: 11.00 
uur. Het thema is: harmonie. Het 
Soefisme is een religieuze levens-
benadering, gebaseerd op gees-
telijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei.
(www.soefi.nl) 

Koninginnedagontbijt

De werkgroep HCR Maartensdijk 
organiseert op 30 april een ont-
bijtservice-actie, waar iedereen 
aan mee kan doen. Hoe leuk is 
het om van iemand een ontbijtje 
te krijgen óf om er eentje weg te 
geven? Het bezorgen zal alleen in 
Maartensdijk, Westbroek, Groe-
nekan en Hollandsche Rading 
mogelijk zijn. Wie mee wil doen 
kan bestellingen doorgeven vóór 
23 april via ontbijtactiehcr@live.
nl.  

Fietsgilde

Fietsgilde ’t Gooi opent het sei-
zoen op woensdag 1 mei met de 
dagtocht ‘Van Zodden naar Bui-
tenhuis’. De tocht start om 10.00 
uur vanaf de Kerkbrink in Hil-
versum (Museum). Tijdens deze 
tocht, langs plassen, door veenge-

bieden, polders, schilderachtige 
dorpjes en weelderige buiten-
plaatsen, vertelt een ervaren gids 
over de natuur en de historie van 
dit gebied. Deelname aan de toch-
ten van Fietsgilde ’t Gooi kost € 
3.00 p.p. Voor meer informatie 
over deze en de overige tochten 
van Fietsgilde ’t Gooi, zie www.
fietsgilde.nl

Vrouwen van Nu schilderen

Vrouwen van Nu afdeling Maar-
tensdijk heeft een actieve schil-
dersgroep. Na de bekendmaking 
van het aftreden van Koningin 
Beatrix hebben de deelnemers 
naar keuze en met gebruik van 
verschillende technieken, een por-
tret van Hare Majesteit gemaakt. 
Deze portret-schilderijen zijn tij-
dens openingsuren vanaf 26 april 
t/m 3 mei a.s. te bezichtigen in De 
Vierstee aan de Nachtegaallaan te 
Maartensdijk. Informatie over de 
schildersgroep van Vrouwen van 
Nu bij Hanneke Stein, telefoon 
0346 211937.

Gewijzigde openingstijden

De loketten van het gemeentehuis 
in Bilthoven zijn op vrijdag 26 
april open van 12.00 tot  15.00 
uur in plaats van de gebruike-
lijke ochtendopenstelling. Dit in 
verband met de uitreiking van 
de Koninklijke onderscheidingen. 
Op maandag 29 april en dinsdag 
30 april zijn het gemeentehuis en 
de Milieustraat gesloten. 

Regio-TV De Bilt en  

Vergeten Kunst

A.s. vrijdag 26 april besteedt 
Regio-TV De Bilt uitgebreid aan-
dacht aan de manifestatie Verge-
ten Kunst, in het kader van 900 
jaar De Bilt, die plaatsvond in het 
weekend van 20 april. Het pro-

gramma duurt ongeveer een half 
uur en laat zien hoe kunstenaars 
vergeten kunstwerken weer onder 
de aandacht brengen. De tijde-
lijke kunstwerken worden uitge-
breid in beeld gebracht. Kunste-
naars lichten hun werk toe en het 
publiek reageert voor de camera. 
Aanvang 19.00 uur, op elk heel 
uur herhaling tot en met zondag 
28 april. En op de website van 
Regio-TV De Bilt bij uitzending 
gemist.

Concert in Schutsmantel

Op zondag 28 april vindt om 15.00 
uur in Schutsmantel, Gregorius-
laan 35 te Bilthoven een concert 
plaats, dat in nauwe samenwer-
king met Stichting Muziek In 
Huis wordt georganiseerd. Het 
ensemble Luci Serene, bestaan-
de uit Heleen Meijer - sopraan, 
Annette Stallinga - alt, Andrew 
Clark - piano, zal een gevarieerd 
klassiek programma brengen met 
de mooiste (opera)duetten voor 
sopraan en alt. 

Duetten en aria’s van onder meer 
Monteverdi, Purcell, Gluck, 
Händel en Humperdinck, in een 
sprankelende semi-geënsceneerde 
uitvoering. Het programma duurt 
één uur, zonder pauze.

DOS zoekt spullen  

voor rommelmarkt

Binnenkort organiseert korfbal-
vereniging DOS uit Westbroek 
een rommelmarkt op haar velden 
achter het Dorpshuis te West-
broek. Hiervoor heeft de ver-
eniging nog veel spullen nodig. 
Heeft u iets staan, dat de korf-
balvereniging nog goed zou kun-
nen gebruiken, neem dan a.u.b. 
contact op met tel. 0346 282059 
of tel. 0346 281167. Men komt de 
spullen graag thuis ophalen.

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

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.

Oud papier

Hollandsche Rading

Zaterdag 27 april wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 
om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 
papiercontainers en/of het goed ge-
bundelde papier tijdig aan de weg 
te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 27 april zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen 
te zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de con-
tainer op de vertrouwde plek neer 
te zetten.

Geboren

17 april 2013

Vera

Dochter van Dirk & Annette  
van Vulpen

Dr. Welfferweg 4
Westbroek



Kerkenpad eindigt in Bilthoven
door Henk van de Bunt

De Bilt bestaat dit jaar 900 jaar. In dat kader organiseert de Raad van Kerken een route langs de 

kerken in de zes kernen van De Bilt. Op de vier zaterdagen in april zijn de kerken open, steeds in 

andere kernen. Op 27 april is Bilthoven aan de beurt, samen met Den Dolder. Van 10.00 tot 16.00 uur 

zijn er rondleidingen. In die kerken gebeurt van alles. De deelnemende kerken staan alle met foto’s  

en uitleg in het gidsje ‘Op pad langs de kerken’, verkrijgbaar in elke kerk en in boekhandels. 

De eerste kerken waren in De Bilt te 

vinden; door de ontwikkeling van het 

villadorp (Bilthoven) rondom het sta-

tion aan het begin van de twintigste 

eeuw werd ook daar tot de oprichting 

van een kerk / c.q. kerken besloten. 

De foto’s voorzien wij van onder-

schriften, waarvan de bron de website 

is van de Historische Kring De Bilt.

In de kerken is er o.a. een muziekes-

tafette:

•	 	11.00	 -	 11.20	 uur:	 Noorderkerk.	
Han Siemons, orgel, Machteld 

Loef, viool en Liesbeth van Woer-

den, zang 

•	 	11.30	–	11.50	uur	OLV	kerk.	Arie	
van	Viegen,	orgel	

•	 	12.00	–	12.20	uur	Woudkapel.	Jan	
Siemons, orgel 

•	 	12.30	–	12.50	uur	Maria	Christina-

kerk	Den	Dolder.	Jaap	Glas,	orgel	
en	Maarten	Vrolijk,	hobo	;	

•	 	13.00	 –	 13.20	 uur	 Julianakerk.	
Fred Dom, piano; 

•	 	13.30	 –	 13.50	 uur	 Zuiderkapel.	
Edwin Droogendijk, orgel

OLV-kerk

Voor de Bilthovense katholieken 

werd aan de Gregoriuslaan een 

kerk gebouwd die op 10 mei 1926 

werd ingewijd en die de naam kreeg 

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 

Bijstand.

	De	Vierklank	 3	 24	april	2013

advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Bijna Buurman

Ad	van	Wijk,	hoogleraar	future	energy	systems	aan	de	TU	Delft,	ging	nog	
in op de duurzame toekomst van De Bilt: ‘Ik ben ook ‘bijna buurman’ in de 

gemeente Houten, waar we ook geprobeerd hebben een duurzame energie-

bedrijfje	van	de	grond	te	tillen’.	Volgens	van	Wijk	is	er	geen	energiecrisis:	
‘We	verspillen	ruwweg	98%	van	onze	energie.	In	1	uur	geeft	de	zon	meer	
energie dan de wereld jaarlijks gebruikt en duurzame energie is overal, 

maar	nogal	diffuus.	We	moeten	het	dus	hier	lokaal	doen.	Niet	kijken	naar	
de	Verenigde	Arabische	Emiraten	voor	een	zak	wind’.	Van	Wijk	legde	in	
zijn verhaal de nadruk bij auto’s op groen-gas. 

Feest

Tenslotte	 lichtte	 Thijs	 de	 la	 Court,	 wethouder	 van	 Lochem,	 de	 rol	 van	
coöperatie	voor	de	gemeente	 toe.	Hij	 stond	 in	2010	aan	de	wieg	van	de	
duurzame	coöperatie	 in	de	gemeente	Lochem.	De	 la	Court:	 ‘	Lochem	 is	
geen	progressieve	koplopergemeente,	maar	middle	of	the	road.	Toch	ging	
Lochem De Bilt voor op de weg naar een duurzame energiecoöperatie. De 

la	Court	hield	collega	Herman	Mittendorff	voor	dat	zo’n	duurzame	energie-

coöperatie een feest is voor de wethouder duurzaamheid én voor de raad: 

‘Zonder	iets	te	doen	werd	ik	de	duurzaamste	wethouder	van	Nederland	en	
ik	mocht	in	de	krant.	En	nu	mag	ik	dit	soort	happenings	alopen.	En	door	
al die activiteiten van al die duurzame mensen mag ik nu op het niveau van 

de	VNG	meepraten	over	wet-	en	regelgeving	in	relatie	tot	duurzaamheid	en	
praat	ik	zelfs	in	de	SER	nu	mee	over	dat	onderwerp.	Wij	zitten	als	VNG	
bovenop die nieuwe regelgeving en wij zullen jullie direct informeren als 

wij een doorbraak hebben. Maar we zullen jullie ook weten te vinden als we 

toch	nog	die	50.000	handtekeningen	nodig	hebben’.	

Vervolg van pagina 1

Noorderkerk

In Bilthoven werd de aan de Lau-

rillardlaan gesitueerde hervormde 

Noorderkerk op 22 mei 1955 in ge-

bruik genomen. Er is een fototentoon-

stelling te bezichtigen

Zuiderkapel

In 1916 werd in opdracht van 

de Nederduitsch-Hervormde 

Evangelisatie-Vereniging aan de 

Boslaan de Zuiderkapel gebouwd naar 

een ontwerp van architect Stuivinga. De 

kerk was het eerste openbare gebouw in 

Bilthoven. 

Door wijkgemeente De Ark zijn er 

activiteiten ontwikkeld rondom het 

thema ‘De Ark’. De wijkpredikant Ds. 

de Koeijer zal op deze dag enkele keren 

vertellen over de betekenis van De Ark. 

Daarnaast zullen er voor de jongere 

gasten boeken over de Ark liggen en 

er kan een kleurplaat worden gemaakt. 

Daarnaast zal er een rondleiding 

in de kerk zijn waarbij uitleg wordt 

gegeven over de historie, de mooie 

karakteristieke preekstoel en de 

prachtige gebrandschilderde ramen. Er 

zal een doorlopende presentatie worden 

gegeven over het werk van een echtpaar 

- uitgezonden door de wijkgemeente - , 

dat ontwikkelingswerk doet in Azië. Er 

is ruime parkeergelegenheid en voor 

bezoekers is er kofie.

Julianakerk

In Bilthoven werd aan de Julianalaan 

op 10 juli 1927 de eerste steen gelegd 

voor de gereformeerde kerk die als 

Julianakerk bekend staat. Op 27 april 

is er in de Julianakerk informatie 

over jeugdactiviteiten, waaronder 

Kerk-Kids-Kaapstad te verkrijgen.

Woudkapel

In 1924 werd in Bilthoven aan de 

Sweelincklaan/ hoek Beethovenlaan 

de Woudkapel in opdracht van de 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 

NPB Bilthoven gebouwd. 

De Groene Kan vertelt
Ooit	stond	hier	een	herberg.	Een	ver-
geten gevelsteen herinnert daar nog 

aan.	 Voor	 één	 keer	 bracht	 theaterre-

gisseur	Nelly	van	der	Geest	deze	her-
berg	12	keer	weer	tot	leven.	

Calkoen,	 de	 grote	 heer	 van	 huize	
Voordaan,	 heeft	 in	 de	 herberg	 een	
feest voor de dorpelingen gegeven. 

De	dag	na	het	feest	 in	1816	gaat	het	
leven van alledag voor de herbergier-

sters weer door. [HvdB]

Mathilde-chocoladerepen
Bij een viering hoort iets lekkers. Daarom hebben 

Wereldwinkel De Bilt en de werkgroep Fairtrade  

Gemeente bij de viering van 900 jaar De Bilt de  

Mathilde-chocoladerepen geïntroduceerd.

De	chocoladerepen	van	Tony	Choco-

lonely	hebben	een	speciaal	wikkel	ge-

kregen	met	daarop	de	logo’s	van	900	
jaar	 De	 Bilt	 en	 Fairtrade	 Gemeente.	
De chocoladerepen in de smaken 

melk, puur, melk-hazelnoot en melk-noga, zijn niet alleen erg lekker, maar 

ook gemaakt van cacao die volgens de principes van fairtrade verbouwd is. 

Dat betekent dat de boeren er een eerlijke prijs voor hebben gekregen, er 

geen kinderarbeid aan te pas is gekomen en de cacaobonen met zorg voor 

het milieu zijn verbouwd. 

Verkrijgbaar

De speciale Mathilde-chocoladerepen zijn nog het gehele jaar te verkrijgen 

bij	de	Wereldwinkel	in	De	Bilt.	De	werkgroep	Fairtrade	Gemeente	gaat	de	
repen	inzetten	bij	de	campagne	om	de	titel	‘Fairtrade	gemeente’	ook	in	2013	
voor De Bilt te behouden. 

Om	het	feest	compleet	te	maken	is	de	prijs	van	de	Mathilde-chocoladere-

pen	dit	jaar	verlaagd	naar	€	2,59.	Bovendien	schenken	de	Wereldwinkel	en	
de	werkgroep	Fairtrade	Gemeente	10%	van	de	opbrengst	aan	de	stichting	
Stoute Schoenen.

(Roel Klaarhamer)

12 keer werd in de kleine brandweer-

kazerne van Groenekan voor een vol-

le zaal deze theatervoorstelling door 

Groenekanners en andere dorpelin-

gen gespeeld.

(foto www.guidovanderburg.com)



Alléén DONDERDAG

Hollandse

Trostomaten
500 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse gewassen

Spinazie
2x 300 gram

• Spaghetti bolognese

____________________ 100 GRAM 0,99 

• Asperge-schotel
____________________ 100 GRAM 1,49 

• Tagliatelle met zalm
____________________ 100 GRAM 1,25

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

Volop Hollandse

Aardbeien 

Scherpe dagprijzen!
1,50

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Voorgekookte 

Bistro krieltjes
_________________________ 500 GRAM  0,99
De allerbeste 

Appeltjes van oranje!!
_____________________________ 2 KILO  1,99

Macaroni-gehaktschotel
_________________________ 100 GRAM  0,99

 MAANDAG 29 APRIL

EN WOENSDAG 1 MEI

0,99

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Volop Hollandse 

AA asperges

Scherpe dagprijzen!

30 april zijn wij de gehele dag 
gesloten i.v.m. Kroningsdag!

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 25 april 
t/m woensdag 1 mei

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

VOORDEEL HELE WEEK

Kip-tomaat-mozzarella 
Filet Americain
Grillworstsalade

ORANJE-SALADETRIO

3x 100
gram 3.98

GEHAKTDAG

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Boerenham 
2e ons gratis!

VLEESWARENACTIE: LEUK!

1 Kg. 7.98

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

ORANJE BORRELMIX

ROOMBRIE ONZE HUISGEMAAKTE 
SNACKMIX

100
gram 1.25 100

gram 1.49

500
gram 5.25 per

emmer 5.50

Kipdij-saté 

Bbq-worst

Biefstukspiezen

Varkenshaassaté

500
gram 6.25

500
gram 8.98

500
gram 7.98

500
gram 3.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VRIJDAG-ZATERDAG ACTIE

Hamburgers
Duitse biefstuk
Tartaar

Halve grillworst en 
leverworst voor maar 6.-!

6 halen / 
   5 betalen

De bbq kan weer aan! Mmm…

Nieuw!... da’s pas smullen!

VLEESWARENACTIE: LEUK!

Kroningschocolademix lekker én leuk!
100

gram 0.70

Extra donderdagvoordeel!

Zaterdag!

SATÉVLEES

BIJ BESTEDING VANAF 15.- 
GRATIS BOTERKROONTJE! 

Dinsdag 
zijn wij i.v.m. 

Kroningsdag 
gesloten.

(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)
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advertentie

Open Dag bij jubilerende Bakker Bos
Spetterend slot van de jubileumactiviteiten

door Henk van de Bunt

Afgelopen zaterdag was er bij de Maartensdijkse Bakker Bert Bos met nevenvestigingen in 

Hilversum en Den Dolder als afsluiting van het 60-jarig jubileum een druk bezochte Open Dag.  

Er waren veel belangstellenden, die Bert en Annemieke feliciteerden en daarnaast  

konden ervaren hoe het er in een moderne bakkerij aan toe gaat. 

De broodbakkerij was vol in bedrijf. 

Alle machines waren in werking en 

de ovens zorgden voor de inishing 
touch aan het product. 

De banketbakkers vervaardigden 

die dag onder meer mergpijpen en 

de nieuwe, o zo smakelijke, slag-

room/schuimtaart en de bezoekers 

konden daar ook volop van proeven. 

Speciaal

Speciale aandacht vroegen Bert en 

Annemieke voor de start van de ac-

tie ‘Bakers against cancer’ die die 

dag van start ging. Voor die actie 

worden koeken gebakken én ver-

kocht. Bij iedere aankoop gaat er 

een bedrag naar deze stichting, die 

onder andere dagjes uit verzorgt 

voor zieke kinderen. 

Quiz

De Open Dag markeerde ook het 

slot van de activiteiten ter gelegen-

heid van het zestigjarig jubileum. 

De uitslag van de kleurwedstrijd 

wordt bekend gemaakt en de span-

nende inale van het kluiscodespel 
wordt gespeeld. 

In de inale moesten de winnaars 
van de vier ilialen nog enkele puz-

zels oplossen om in aanmerking te 

komen voor de sleutel van die kluis 

waarin de waardevolle hoofdprijs 

opgeslagen ligt. Quizmaster Jan den 

Ouden leidde de kandidaten via vra-

gen over de activiteiten en produc-

ten van het bakkersbedrijf naar één 

van de zeer aanlokkelijke kluizen, 

met daarin aansprekende prijzen. 

Bert en Annemieke Bos vormden 

daarbij de zeer deskundige jury.

Winnaars

Winnares werd Judith van Dijk uit 

Maartensdijk. Zij ontving € 1000,- 

in de vorm van 100 Bakker Bos 

waarde bonnen van € 10,-. De twee-

de prijs was voor Margaret van der 

Veer uit Hollandsche Rading met € 

500,- aan waardebonnen. 

Hennie Pessel uit Hilversum werd 

derde met € 250,- en de 4e plaats 

was voor Melanie Siezen uit Zeist 

met € 120,-.

Alle winnaars met aanhang en gevolg met op de linker en rechter lank 
Annemieke en Bert Bos.

De Boetzelaer
door Henk van de Bunt

Na het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) begin 21e eeuw, heeft bijna de helft 

van de 1600 leden van de Hervormde kerk te Maartensdijk zich afgescheiden en zich verenigd in de 

Hersteld Hervormde gemeente. Het kerkgebouw en het oude ‘catechisatielokaal’ aan de Dorpsweg 

zijn in 2009 door de PKN voor vijftig jaar in erfpacht gegeven aan de hersteld hervormden. 

Dat ‘oude catechisatielokaal’,  gele-

gen aan de zuidwest kant van de toren 

van de Hervormde Kerk stond al een 

poosje leeg en men wist er eigenlijk 

geen bestemming voor. Ten behoeve 

van het inzamelen van gelden voor 

de bouw van de pastorie aan de zuid-

oostkant van de kerk is het Comité 

Pastorie Maartensdijk (CPM) in het 

leven geroepen. Om te voorkomen 

dat het weer een club zou worden 

met verkoop aan de deur, is er beslo-

ten om allerlei andere activiteiten te 

organiseren: cursussen, diensten enz.  

De kerkvoogdij heeft daarvoor het 

gebouwtje ter beschikking gesteld dat 

door vrijwilligers met geld van spon-

sors tot een erg leuk onderkomen is 

omgeturnd. Zaterdag 20 april werd de 

naam van het gebouwtje naast de kerk 

onthuld. 

Boetzelaer

Mr. Willem Carel Baron van Boet-

zelaer (1845 – 1934) is in 1878 op 

Eyckenstein gaan wonen. Van 1892 

tot 1922 was Willem Carel Heem-

raad bij het toenmalige Waterschap 

Maartensdijk. Hij was ook president-

kerkvoogd van de Hervormde Kerk 

in Maartensdijk – dus belast met het 

meer materiele beheer. Hij schonk 

het catechisatiegebouw in 1907 aan 

de kerk. Zijn kleinzoon Rutger Wes-

sel baron van Boetzelaer – thans 

wonend op Eyckenstein – onthulde 

samen met president-kerkvoogd van 

Ettekhoven de (nieuwe) naam van 

het kleine rechthoekige bakstenen 

gebouwtje: De Boetzelaer. De aan de 

Hersteld Hervormde gemeente ver-

bonden parttime predikant ds. A. den 

Hartog, die thans in Ochten woont, 

zal voor zijn deelwerkzaamheden in 

Maartensdijk ruimte van het gebouw-

tje gebruiken. Hij rondde de opening 

af, door de sleutel om te draaien en 

als eerste het gerestylede gebouwtje 

te betreden. De meest betrokkenen 

ontvingen daarbij nog een les ‘Boet-
zelaerswijn’, speciaal uitgegeven ten 

behoeve van het inzamelen van gel-

den voor de herbouw van de pastorie. 

De vele aanwezigen volgden en kon-

den onder het genot van een hapje en 

een drankje daarna van de aanwinst 

kennis nemen.

V.l.n.r. ds. den Hartog, G. van Ettekoven en R.W. Baron van Boetzelaer voor de opening (foto Jan den Ouden).

Dagje naar Coesfeld
De stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld zet zich in voor  

meer contacten tussen burgers van De Bilt en Coesfeld.  

Het bestuur van deze stichting organiseert elk jaar,  

in nauw contact met de partnergemeente Coesfeld, 

een aantal ontmoetingen voor de inwoners van beide 

gemeenten. Over en weer komt men bij elkaar voor 

activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. 

Zo wil de stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld een bijdrage leveren aan 

het bevorderen van meer onderling begrip en waardering bij de inwo-

ners van beide gemeenten voor elkaars cultuur en leefwereld. Eén van 

de jaarlijks terugkomende activiteiten is een bustocht naar partnerstad 

Coesfeld, ongeveer 2 uur rijden van De Bilt in het Duitse Westfalen; dit 

jaar gepland op zaterdag 25 mei. Belangstellenden kunnen mee. 

Programma

De tocht gaat naar Gescher, een buurgemeente van Coesfeld waar in 

twee groepen het klokkenmuseum en bijenmuseum bezocht wordt. Ver-

volgens gaat de tocht naar Coesfeld via een voormalig kazerneterrein. 

U kunt in Coesfeld kiezen voor een rondleiding met een gids of zelf 

rondkijken. Ter afsluiting wordt de avondmaaltijd in Huize Frieling ge-

nuttigd. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.jumelage-debilt-

coesfeld.nl in de nieuwsbrief 13-1. U kunt zich aanmelden bij voorkeur 

via email: nederhofj@debilt.nl of telefoon: 030-2289148

De Lente Special doet vergeten

dat de zon het lang af liet weten

nu het kwik nog omhoog

en ook nog wat droog

dan kun je weer lekker gaan zweten

Guus Geebel Limerick

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

wij zijn klaar voor het voorjaar

Hoefakker heeft dit voorjaar voor nieuwe klanten onderhoudspakketten 

samengesteld. Wij bieden ter kennismaking onderhoudspakketten aan 

(nu maar 6% btw op arbeid) voor tuinen in alle soorten en maten:

€ 200,00 incl. btw 4 uur arbeid en materiaal 

€ 375,00 incl. btw 8 uur arbeid en materiaal

€ 725,00 incl. btw 16 uur arbeid en materiaal

Het onderhoudspakket is inclusief vuilafvoer, bemesting en gebruik van kleine 

machines. Een allround vakman komt op de afgesproken tijd uw tuin een 

onderhoudsbeurt geven en overlegt ter plaatse de werkzaamheden met u. 

Uiteraard geeft hij ook graag advies. Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancaster zonverzorging!!!
 

Lancaster Sun Care Box: 
 • Silky Touch Cream Tan
  SPF 15 50 ml voor het gezicht 
 • Silky Milk Fast Tan Optimizer
  SPF 125ml voor het lichaam 
 • Tan Maximizer Soothing Moisturizer 
  after sun 125 ml 

van € 100 nu voor € 50,50
 

Lancaster infrarood technologie: 
Het blokkeert een deel van de infraroodstralen 
door ze op het huidoppervlak te weerkaatsen 
en het neutraliseert met een anti-oxidanten 
complex de schadelijke radicalen die door de 

infraroodstraling ontstaan

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

 * Let op: geldt voor het goedkoopste artikel m.u.v. basis artikelen

Nu op de hele 
dames-, heren- 

en babycollectie

2e artikel voor

€ 1,-

ORANJE KNALLER Oranje Ster

Onze toekomstige 
koning is jarig

€ 4,95

Witte bollen 
6 stuks € 1,-

_________

_________

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

Wij zoeken een full time

WAAR ZIT JOUW KRACHT?

HIER ZIT ONZE KRACHT

Nederlands 

handwerk en

vakmanschap

sinds 1898!

SCHOENTECHNISCH MEDEWERKER

Via een interne scholing zullen we u opleiden tot 

voetbeddenmaker. 

Kijk op www.indermaur.nl voor een indruk van ons 

bedrijf en producten. 

Interesse? Stuur je C.V. en motivatie naar: 

George In der Maur Orthopedische Schoentechniek, 

t.a.v. Hanneke de Vries, Koningin Wilhelminaweg 495, 

3737 BG  GROENEKAN of naar info@indermaur.nl

- met een positieve instelling

- een goede en secure handvaardigheid

- en een planmatige werkwijze

735_BC_George_Pers.Adv_76x142_Vierklank_def.indd   1 18-04-13   22:29

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

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

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

 

Jullie lekker bij de buis 
wij gaan de stormbaan doen 

op het Maertensplein. 
Tot ziens op Koninginnedag 

info 0346-212455

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven
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Tentoonstelling verhuist

De tentoonstelling van de Historische 

verenigingen in De Bilt was tot en met 

dinsdag 23 april te zien op gemeen-

tehuis Jagtlust. Deze week begint de 

reis van de tentoonstelling door de 

andere kernen van De Bilt. Op zater-

dag 27 april om 11.00 uur wordt deze 

tentoonstelling heropend in het West-

broekse Dorpshuis door Theo Schou-

ten. Deze voormalig postbode (o.a. in 

Maartensdijk en Hollandsche Rading) 

heeft gedurende vijftig jaar een groot 

aantal voorwerpen verzameld, die een 

beeld geven van het plattelands- en 

boerenleven in deze regio. Schouten 

heeft ook een zevental boekjes op zijn 

naam staan met historische foto’s en 

ansichtkaarten uit de streek. [HvdB]

Deze foto van de Brandweer van Westbroek en Achttienhoven is op de tentoonstelling te zien.

Opening van het Weekend 
van Vergeten Kunst

Zaterdag 20 april vond de opening 

plaats van het Weekend van Vergeten 

Kunst bij de Van Everdingenschool, 

Leeuweriklaan 3 te Bilthoven. Bij 

het schoolplein staat het kunstwerk 

‘Fietsspel’ van Jits Bakker. Beeldend 

kunstenaar Marjan Nagtegaal 

en de illustratoren Elies Thijs en 

Merlijn van Bijsterveld hadden 

dit beeld uitgekozen. Ze hadden 

een Paradijs gemaakt rondom dit 

beeld. Organisatoren, deelnemers 

en het publiek waren getuige 

van een gezamenlijke aftrap van 

deze unieke kunstmanifestatie 

met o.a. openingswoorden van 

kunstwethouder Bert Kamminga. 

[HvdB]

PROGRAMMA APRIL EN MEI 2013

Thema April: Verbinden door te bezinnen en niet te vergeten

27 april  Op pad langs de kerken in Bilthoven en Den Dolder 

van 10.00 uur tot 16.00 uur

 •  Zuiderkapel: Protestantse Gemeente Bilthoven, 
Boslaan 3, 3722 BA  Bilthoven

 •  Julianakerk Protestantse Gemeente Bilthoven, 
Julianalaan 42, 3722 GR  Bilthoven

 •  Noorderkerk Protestantse gemeente Bilthoven, 
Laurillardlaan 6, 3723 DM  Bilthoven

 •  Woudkapel Open Religieuze Gemeenschap, Beethovenlaan 
21, 3723 JJ  Bilthoven

 •  Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand Rooms 
Katholieke parochie, Gregoriuslaan 8, 3723 KR  Bilthoven

 •  Maria Christinakerk Protestantse Gemeente Den Dolder, 
Dolderseweg 123, 3734 BG  Den Dolder

27 april  De tentoonstelling van de Historische Verenigingen op 
gemeentehuis Jagtlust was tot en met dinsdag 23 april te 
zien. Op 27 april wordt deze om 11.00 uur heropend in het 
Dorpshuis te Westbroek door Theo Schouten

Thema maand mei: verbinden door het Vuur van sport en spel

5 mei  5 mei  Openluchtviering
Het bevrijdingsvuur uit Wageningen wordt binnengebracht 
ter viering van Bevrijdingsdag. Kerkgangers verzamelen zich 
overal bij hun kerk en gaan vervolgens naar Maartensdijk  
voor een openluchtdienst met mensen uit alle kernen 
van de gemeente De Bilt. Zangers uit de zes woonkernen 
vormen een projectkoor en blazers van ‘Kunst en Genoegen’ 
ondersteunen de samenzang. Op het plein bij het 
scholencomplex aan de Nachtegaallaan  om 11.00 uur (en 
bij slecht weer in sporthal De Vierstee).

11 mei  Tentoonstelling Historische Vereniging verhuist van 
Westbroek naar Dijckstate in Maartensdijk 

21 t/m  De groepen 5, 6 en 7 i etsen in de eigen kern een korte route. 
31 mei   Alle kinderen krijgen een boekje mee met de route + informatie 

over de geschiedenis van De Bilt en haar zes kernen. Zij 
krijgen op één plaats in de eigen kern informatie over de 
betreffende kern. Het is de bedoeling dat onderweg en op 
de historische plaats foto’s worden gemaakt. Iedere school 
wordt gekoppeld aan een school in een andere kern. Beide 
scholen maken een Power Point Presentatie en sturen deze 
presentatie naar de aan hen gekoppelde school. Zo verbinden 
we verschillende kernen. Het is de bedoeling dat de scholen 
de boekjes bewaren en de komende jaren deze i etstocht weer 
doen!

22 mei  In de zes kernen lopen de kinderen van de groepen 6 een 
estafette. Er zal vanuit de lucht een foto gemaakt worden, 
zodat te zien is dat er overal wordt gelopen.

25 mei  Tentoonstelling Historische Vereniging verhuist van  
Maartensdijk naar De Groene Daan in Groenekan

25 mei  Doe Mee! De Bilt en Gehandicaptenplatform De Bilt, met 
ondersteuning van de gemeente bieden alle inwoners van 
De Bilt de gelegenheid om kennis te maken met aangepast 
sporten, zodat we elkaar beter leren kennen en meer begrip 
voor elkaar hebben want: ‘Iedereen sport mee!’

25 mei Jeugdweekend scoutinggroepen
(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt 

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven
info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL

Concert van de KBH 
met muziek voor iedereen

Op zaterdag 13 april gaf de Konink-

lijke Biltse Harmonie een goed 

bezocht concert in het H.F. Witte-

centrum in De Bilt, met dit jaar als 

thema: Music for All. Er stonden 

maar liefst vier verschillende orkest-

en vanuit de KBH op het podium. 

De Weathertown Bigband warmde 

de zaal op met swingende klanken. 

Daarna begon het concertprogramma 

met voor de pauze een afwisseling 

van muziek door de Melodie Per-

cussiegroep en het Klein Harmonie-

orkest - beide groepen onder leiding 

van Arie Roelofsen.

Het Groot Harmonieorkest van de 

KBH liet na de pauze horen wat zij 

zoal de afgelopen drie jaar van hun 

dirigent geleerd hebben. Voor Peter 

Kleine Schaars was dit het laatste 

concert dat hij bij de KBH dirigeerde. 

Peter gaat de KBH verlaten omdat hij 

chef-dirigent bij het beroepsorkest 

de Marinierskapel der Koninklijke 

Marine is geworden. [HvdB] 

Het programma voor de pauze begon met een bijdrage van het Klein 

Harmonieorkest.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Tot en met zaterdag 4 mei

Open 09.00 - 18.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur, zondags gesloten

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

Tot en met zaterdag 4 mei is ons 
gehele buitenterrein ingericht als 
Hollandse Plantenmarkt, boorde-

vol kramen met planten in talloze soorten en maten. 
De een nog voordeliger dan de ander, want dat hoort bij dit spraak-
makende voordeelfestival: kom samen gezellig (planten)markten en 

neem mee wat u kunt, tegen prijsjes voor de kleine beurs.

Groot feest voor kinderen met allerlei 
attracties en voor papa’s en mama’s 

een groot scherm voor de inhuldiging.

20.000 planten, heesters

en bomen bij elkaar.

Plus een plantenmarkt vol 

supervoordeel.

Dinsdag 30 april
Kinderspelen én groot scherm  

op ons 2e parkeerterrein

Kom fitnessen bij Atlas fysio!
En betaal de eerste maand slechts
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Gezondheidscentrum MaartensdijkTolakkerweg 217 | 3738 JM | Maartensdijk
Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

en géén inschrijfkosten! e1, -

Onderhouds werkzaam heden 

aan de Utrechtseweg (N417) in 

Hilversum van maandag  

6 mei tot en met vrijdag  

7 juni 2013. De weg is 

gedurende het onderhoud 

voor doorgaand verkeer 

afgesloten van de rotonde bij 

de Noodweg tot de Graaf Floris 

V weg in Hollandsche Rading. 

Wat voor onderhoud?

Naast het vervangen van de riole-

ring wordt de weg voorzien van 

nieuw asfalt en wordt het iets-

pad verbreed. 

Omleidingsroute

Voor ietsers en hulpdiensten is 

het mogelijk om aan een zijde van 

de weg gebruik te maken van het 

ietspad. Het verkeer vanuit Hil-

versum en Utrecht, wordt met 

borden omgeleid via de A27.  

Openbaar vervoer

Connexxion rijdt tijdens het 

onderhoud aan de Utrechtseweg 

een aangepaste route met klei-

nere bussen van Hollandsche 

Rading naar het gemeentehuis 

van Maartensdijk. Daar stapt u 

over op de bus naar Utrecht en 

Hilversum. Kijk voor meer infor-

matie op www.connexxion.nl 

Informatie

Bel voor meer informatie met het 

provinciaal servicepunt Wegen en 

Vaarwegen via het gratis nummer 

0800 0200 600 of mail naar 

infobu@noord-holland.nl 

Op www.infoN417.nl staat de 

meest actuele informatie.

WERK IN UITVOERING

Onderhoudswerkzaamheden aan de Utrechtseweg (N417) 

gaat jouw sneller kloppen voor de zorg?

Kom dan bij Cordaan werken als…
  Vakantiekracht Zorg – persoonlijke zorg bij mensen thuis in Maartensdijk en omstreken.

  Vakantiekracht Huishoudelijk – huishoudelijke hulp bij mensen thuis in Maartensdijk en omstreken.

  Vakantiekracht Dagverzorging – zorg op de dagverzorging gevestigd in Dijckstate.

Je bent student of scholier en je zoekt deze zomer voor minimaal drie weken aaneengesloten werk. Je wilt je 

handen uit de mouwen steken en vindt het leuk om met andere samen te werken. En natuurlijk wil je ook best

iets betekenen voor de mensen die onze zorg nodig hebben. 

Als je al stage hebt gelopen en/of een gerichte opleiding volgt die aansluit bij ons werk, zoals bijvoorbeeld SPW, 

SPH, MMZ of al eerder vakantiewerk voor ons of elders in de zorg hebt gedaan, heb jij bij ons een streepje voor. 

Wij vragen & bieden
 Leeftijd minimaal 17 jaar

 Je kunt 3 weken of langer in de periode juni tot en met september 2013

 Goed uurloon, vakantiegeld en eventueel een tegemoetkoming in de reiskosten

Informatie & solliciteren
Voor meer informatie over de functies kun je contact opnemen met Thea Bestevaar, locatiemanager, T 0346-217300. 

Ga naar www.cordaanbaan.nl om direct te solliciteren! (referentie nr. 3783 voor Wijkziekenverzorgende en 

referentie nr. 11951). Graag ontvangen wij bij jouw cv een uitgebreide motivatiebrief.

Ook zijn wij voor de Thuiszorg in Maartensdijk op zoek naar een… 
 Wijkziekenverzorgende (zwangerschapsvervanging)

Wij vragen bieden
 Je bent in bezit van een diploma Ziekenverzorgende of Verzorgende IG, niveau 3.

  We bieden je een tijdelijk dienstverband van min. 3 tot max. 24 uur per week

(1 mei tot en met 31 augustus 2013) met de mogelijkheid om aansluitend te blijven

werken op min-max basis.

 Een maximaal salaris van € 2557,85 bruto en prima arbeidsvoorwaarden.

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                   www.mensdebilt.nl

Introductiecursus iPAD 

U leert de iPAD te bedienen, te zoeken op het internet, 

email ontvangen en versturen + werken met Skype.

Breng uw eigen iPAD mee met een werkend account voor 

email. 

Zonder voorkennis kunt u deelnemen aan deze cursus.

Dringend gewenst dat u de gegevens van de iPAD instel-

lingen meebrengt naar de cursus. 

Start is op woensdag 8 mei of donderdag 16 mei 2013. 4 

lessen voor € 56,00 

€ 5,95Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 4e mapje kunstkaarten is uit.

En net als andere uitgave 

verkrijgbaar bij 

onderstaande 

adressen.  

Kunst kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

 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

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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Gemeente onderzoekt  
samenwerking Zorgloket, MENS  

en praktijkverpleegkundigen

door Marijke Drieenhuizen

Augustus 2012 is de gemeente De Bilt gestart met een pilot om een verbinding te leggen tussen 

mensen van het het Zorgloket in het gemeentehuis, de adviseurs wonen, welzijn en zorg van de 

Stichting MENS en een aantal praktijkverpleegkundigen van huisartsen in De Bilt. Het beoogde doel 

is met minder middelen meer bereiken en klantvriendelijker werken. De pilot is inmiddels afgerond.  

De evaluatie nog niet. Tolinda de Vries is betrokken bij de pilot en was vanaf de start Hoofd 

Zorgloket, sinds 1 maart 2013 is ze Kwartiermaker Wmo. 

In het laatste regeerakkoord staan 

plannen om een aantal taken over te 

dragen van het Rijk naar de gemeen-

ten. Deze decentralisaties betreffen 

jeugdzorg, de nieuwe Participatiewet 

en extramurale begeleiding (begelei-

ding voor mensen die niet in een ver-

zorgings/verpleeghuis of instelling 

wonen). Veel nieuwe taken komen op 

de gemeente af en daarmee ook nieu-

we groepen mensen. De uitwerking 

van de plannen in het regeerakkoord 

laat vooralsnog op zich wachten. 

Staatssecretaris Van Rijn die deze uit-

werking al in januari beloofde, wacht 

nu eerst op de uitkomsten van het 

overleg tussen vakbonden en werkge-

versorganisaties. Een aantal zaken is 

al wel bekend. De Kanteling is daar-

bij een belangrijk nieuwe manier van 

werken, waarbij meer wordt uitge-

gaan van de eigen kracht van cliënten.

Pilot

Het Zorgloket van de gemeente ont-

vangt jaarlijks 1250 tot 1500 aanvra-

gen. Voor de pilot heeft Tolinda de 

Vries samen met adviseurs wonen, 

welzijn en zorg mensen thuis bezocht 

die een aanvraag hadden ingediend bij 

de gemeente. Daarna zijn deze zaken 

doorgesproken met de praktijkver-

pleegkundigen. Tolinda de Vries:´We 

hebben speciiek die mensen bezocht 
die complexe vragen hadden. Dui-

delijk is dat mensen die een gericht 

probleem hebben zoals een aan-

vraag voor huishoudelijke hulp, een 

woningaanpassing, een rolstoel of bij-

voorbeeld de regiotaxi zich melden bij 

de gemeente. Bij de adviseurs wonen, 

welzijn en zorg komen veelal mensen 

die een probleem hebben en niet we-

ten hoe ze dat op moeten lossen. Bij-

voorbeeld - Mijn moeder vergeet veel 

dingen en wij vragen ons af of ze nog 

wel zelfstandig kan blijven wonen en 

hoe moet het nu verder -.  Onze inzet 

is om ook bij complexe zaken te zor-

gen dat er één plan komt en dat er één 

aanspreekpunt is.  Alle informatie die 

we zo binnen kregen hebben we bestu-

deerd, met in het achterhoofd eficien-

tie en klantvriendelijkheid. Alles is be-

studeerd en vastgelegd in een rapport 

en het college zal zich hier binnenkort 

over buigen. Mooi resultaat is al dat 

onder andere het formulier waarmee 

gewerkt werd qua klantvriendelijkheid 

wel aanpassing kon gebruiken. Dat is 

inmiddels gebeurd. Ook is er een be-

tere band ontstaan tussen de verschil-

lende organisaties, wat het werken ge-

makkelijker maakt´. 

Open eindjes

Er zijn voor de toekomst nog veel 

open eindjes. Tolinda de Vries:´Er ko-

men veel nieuwe taken aan en we gaan 

direct te maken krijgen met groepen 

mensen die voorheen niet bij ons be-

kend waren.  Het is een proces dat nog 

jaren gaat duren, we staan wat dat be-

treft pas aan het begin. Maar we doen 

er wel alles aan om daarvoor klaar te 

zijn´. 

Tolinda de Vries is Kwartiermaker Wmo bij de gemeente De Bilt. Samen 

met anderen is zij bezig om met minder middelen meer te bereiken en 

klantvriendelijker te werken. 

Jubileumreis Rode Kruis
Het Rode Kruis afdeling De Bilt organiseert in het jubileumjaar een jubileumreis voor een  

groep zorgbehoevende mensen uit onze gemeente. Het vertrek was maandag 22 april vanuit het  

Rode Kruis-gebouw aan de St Laurensweg 13 in De Bilt naar een hotel in Lemele waar  

men ingesteld is op mensen die zorg nodig hebben.

Het Hallehuis van hotel de Immink-

hoeve biedt deze plaats aan 24 gasten 

en 15 vrijwilligers die grotendeels 

afkomstig zijn van het Rode Kruis 

De Bilt. De vakantie duurt een week 

waarin Oudhollandse koningsspelen, 

uitstapjes en een optreden van een 

Twents muziekgezelschap op het pro-

gramma staan. Maar vooral veel ont-

spanning en gezelligheid. 

Onder de gasten zijn ook een paar 

mantelzorgers, die daardoor de da-

gelijkse zorg voor hun partner een 

weekje uit handen wordt genomen. 

Alle gasten komen zonder professi-

onele hulp niet gemakkelijk meer de 

deur uit, en kunnen ook niet meer ‘ge-

woon’ op vakantie. 

Financiën

De reis wordt deels geinancierd uit 
de opbrengst van de collecte in 2012 

die een recordopbrengst telde en 

deels uit de erfenis van mevrouw H. 

Crebas. De hele groep komt zater-

dagmiddag 27 april weer terug naar 

huis.

Brandveiligheidscertiicaat 
voor Parklat Houdringe

door Guus Geebel

Parklat Houdringe aan de Bosuillaan in Bilthoven 
voldoet na een grondige renovatie aan de hedendaagse 

brandveiligheidseisen. Op dinsdag 16 april vierden de 

bewoners van de serviceappartementen dit in aanwezigheid 

van burgemeester Gerritsen.

‘Onze slogan werd niet kakelen maar eieren leggen, en het ei is gelegd’, 

aldus Gerrie Seldenrijk-Rooken, voorzitter van de bewonersvereniging. 

‘Parklat Houdringe kreeg meer allure en behield de stijlvolle uitstraling.’ 
Mevrouw Seldenrijk schetst de geschiedenis die aan deze feestelijke afslui-

ting voorafging. ‘In de zomer van 2008 werd besloten om aan brandveilig-

heid de allergrootste prioriteit te geven. Een moeilijke aanloop leidde tot 

een innige en plezierige samenwerking met de gemeente, brandweer, aan-

nemers, eigen personeelsleden en bewoners.’ De heer Fred Dijkstra hield 

een presentatie over het proces en de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. 

Certiicaat
Burgemeester Arjen Gerritsen feliciteert de bewoners en het bestuur met het 

resultaat. Hij noemt brandveiligheid een van de belangrijkste vormen van 

veiligheid, omdat we daar maatschappelijk de meeste risico’s bij lopen. Hij 

is blij dat de heer Dijkstra bij zijn presentatie aangaf dat het complex is aan-

gemeld voor een periodieke hercontrole. De burgemeester noemt Parklat 
Houdringe een koploper op het gebied van veiligheid in dit soort woonge-

bouwen. Hij overhandigt mevrouw Seldenrijk bij wijze van certiicaat het 
preventieadvies dat namens de Veiligheidsregio Utrecht is opgesteld. Het 

certiicaat zit in de omslag van een informatiemapje van Parklat Houd-

ringe. De burgemeester heeft er het gemeentelogo bijgeplakt om de samen-

werking met gemeente en brandweer te symboliseren.

Ook de brandweer gaf acte de présence bij de feestelijke bijeenkomst. 

Om 11.00 uur werd maandagmorgen begonnen met de logistieke operatie om 

iedereen naar de plaats van bestemming te vervoeren. [foto Reyn Schuurman]

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Jeroen de Kruy� De Bilt

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik zet me in voor de loopactiviteiten in 
het kader van 900 jaar. Waarom? Omdat 
ik 4 jaar geleden zelf ben begonnen 
met hardlopen en de voordelen ervan 
graag onder de aandacht wil brengen 
van dorpsgenoten en met name 
kinderen. Lopen is gezond en laat je 
de mooie plekjes van De Bilt zien. 

We organiseren een kids-loop in de 6 
kernen van De Bilt , de Chocolademelk-
loop en gaan in Wageningen in 
estafette-vorm het Bevrijdingsvuur 
ophalen en brengen dat naar 
Maartensdijk en Utrecht. 

Ik ben niet geboren maar wel getogen 
in De Bilt. Ik was 5 jaar toen ik naar De 
Bilt kwam en ben er nooit meer weg 
gegaan. De prachtige natuur, die je 
binnen handbereik hebt en de centrale 
ligging zijn daarbij doorslaggevend 
geweest.

‘900 jaar’ is een mooi feest en ik 
hoop dat het ‘verbindend’ werkt. 
We zouden best wel wat meer trots 
mogen zijn op ons dorp.

Mijn mooiste plek in de gemeente? 
Dat is natuurlijk de Voordorpsedijk; 
heerlijk om daar hard te lopen!



   FEESTELIJKE

      WEEK!

 
Vink Witgoed is verhuisd!

Het pand van de Rabobank in Westbroek heeft in de 

afgelopen maanden een complete metamorfose ondergaan. 

Het assortiment van Vink Witgoed is daar overzichtelijk 

uitgestald. De actieweek van Vink Witgoed duurt tot en met 

zaterdag 27 april.

 

Tijdens de actieweek geeft Ruth Nagel, bij aankoop 

van de producten uit zijn showroom, fl eurige kado’s 

(bloemen, planten en tuingroen) weg, 

in samenwerking met Groenrijk Hollandsche Rading.

 

Pr. Christinastraat 3  |  3615 AE Westbroek  |  Tel. 0346-281459  |  www.vinkwitgoed.nl

Vriendelijke prijzen. Voortreffelijke service. 
Daar zetten de mensen van Vink Witgoed zich voor in.

Natuurlijk profi teert u mee van de opening van het nieuwe pand van Vink Witgoed! 

Zo zijn er BIJZONDER FEESTELIJKE OPENINGSAANBIEDINGEN. Terwijl u een kijkje neemt in de overzichtelijke 

showroom, ervaart u dat we voor meer beleving hebben gekozen. We willen u in de toekomst met de verschillende 

facetten binnen ons assortiment op een verfrissende manier kennis laten maken met demonstraties en workshops 

bijvoorbeeld.

 

RUIME SHOWROOM

De nieuwe BERLIN MODELLEN

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1.2 – 11.0; kms/liter: 83.33 - 9.09; CO2 gr/km 27 – 259.
Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Leverbaar zolang de voorraad strekt en niet i.c.m. andere aanbiedingen. Afgebeelde modellen kunnen op details afwijken van werkelijke uitvoeringen. Wijzigingen voorbehouden.

WIJ MAKEN DUITS 
RIJDEN BEREIKBAAR.
Wist u dat Duitse kwaliteit en innovatie bereikbaar is voor een betaalbare prijs? Wij bewijzen het. Bijvoorbeeld met de nieuwe 

Berlin uitvoering.  Een uiterst luxe versie met een zeer scherp prijskaartje. Het nieuwe instapmodel van Opel dat standaard uitgerust 

is met heel veel extra’s: zoals airconditioning, een geïntegreerde radio/CD/mp3-speler, cruise-control en een boardcomputer.

Kom langs in onze showroom voor een uitgebreide kennismaking!

CORSA BERLIN

€ 12.995
€ 16.095

ASTRA BERLIN

€ 19.495
€ 22.045,-

MERIVA BERLIN

€ 18.995
€ 21.345

ZAFIRA TOURER BERLIN

€ 25.595
€ 30.245

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, (030) 604 78 20

Stam Opel Utrecht Overvecht Sint Laurensdreef 20, (030) 264 34 34 

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl
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Koen Doodeman (1987) studeerde in 

2009 af als Bachelor of Education in 

Visual Art and Design, Hogeschool 

voor de Kunsten te Utrecht. In 2010 

werd hij benoemd tot docent Schil-

deren en Autonome Beeldende Ont-

wikkeling aan de HKU. Koen kiest 

als onderwerp voor zijn schilderijen 

voorwerpen die in het leven van alle-

dag op zijn weg komen. ‘Deze objec-

ten dienen voor mij als ijkpunten in 

de relatie tussen mijzelf en mijn dage-

lijkse omgeving’ legt hij uit. ‘In routi-

nematig handelen raak ik verwijderd 

van een logisch contact met deze om-

geving. Voor alledaagse handelingen 

heb je geen functioneel denken nodig. 

Je hoeft niet echt te kijken naar wat je 

doet. Toch neem je alles waar, welis-

waar weinig betrokken en met zekere 

afstand, maar je neemt waar. Voor mij 

genereert dit niet-speciieke waarne-

men, dit starende kijken, een hoop 

vrije gedachtestromen. In het staren 

verliezen vormen samenhang en con-

text en vallen deze ineen binnen een 

muzikale structuur. Anders gezegd, 

er ontstaat een compositie van de uit 

hun context en samenhang gelichte 

vormen. Deze vorm van kijken wil 

ik graag vastleggen in het schilde-

ren van voorwerpen die ik gebruik 

op momenten dat ik ze niet echt zie, 

maar waarmee ik daarna juist weer 

contact maak en ze opnieuw bekijk.’ 

Koen licht toe: ‘Het gaat mij dus niet 

om speciieke voorwerpen, eerder om 
de plek die ze innemen in mijn om-

geving. Ze zijn altijd zijdelings aan-

wezig, dringen zich niet op: de kof-

iezetter is er als je kofie wilt zetten. 
Zoals hierboven beschreven gaat het 

dus om de routinematige handeling 

die ik verricht met deze objecten, ik 

gebruik ze zonder erbij na te denken 

en ze überhaupt te bekijken. Op mo-

menten dat ik bewust word van dit 

soort handelen, zie ik wat ik doe en 

het voorwerp dat ik daarvoor gebruik. 

Het zijn dus eerder een soort van in-

dicatoren van de relatie tussen mij en 

omgeving.’ Hij schildert hoofdzake-

lijk met olieverf op doek. ‘Het ene 

schilderij zit dikker in de verf, bij een 

ander zijn de handelingen en verla-

gen uiterst minimaal. Afhankelijk van 

het onderwerp en het beeld dat eruit 

kan ontstaan, varieert de werkwijze.’ 

Zijn kleurgebruik is ook minimaal. 

‘Wat voor het materiaal geldt, geldt 

ook voor de kleuren: de keuze van de 

kleuren hangt af van elk voorwerp en 

het beeld dat ik ervan kan maken.’

Maarten Dekker (1986) studeerde 

Fine Art en Visual Art and Education 

aan de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht. Opvallend in zijn werk is de 

overgang van zuiver iguratief naar 

meer abstract. ‘Ik begon met het te-

kenen van mensiguren maar maak nu 
bijna abstracte werken met objecten 

als stoelen en brillen als aanleiding. 

Een van de redenen voor deze ver-

schuiving is mijn interesse voor de 

formele aspecten van het tekenen, 

met andere woorden de aspecten die 

te maken hebben met het tekenmate-

riaal, de drager, de compositie, etce-

tera. Kleur heb ik nooit echt gebruikt, 

en zo wel, altijd vrij minimaal. Ik 

werk eigenlijk altijd met zwart en wit. 

De drager is vaak wit en het teken-

materiaal, of dit nu houtskool, Oost-

Indische inkt of olieverf is, zwart. De 

variatie in grijstonen hierbinnen ont-

staat door mijn werkwijze, die alles te 

maken heeft met het uitvegen van te-

keningen en daar weer op doorgaan.’ 

Momenteel werkt Maarten voorna-

melijk met olieverf op doek. Muziek 

is van invloed op zijn werk: ‘Ik laat 

me onder meer inspireren door de 

muziek van Steve Reich, Philip Glass 

en Terry Riley.’ Als beeldend kunste-

naar moet je vaak ander werk erbij 

doen. Dat geldt ook voor Maarten: 

‘Ik kan momenteel alleen vóór de 

kunst leven, en om dat ook inancieel 
te bewerkstelligen heb ik twee dagen 

in de week een bijbaantje en geef ik 

modeltekenlessen.’

Overeenkomsten

Koen Doodeman en Maarten Dek-

ker kennen elkaar van de opleiding. 

Koen legt uit: ‘Maarten en ik ver-

trekken allebei vanuit voorwerpen. 

Als daar al een strikte scheiding in 

te ontdekken valt, zou het zijn dat 

hij meer kijkt vanuit de lijnvoering 

van een onderwerp en dat vertaalt in 

een gebaar. Bij mij is dat meer van-

uit een wisselwerking van vlakken. 

Wat betreft de onderwerpen zelf, daar 

hebben we zo onze eigen motivaties 

voor. Ook werken we allebei vaak in 

serie, op zoek naar een beeld waarin 

een vermoeden bevestigd wordt. Het 

aantal handelingen zal bij ons alle-

bei nog wel te tellen zijn, met andere 

woorden, het werk wordt vaak in één 

zucht gemaakt en draagt niet de hele 

ontstaansgeschiedenis in zich. Het 

werk moet een helderheid bevatten.’ 

Maarten voegt toe: ‘Dat we elkaar al 

weer een linke tijd kennen, is zeker 
van invloed geweest op de ontwikke-

ling van ons werk. Daarom zijn er ze-

ker overeenkomsten te ontdekken in 

ons werk. We zijn bijvoorbeeld beide 

geïnteresseerd in het grensvlak van 

iguratie en abstractie.’

De opening van deze expositie vindt 

plaats op zondag 28 april 2013 om 

15.00 uur in het gemeentehuis De 

Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 Bilt-

hoven.

Doodeman en Dekker
exposeren bij ArtTraverse

door Lilian van Dijk

Voor de komende expositie viel het oog van de commissie ArtTraverse op twee jonge talentvolle 

kunstenaars, Koen Doodeman en Maarten Dekker. Van 28 april tot en met 11 juni zijn de wanden van 

de passage in het gemeentehuis in Bilthoven bedekt met hun schilderijen en tekeningen.

Maarten Dekker werkt veel met zwart, 

wit en grijstinten.

Stretch shirt #2, een kunstwerk van 

Koen Doodeman.

Op vrijdag 26 april a.s. om 22.25 uur 

zendt omroep MAX op TV een ale-

vering uit, waarin uitdrukkelijk aan-

dacht wordt besteed aan de overval 

op het (voormalige) gemeentehuis 

van Maartensdijk in april 1944. Aan 

deze uitzending wordt medewerking 

verleend door de historici Koos Ko-

lenbrander en Anne Doedens.

Yvonne Zuurbier van Tuvalu Media 

benaderde de Maartensdijkers voor de 

voorbereiding van de uitzending over 

de overval op het gemeentehuis. Veel 

persoonlijke verhalen uit de Tweede 

Wereldoorlog raken in de vergetel-

heid. Mensen die zelf iets meemaak-

ten praten er over het algemeen niet 

makkelijk over, of zijn inmiddels 

overleden. Resultaat is dat veel kin-

deren of kleinkinderen rond blijven 

lopen met vragen over hun voorou-

ders. In Oorlogsgeheimen wordt ge-

probeerd alsnog de waarheid boven 

tafel te krijgen. En dit is hét moment 

om deze vragen te stellen, want met 

de jaren wordt de kans steeds kleiner 

dat er nog mensen zijn die ze kunnen 

beantwoorden.

Koos Kolenbrander en Anne Doedens 
vertellen bij MAX

door Henk van de Bunt

Na een succesvol tweede seizoen is bij MAX een nieuwe vierdelige serie Oorlogsgeheimen te zien.

Net als in de voorgaande reeksen worden ook dit keer persoonlijke vragen over

de Tweede Wereldoorlog beantwoord. Antwoorden waar mensen al jaren naar op zoek zijn.

Anne Doedens en Koos Kolenbrander voor de deur van het voormalig 

gemeentehuis van Maartensdijk

De Kroon en Hollands Kroon
door Henk van de Bunt

Hella en Wim van Schaik uit Groenekan hebben werk 

ingebracht voor hun tentoonstelling ‘De Kroon en Hollands 

Kroon’ die vanaf zaterdag 27 april tot en met zondag 16 juni 

op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 

uur gratis is te bezichtigen in het Voormalig Joods Werkdorp, 

Nieuwesluizerweg 42 in Slootdorp. 

Het aftreden van Koningin Beatrix en de kroning van Prins Willem-Alexan-

der op 30 april vormen een mooie aanleiding voor een expositie op deze 

historische locatie. Een troonwisseling of andere belangrijke gebeurtenis 

in het Koningshuis inspireert kunstenaars tot het maken van kunst. Beeld-

houwwerken, schilderijen, munten, tekeningen, zilverwerk en andere cre-

atieve uitingen als tastbare herinnering aan een historisch feit. Een groot 

aantal kunstenaars, galeries en verzamelaars heeft voor deze bijzondere 

expositie objecten beschikbaar gesteld. 

Kroon

In 2012 ontstond de gemeente Hollands Kroon na een fusie van Anna 

Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Van oudsher heeft die 

regio een hechte band met de Oranjes. Anna Paulowna is vernoemd naar 

de echtgenote van Koning Willem II. De Zuiderzeewerken brachten ach-

tereenvolgende vorstinnen naar de Kop van Noord-Holland. Hiervan zijn 

foto’s, ilms en krantenverslagen beschikbaar, te zien op de expositie. Uit 
het rijke archief van Beeld en Geluid zijn ilm-journaals opgespoord. Uit 
de voormalige gemeentehuizen zijn staatsieportretten van de verschil/ende 

koninginnen overgebracht naar het Voormalig Joods Werkdorp. 

Wim van Schaik naast (een kleiner beeld) Wilhelmina van Charlotte van 

Pallandt . Het grote beeld van deze Wilhelmina staat in Den Haag bij 

het Paleis Noordeinde. Nadien heeft van Pallandt drie series van kleiner 

formaat van dit beeld gemaakt. Dit beeld van Hella en Wim van Schaik is 

één van de beelden uit deze serie grote beelden. Daarnaast heeft zij een 

serie middelgrote beelden gemaakt 

en een serie miniaturen. 

In de hand een plaquette van 

Pier Pander: ‘Wilhelmina 1898’. 

Bij een nieuwe Koning komt 

het portret van de Koning op de 

muntstukken. De Rijksmunt geeft 

de opdracht aan een kunstenaar 

om hiervoor een ontwerp te maken. 

In 1898 werd Wilhelmina koningin. 

Pier Pander kreeg de opdracht 

een ontwerp voor het portret van 

de jonge Koningin op de gulden te 

maken. De afbeelding op de gulden 

heeft Pier Pander uitvergroot op 

deze plaquette.
www.arttraverse.nl

Maarten Dekker 
 (tekeningen)

Koen Doodeman
 (schilderijen)

Opening zondag 28 april 
om 15.00 uur 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

28 april  | 11 juni 2013



De Holle Bilt 1 - 3732 HM - De Bilt

www.biltschehoek.com

Prijs per persoon: € 27,50 
(uitsluitend op 29, 30 april en 1 mei 2013)

Reserveren gewenst!

Bel 030--2205811 voor informatie en reservering

Torentje van aubergine, tomaat, komkommer met 
Argentijnse rib-eye en een chutney van oranje paprika

***
Kaassoep met bleekselderij en appelstroop

***
Mousseline van schol en zalm met 

Hollandse garnalen en roergebakken spinazie

***
Onze nationale kleuren dessert

Ter gelegenheid van de inhuldiging van onze vorst 
Koning Willem-Alexander, presenteren wij ons 

KONINGSMENU

Raaijen Interieurs
Ontwerp nu uw eigen Skalma Creativo bank 

en ontvang 15% jubileumkorting

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt 

030-2202012, www.raaijeninterieurs.nl

Deens Design. 

Optimaal zitcomfort. 

Stel zelf uw elementen armen, 

pootjes en bekleding samen. 

Wij adviseren uw graag.

*  ACTIE  * *  ACTIE  *

sinds 1931

Voor de kenners. Van Koninklijke huize, vorstelijk lekker

BIEFSTUK ...................................................100 GRAM  € 1,98

Ouderwets lekker om te stoven. Naar recept van Beatrix

SUKADELAPJES .....................................500 GRAM  € 7,25

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid en gezouten

STEAK MAXIMA ...................................... 4 STUKS  € 7,00

Voor in de oven of op de barbecue. Met o.a. kipdijfilet in Japanse 

marinade 

YAKITORI SATE .....................................100 GRAM  € 1,50

Puur rundvlees. Lekker gekruid en mooi mager

KRONINGSBURGERS ........................... 3 STUKS  € 3,75

Van puur kipfilet, gekruid en gepaneerd

ORANJE SCHNITSELS ......................... 4 STUKS  € 5,00

Uit onze traiteurhoek: naar Italiaans recept

LASAGNE ....................................................100 GRAM  € 0,98

Voor de liefhebbers. Met o.a. lamsvlees, rode ui, courgette en 

grove gyroskruiden

LAMSGYROS ............................................100 GRAM  € 2,45

Van ons bekende lamsvlees. Gemarineerd & gekruid

LAMSRIBKOTELETJES ......................100 GRAM  € 2,25

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, kruidenolie, 

ontbijtspek & lenteui

KIPVLINDERS .........................................100 GRAM  € 1,35

Uit onze poeliershoek: naturel of gemarineerd

DRUMSTICKS ................................................ 1 KILO  € 4,98

Gekruid, gezouten en met een vleugje kruidnagel. Lekker grof

BOERENBRAADWORST ..................100 GRAM  € 1,25

Lekker beleg voor op de boterham

KONINGSGEBRAAD ...........................100 GRAM  € 1,98

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 20 april. Zetfouten voorbehouden.

Tuinen waarover wordt 
nagedacht
Elke tuin vertelt z’n eigen verhaal. 
Dat verhaal kan romantisch zijn, 
poëtisch, exotisch of gewoon 
erg spannend. Er zijn wel 
duizend manieren om een tuin te 
ontwerpen en aan te leggen. Maar 
voor u is er maar een de juiste. 
Sfeer, geur, kleur, daarover gaan 
wij graag met u in gesprek. Want 
de tuin die bij u past, ontstaat in 
dialoog.

Pieter de Koning Tuinen BV
Dr. Welfferweg 11 B, 3615 AK  Westbroek (Utr.)

tel. 0346 - 28 21 40
japansetuinen.nl | zuidelijketuinen.nl

www.koningtuinen.nl

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N






 
 

 
 

 














brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

 

Knip de kortingsbon uit en kom langs voor 12 mei 2013 
12 mei 2013
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Tuincreaties verbinden met bewoners 
door Guus Geebel

‘Een tuin moet een plek zijn die uitnodigt tot verwondering, speels zijn en ruimte geven aan kinderen 

om te kunnen ravotten’, aldus Pieter de Koning. Twintig jaar geeft hij vanuit deze ilosoie invulling 
aan zijn bedrijf Pieter de Koning Tuinen BV in Westbroek. Hij ontwerpt tuinen en legt die aan. In 

mei wil hij met een open zaterdag extra aandacht aan het twintigjarig bestaan schenken. 

Pieter de Koning groeide op in Pa-

pendrecht en had altijd interesse in 

de natuur. Thuis begon hij al op zijn 

twaalfde met tuinieren en het kweken 

van planten. Op zijn veertiende was 

regelmatig in een hoveniersbedrijf te 

vinden. Daarnaast deed hij vwo, stu-

deerde geschiedenis, bedrijfskunde 

en was een paar jaar leraar. Als stu-

dent werkte hij ook vaak bij hove-

niers, wat hem nog bijna zijn afstu-

deren kostte. Hij noemt het een soort 

tweesporenbeleid, waarbij de liefde 

voor tuinieren won. Hij volgde een 

hoveniersopleiding en werd zelfstan-

dig professioneel tuinontwerper. De 

Koning werkt uitstekend samen met 

een kring van collega’s uit de omtrek. 

‘De ene keer werk ik in mijn eentje en 

de volgende dag sta ik met acht man. 

We gaan heel lexibel met elkaar om.’

Combinatie

‘Ik ben zowel ontwerper als hovenier. 

Als ik een ontwerp maak ben ik hele-

maal tuinarchitect met alle kennis die 

daarbij hoort. Kom ik weer buiten, 

dan ben ik volledig tuinman. Bij een 

goede tuinontwerper hoort naast ken-

nis heel veel artisticiteit en het ver-

mogen in concepten te denken. Het 

bewaken van eenvoud en de grote lijn 

is typisch werk voor een architect, 

voor een hovenier is dat praktisch 

dingen kunnen maken. Ik weet dat 

te combineren en de mate waarin ik 

dat doe komt vrij weinig voor.’ Pieter 

de Koning houdt zijn kennis op het 

gebied van planten up-to-date. ‘Ik 

bezoek vaak gespecialiseerde kwe-

kers. Er is een aantal diehards dat al-

les uitprobeert. Daar hoor ik niet toe, 

maar ik heb wel contact met ze zodat 

ik kan toepassen wat zij uitvinden. 

Daarnaast verbreed ik mijn kennis 

met vakbladen en boeken. Ik denk dat 

ik al gauw tien procent van mijn tijd 

aan studie besteed.’ 

 

Warmte

De Koning hanteert een natuurlijke, 

milieubewuste manier van werken. 

Hij experimenteert veel met duur-
zame materialen. ‘Ik sta voor leven-

dige, wat speelse tuinen. Het was tien 

jaar in de mode om kille tuinen met 

zwarte tegels te maken. Daar geloof 

ik niet in en als mensen vragen om 

kunstgras denk ik, zo ga je kinde-

ren toch niet opvoeden. Ik vind een 

strakke tuin wel mooi, maar dan moet 

er wel warmte inzitten. Pieter de Ko-

ning gaat uit van eenvoud met leven-

dige details en niet teveel toeters en 

bellen.

Mensen

 ‘Ik stel me niet heel eigenzinnig op, 

maar het is ook niet van u vraagt en 

wij draaien. Het is mijn taak om wat 

mensen willen naar een hoger niveau 

te tillen. Een tuinarchitect moet een 

eigen mening en goede oren hebben.’ 

Bij de ontwerpen van De Koning gaat 

het niet alleen om de beplanting. Ook 

de mensen horen daarbij. ‘Een tuin 

moet leven, maar eigenlijk is nog be-

langrijker dat die tuin helpt dat men-

sen leven.’ Het tuinmeubilair vindt 

Pieter de Koning iets dat de opdracht-

gevers zelf moeten uitzoeken. ‘Ik wil 

niet alles bepalen, ik maak de basis 

en dan hoop ik dat de bewoners zelf 

het geheel tot leven brengen.’

Pieter de Koning bezig met de aanleg van een tuin langs het Amsterdam-

Rijnkanaal.

‘Overvallers’ openen nieuwe vestiging 
van Vink Witgoed

Zaterdag 20 april in de Prinses Christinastraat in Westbroek. Het is nog vroeg en wat aan de frisse 

kant maar het zonnetje schijnt. Jan den Ouden, bij de lezers van De Vierklank vooral bekend als de 

geestelijke vader van de wekelijkse ‘Mopper’, spreekt in alle rust de belangstellenden toe die zijn 

gekomen voor de opening van het nieuwe onderkomen van Vink Witgoed.

Den Ouden geeft een schets van de 

dynamische loopbaan van eigenaar 

Ruth Nagel. Hoe deze in zijn jeugd 

de ambitie had om de verzorging in 

te gaan of politieagent te worden. 

Hoe hij met zijn MEAO-opleiding 

uiteindelijk toch maar voor de onder-

nemerskant koos. Hij was toen op z’n 

13e al helemaal onderaan de ladder 

begonnen bij meneer Vink, de slager 

van Westbroek. Het leidde er uitein-

delijk toe dat Ruth Nagel de zaak van 

meneer Vink in 2001 overnam. Die 

was toen al lang van slagerij in Vink 

Witgoed overgegaan. Het verdere 

verhaal is bekend. En nu, op deze 

dag zou de laatste mijlpaal worden 

geslagen: de opening van de nieuwe 

zaak in de voormalige Rabobank. Een 

prestatie van formaat, verkregen door 

vooral hard te werken en altijd klaar 

te staan voor de klanten.

Overval

Op dat moment naderde een zwarte 

personenauto het gezelschap. Twee 

jonge kerels sprongen er uit, bei-

den voorzien van een koevoet, Ze 

renden richting ingang van de nog 

te openen zaak. Er was opeens een 

grote rookwolk, Toen deze was op-

getrokken bleek dat de ‘overvallers’, 

die zich weer snel uit de voeten had-

den gemaakt, een opening hadden 

geforceerd naar het nieuwe pand. 

Ruth Nagel en zijn echtgenote Co-

rina onthulden vervolgens een groot 

bord waarop stond dat de nieuwe 

vestiging van Vink Witgoed nu echt 

was geopend. De belangstellenden 

konden hierna het pand betreden, Het 

zag er binnen allemaal heel fraai uit. 

Een grote showroom gevuld met een 

keur aan witgoed en huishoudelijke 

apparatuur. Alles versierd met fraaie 

bloemstukken. Er waren charmante 

jongedames die met hapjes en drank-

jes rondkwamen De kok ging ook aan 

het werk en liet de bezoekers proeven 

van wat hij aan het koken was. Aardig 

in het gebouw is de enorme kluisdeur 

van de voormalige bank. Die komen 

we als een tastbare herinnering aan 

die periode tegen als we het pand be-

treden. Buiten hadden de kinderen in-

tussen al bezit genomen van het grote 

springkussen. Hun ouders keken bin-

nen hun ogen uit naar de uitgebreide 

en rijke collectie. 

De hele dag door zou de belangstel-

ling voortduren. Vink Witgoed heeft 

op originele wijze haar nieuwe vesti-

ging in bezit genomen. [MN]

De zon scheen voor eigenaar Ruth Nagel en echtgenote Corina.

De nieuwe showroom van Vink Witgoed. In het midden Corina Nagel.

Containers van  

het hellend vlak af
Begin dit jaar werden bewoners van de Kon. Wilhelminaweg gedwongen 

om de afvalcontainers op het hellende vlak tussen het ietspad en de rij-
baan aan te bieden voor lediging. Bewoners protesteerden tevergeefs; het 

argument dat het gevaarlijk is omdat containers na het ledigen omvallen en 

op het ietspad terecht komen, maakte weinig indruk. De afvalinzamelaar 
beloofde de containers dwars, in de rijrichting terug te plaatsen en bij harde 

wind ze op de betreffende strook neer te leggen. Daar komt in de praktijk 

kennelijk weinig van terecht getuige dit beeld van vorige week donderdag.

Afgelopen week was het slalommen geblazen over het ietspad aan de Kon. 
Wilhelminaweg.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Zomerbloeiers

Petunia, Lobelia of 

Impatiens. 

Potmaat 9 cm.

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor

1,99

wk 17. Geldig van 25-04 t/m 01-05. OP=OP

a.s.  zondag

Open
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Rob van Eck viert het hele jaar feest
De Biltse juwelier/edelsmid Rob van Eck grijpt zijn 15-jarig jubileum aan om de gemeente eens fl ink 

op te schudden. Het hele jaar door zijn er acties te verwachten, verrassende activiteiten en 

er worden kijkjes in de spannende wereld van de edelsmid gegeven.

Aandacht voor Rob van Eck’s 

werk zal er volop zijn in de ge-

schreven media, middels folders 

en zelfs op de lokale radio. Van 

Eck zet bewust in op ‘lokaal’ en 

betrekt diverse lokale onderne-

mingen bij de viering van zijn 

jubileum. Vanaf 1 mei gaat dat 

direct al van start met een leuke 

moederdagactie. Klanten kun-

nen een tasje met verrassingen 

verwachten met leuke informa-

tiefolders en wat lekkers. In een 

aantal tasjes zit zelfs een waar-

debon van restaurant De Witte 

Zwaan, dus even goed kijken 

kan de moeite waard zijn.

Tijdens de jaarmarkt op 25 mei 

wordt er een soort van tentoon-

stelling ingericht waarin aan-

dacht voor het edelsmeden en 

de apparatuur. Uiteraard is er 

dan prachtig ambachtelijk werk 

van Rob van Eck te bewonderen 

maar ook aandacht voor werk 

van zijn oud stagiaires en nieuwe 

3-dimensionale technieken bij 

het ontwerpwerk. Rob: ‘Met de 

huidige goud- en zilverprijzen 

krijgen we regelmatig oude sie-

raden aangeboden om daar weer 

iets moois van te maken. De her-

innering aan de oorsprong blijft, 

maar - om maar een voorbeeld te 

noemen - van die oude armband 

van oma weer een stuk te maken 

dat ook gedragen wordt, dat is 

echt heel dankbaar werk.’

Rob en Marian van Eck zijn altijd samen in de winkel te vinden. Marian is over het algemeen het eerste 

aanspreekpunt terwijl Rob bezig is met reparaties, vermaakwerk of een bijzonder ontwerp.

Rob is ‘gewoon’ in de winkel 

aan het werk waarvan, dankzij 

een goede beveiliging, de deur 

bij goed weer uitnodigend open 

staat.

Openingstijden:
di t/m vrij 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 16.00 uur
www.robvaneck.nl

GRATIS  
Alcoholtester  
bij uw BOVAG 
-onderhoudsbeurt

Openingstijden:

Maandag 08.30 - 20.00

Dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 18.00

Zaterdag 09.00 - 21.30
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Informatieavond  
woningbouw Westbroek 

door Henk van de Bunt

In 2009 heeft de Biltse gemeenteraad de Toekomstvisie Westbroek vastgesteld,  

die samen met inwoners tot stand is gekomen. Eén van de punten die naar voren  

kwam is de behoefte aan woningbouw om het dorp de komende jaren vitaal te houden.  

Momenteel zijn er verschillende ontwikkelingen op dit terrein. Dinsdag 16 april  

was er een informatieavond in het dorpshuis van Westbroek. 

Als aanvulling op de toekomstvisie 

is in 2009 een woningbehoefteon-

derzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat 

er met name vraag is naar woningen 

voor starters en senioren. Bij dit on-

derzoek zijn ook mogelijke woning-

bouwlocaties binnen de rode contour 

benoemd en de voorkeur voor volg-

orde waarin deze ontwikkeld kunnen 

worden. Daarbij hebben de locaties 

binnen de bestaande bebouwings-

grens de voorkeur gekregen. Ook zijn 

bedrijfslocaties genoemd, met daarbij 

de opmerking dat gekeken kan wor-

den of de bedrijven naar een andere 

locatie verplaatst kunnen worden, zo-

dat woningbouw daar mogelijk is. Nu 

zich verschillende ontwikkelaars bij 

de gemeente gemeld hebben met het 

verzoek om op een aantal van deze 

locaties woningen te realiseren, moet 

de gemeente een besluit nemen over 

locatie, programma en fasering. 

Belangrijk

Tijdens de informatieavond keken de 

aanwezigen mee naar de uitkomsten 

van de Toekomstvisie en het woning-

behoefteonderzoek. Vervolgens werd 

gekeken naar de prioritering van de 

woningbouwlocaties en waarom die 

verschoven is in de afgelopen jaren. 

Tot slot werd men geïnformeerd over 

welke verschillende verzoeken er lig-

gen van particuliere ontwikkelaars 

en werd er inzicht gegeven in de rol 

en het standpunt van de gemeente 

bij deze ontwikkeling en ook welke 

rol de inwoner in het verdere proces 

heeft. 

Het Dorpsberaad Westbroek was bij 

monde van voorzitter Marcel Pisa blij 

met de grote opkomst in het Dorps-

huis van Westbroek. Daarmee werd 

door de bewoners een duidelijk sig-

naal gegeven hoe belangrijk het on-

derwerp voor hen is. 

Starters

Marcel Pisa: ‘Het Dorpsberaad staat 

onverkort achter het woningbehoef-

teonderzoek van 2009. Dat betekent 

dat er nieuw gebouwd kan worden in 

plukjes van 5 á 10 woningen min of 

meer egaal gefaseerd tot 2030. Dus 

elke 5 jaar ongeveer 10 woningen af-

hankelijk van de bouwlocatie. 

Het bouwen van nieuwe woningen 

komt de vitaliteit van Westbroek ruim 

ten goede. Het verenigingsleven, 

maar bijvoorbeeld ook de kerk en 

school zijn afhankelijk van een vitaal 

dorp’. De nadruk bij de woningen ligt 

op starterswoningen maar daarnaast 

moet er volgens Pisa en secretaris Jan 

Hennipman ruimte zijn om te komen 

tot woningen voor de zogenaamde 

doorstromers, die ruimer willen wo-

nen. Hennipman: ‘De gedachte daar-

achter is dat daarmee weer woningen 

vrij komen voor starters en jonge 

gezinnen. In de praktijk worden in 

Westbroek veel woningen onderling 

verkocht. De onderlinge contacten 

doen wat dat betreft goed hun werk 

in een kleine kern’. Naar de mening 

van de Dorpsraad zijn voor met name 

de senioren er weinig tot geen voor-

zieningen in een kern als Westbroek. 

De verwachting is ook niet dat die 

voorzieningen er gaan komen. Wel 

zijn er mogelijkheden om de jongere 

senioren tegemoet te komen als het 

gaat om woningbouw. Mede omdat in 

Westbroek veel kleine bouwbedrijven 

actief zijn staat het Dorpsberaad ze-

ker niet afwijzend tegen het aanbie-

den van vrije kavels waarop men zelf 

een woning kan bouwen. 

Fasering

De fasering en de daaraan gekop-

pelde prioriteiten als het gaat om de 

locaties zijn in de afgelopen periode 

verschoven van prioriteit 2 naar 4. 

De gemeente heeft aangegeven dat er 

intensief overleg is geweest met de 

provincie over de mogelijkheid om de 

rode contour ter hoogte van het terrein 

van Van Oostrum ‘om te klappen’, zo-

dat bouwen op deze locatie eventueel 

mogelijk is. De provincie is hiertoe 

niet bereid, vanwege de ligging aan de 

grens van het groene hart en daarom 

nu wordt gekozen voor de locatie Van 

Wijnen. Het Dorpsberaad heeft in de 

gemeenschap duidelijk gemerkt dat 

er twijfels zijn over de inspanningen 

die door de gemeente zijn verricht om 

verder te gaan met andere locaties en 

steunt daarom ook van harte het voor-

stel van wethouder Ditewig om gede-

puteerde Bart Krol van de Provincie 

Utrecht uit te nodigen om te komen 

luisteren naar het standpunt van de 

bewoners en met hen en het Dorpsbe-

raad te bespreken of de provincie nog 

mogelijkheden ziet. 

Het was dinsdag 16 april tijdens de informatieavond in het dorpshuis van 

Westbroek ‘volle bak’. 

Nieuwe zonnepanelen in  
Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt

Op dinsdag 12 maart vond in het dorpshuis Hollandsche Rading een informatieavond van  

Transition Town plaats over energiebesparing en zonne-energie. Op deze avond waren er 

verschillende deskundigen van de energiewerkgroep van Transition Town die voorlichting gaven.  

Dat leidde ertoe dat binnen een maand zonnepanelen werden geïnstalleerd op het dak van 

een huis aan de Schaapsdrift te Hollandsche Rading. 

Transition Towns in de gemeente De 

Bilt is onderdeel van een wereldwijde 

vrijwilligersorganisatie die zich richt 

op een duurzame samenleving, die 

minder afhankelijk is van grootschali-

ge energie-exploitatie met schadelijke 

CO2 uitstoot. Door zelf actief te wor-

den op gebieden als energiebesparing, 

productie van duurzame energie, re-

cycling en voedsel kunnen bewoners 

zelf aan de slag met de verbetering 

van onze lokale leefomgeving. Zo 

zijn in de gemeente De Bilt al meer 

informatieavonden georganiseerd, is 

er een Repair Café ontstaan en zijn er 

meerdere werkgroepen actief. Transi-

ton Town werd vaak genoemd in de 

bijeenkomst over de energiecoöpera-

tie die woensdag 17 april plaatsvond.

Voorbeeld

Deze avond werd door de gemeente 

georganiseerd. Goed voorbeeld doet 

goed volgen. In 2011 kwam het voor-

stel van een energiecoöperatie voor 

het eerst in de gemeenteraad aan de 

orde. Het aanvankelijke idee was 

centrale inkoop van energie waarna 

in 2012 een haalbaarheidsonderzoek 

plaatsvond. Dat idee van centrale in-

koop is deze week geheel verlaten en 

het accent van de energiecoöperatie 

ligt nu evenals bij Transition Town op 

energiebesparing en zonnepanelen en 

haakt daarmee in op wat door Trans-

tition Town reeds jaren in onze ge-

meente is ontwikkeld. De energiecoö-

peratie moet nog in de Gemeenteraad 

van De Bilt worden geagendeerd. 

Op de foto de bewoners van het huis met de splinternieuwe zonnepanelen van leverancier Maarten Strengers en zijn 

collega van Positive Energy en verder Ebbe Rost van Tonningen die vanuit Transition Towns op dinsdag 12 maart de 

avond organiseerde. 

Open huis nieuwbouw 

Maartensdijk
Dinsdag 16 april was er open huis voor de nieuwe bewoners 

van de appartementen achter het voormalig gemeentehuis in 

Maartensdijk. De opkomst was hoog en veel huurders hadden 

familie, vrienden en kennissen meegenomen.

In de naaste omgeving van het voormalig gemeentehuis en administratie-

kantoor zijn twee appartementengebouwen met in totaal 42 woningen en 

twee vrijstaande woningen gebouwd. Het voormalige gemeentehuis is ver-

bouwd tot kantoorruimte. Het oude administratiekantoor is verbouwd tot 

medisch centrum. De bewoners werden ontvangen door SSW. Ook was er 

de mogelijkheid om in de woning te kijken. Veel huurders maakten van de 

gelegenheid gebruik om de maten in de woning op te meten. En omdat veel 

bewoners elkaar al kennen werd er ook een kijkje genomen bij de buren. 

Nog een paar appartementen

Inmiddels zijn alle starterswoningen verhuurd. Er is nog een aantal senio-

renappartementen vrij. Kijk op www.ssw.nl voor meer informatie. Ga naar 

www.woningnetregioutrecht.nl om te reageren. Dat kan tot 7 mei. Woning-

zoekenden uit Maartensdijk, en andere inwoners van gemeente De Bilt, 

hebben voorrang op woningzoekenden van buitenaf. SSW wil hiermee zo-

veel mogelijk doorstroming in Maartensdijk en de andere kleine kernen op 

gang brengen.

Na aloop werd er, onder het genot van een borreltje, nagekletst.



U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo) Aanvraag 
reguliere procedure
•  Bilthoven, Julianalaan 186, oprichten 

woning (28-03-2013)
•  Bilthoven, Jupiterlaan 5, plaatsen van 

een dakkapel aan de voor en achterzijde 
woning (04-04-2013)

•  De Bilt, François Mauriacweg 26, uit-
breiden van de woning (05-04-2013)

•  De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 87A (toe-
voeging Nr.16), plaatsen lichtreclame 
(08-04-2013)

•  Maartensdijk, Dr.J.J.F. Steijlingweg 28, 
plaatsen dakkapel (03-04-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Parklaan 88, aanpassing van 

de entree van de woning (08-04-2013)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 315, 

noodkap van 2 grove dennen (10-04-
2013)

•  Bilthoven, Sweelincklaan 84, kappen 
van 1 inlandse eik (10-04-2013)

•  De Bilt, Groen van Prinstererweg 2, con-
structief aanpassen van bestaande ver-
diepingsvloer teneinde de doorbuiging te 
beperken (09-04-2013)

•  Groenekan, Veldlaan 3A, kappen 1 kas-
tanjeboom (05-04-2013)

•  Maartensdijk, Merellaan 1A, wijzigen 
van de voorgevel van de woning (04-04-
2013)

•  Westbroek, Kerkdijk 26, plaatsen brug 
en aanleggen vijver (03-04-2013)

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid
•  Bilthoven, Kees Boekelaan 10, het 

brandveilig gebruik maken van het kin-
derdagverblijf en een onderwijsgebouw 
(08-04-2013)

[bron: www.debilt.nl]              17.04.2013

Voor uitbreiding 

van ons team

zijn wij op zoek naar een 

MEDEWERKER VERS
Het betreft 5 ochtenden per week

Ma t/m vr, tijden in overleg
 

Voor info neem contact op met
Rob van Belsen

C1000 Johan de Zeeuw

Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk 

tel. 0346-211212

Dolphin 

Schoonmaakservice 
zoekt representatieve

schoonmaakkracht m/v
voor een object in De Bilt

ma/wo/vrij 06.00/07.45

ervaring en een goede beheersing v.d.

Ned. taal in woord en geschrift is een vereiste

Minimale leeftijd 23 jaar

voor info 030-2626235

VACCINEREN/CHIPPEN 
Laat uw hond of kat vaccineren/chippen

door onze dierenarts op 16 maart van 10:30-12:30

Voordelig tarief.

BIOFOOD Acties:

Kleinverpakking 3kg. ..............................€11,95

Geperst 5kg ..................................................€13,95  

Schapenvet ..................................................€5,95 

Schapenvet ....................................2 voor €10,-

Gratis kluif bij grootverpakking.

www.biofooddiervoeding.nl

16 maart 
BIOFOOD 

PROMO-ACTIE Fixet Opende

De wending 14

9865 VC Opende

Tel: (0594) 65 90 13

www.opende.fixet.nl

adv2013A5liggendFCOPENDE_Layout 1  6-3-2013  15:10  Page 1

26 & 27 april

BIOFOOD

PROMO-ACTIE

Hollandsche Rading

Laat uw hond of kat vaccineren/chippen

door Dr. Woof op 26 april 

van 14:00-16:00   (Voordelig tarief)

GroenRijk Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138

3739 JT Hollandsche Rading

www.groenrijkhollandscherading.nl

Pro� le Rene
Hessenweg 131 
3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782
www.pro� lerene.nl

Voor alle bezoekers hebben 
wij een aardige attentie als 

dank voor uw bezoek.Profi le Platje 

Als u besluit op deze dag een

Volgende week woensdag 1 mei 

Sparta opstapdag electrische � etsen

Alle modellen van Sparta testen bij 

Pro� le Rene

Hessenweg 131 De Bilt

Koopt u op deze dag een e-bike bij ons dan is hij 

GRATIS 3 jaar allrisk verzekerd twv € 180,- 
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Groenhorst College tegen geweld
Voorstelling tegen agressie en voor conlictbeheersing

door Marijke Drieenhuizen

Zestig leerlingen horen harde muziek als ze hun plek zoeken in de aula van het Groenhorst College 

 in Maartensdijk. De acteurs van Theatergroep Playback staan klaar en zijn vanaf  

het begin duidelijk. Iedereen mag zijn mening geven, als iemand praat houdt  

de rest zijn mond en als je iets wilt zeggen steek je je vinger op.

Wie houdt er van vechten ? – Iets 

minder dan de helft van de leerlingen 

steek zijn hand op. – Wie is er wel 

eens bij een gevecht geweest? – On-

geveer een derde van de tweedejaars 

leerlingen van voornamelijk 13 en 14 

jaar steek zijn hand op.

Interactief

De voorstelling HARD vindt plaats 

op initiatief van het Actieteam Jon-

geren. Dit team is een samenwer-

kingsverband tussen verschillende 

organisaties zoals het jongerenwerk, 

maatschappelijk werk, het Centrum 

voor Jeugd en Gezin, de politie en de 

gemeente. Samen pakken zij overlast 

die door jongeren ontstaat aan. De ge-

meente heeft de voorstelling geinan-

cierd die eerder ook al opgevoerd is 

op de Oranje Nassau School in Bilt-

hoven. Door de interactieve voorstel-

ling proberen de acteurs de leerlingen 

inzicht te geven in het ontstaan van 

agressie en conlicten en wat het ei-
gen aandeel daarin kan zijn. Met re-

gelmaat wordt de voorstelling even 

stilgelegd en wordt aan de leerlingen 

gevraagd of ze zien wat er gebeurt en 

hoe dingen eventueel anders opgelost 

zouden kunnen worden. 

Boeiend

De leerlingen van het Groenhorst la-

ten lang niet allemaal het achterste 

van hun tong zien. Het verhaal gaat 

over Kes en Ringo, twee jongens met 

problemen. De één is agressief, de an-

der heeft veel aan zijn hoofd. Er tus-

sendoor loopt Angel, de vriendin van 

de ‘agressieve’ Ringo. Door thema’s 

als identiteit, communicatie, samen-

werken en zeker ook opkomen voor 

jezelf uit te spelen, aangevuld met 

mogelijke oplossingen vanuit de zaal, 

zien de leerlingen hoe je agressie kan 

voorkomen of oplossen en hoe je con-

licten niet heel groot kunt laten wor-
den. Het verhaal boeit de leerlingen 

zichtbaar. Angel mag van Ringo niet 

zonder hem uit. Angel probeert steun 

te vinden in de zaal. Samen met een 

leerling proberen zij Ringo over te ha-

len. Het lukt. Kes heeft het ook moei-

lijk en krijgt steun van een leerling. 

‘Rustig maar, niet op letten, tot 10 

tellen’. Samen lukt het ze om Ringo 

anders naar de situatie te laten kijken. 

Groot applaus volgt voor de leerling. 

Zorgcoordinator Agnieta Dijkstra is 

onder de indruk van de voorstelling. 

‘Het ging er heftig aan toe. Ik hoop 

dat de leerlingen gezien hebben dat 

er oplossingen zijn voor agressie en 

conicten. We gaan er hier op school 
zeker verder mee’. 

Zestig leerlingen zien de voorstelling van Theatergroep Playback over 

agressie en conlictbeheersing.

Gastlessen ‘Leren omgaan met geld’
Van maart tot en met begin april hebben in totaal 14 medewerkers die werkzaam zijn bij de 

Rabobank UHR en Woonstichting SSW gastlessen gegeven aan ca. 120 leerlingen van 3VMBO  

van het Groenhorst College over het thema omgaan met geld.

De leerlingen kregen in 3 achter-

eenvolgende weken de lessen aan-

geboden, als onderdeel van het vak 

economie. Tijdens de lessen was er 

aandacht voor zaken als budgette-

ren, sparen, lenen, schulden, je toe-

komstdroom, etc. 

De Rabobank UHR en Woonstich-

ting SSW zetten zich al een aantal 

jaren in voor dit project. Een mooie 

vorm van maatschappelijk betrok-

ken ondernemen: het beter leren 

kennen van een doelgroep, invul-

ling geven aan preventie van schul-

den en het op een andere manier 

omgaan met de eigen vakkennis. 

Evaluatie

Uit evaluatie blijkt dat zowel de 

school als de gastdocenten terugkij-

ken op een zeer waardevolle erva-

ring. Voor de leerlingen is het een 

leuke en praktische aanvulling op 

de lesstof uit de boeken. Belang-

rijk is dat tijdens de gastlessen de 

leerlingen bewuster gaan nadenken 

over de gevolgen van aankoopkeu-

zes. Het is de bedoeling dat het 

project volgend schooljaar weer zal 

plaatsvinden.  

(Astrid Kloosterziel)Gastles op het Groenhorst.

Dansgroepen WVT  
geven fraaie uitvoering

Een kleine tachtig pupillen van dansdocent Leonie Arends, die les krijgen bij  

de Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT, gaven op zondag 21 april  

een wervelende voorstelling in het Nieuwe Lyceum.

 

Dit jaar waren er twee voorstellin-

gen, een om 13.00 uur en een om 

15.00 uur. Elke opvoering omvatte 

tien dansen, waarvan zeven op beide 

programma’s voorkwamen en drie 

onderdelen anders waren. In de pauze 

werden rode rozen verkocht, ter be-

schikking gesteld door Bilthovense 

en Biltse bloemisten. De opbrengst 

was bestemd voor het Wereld Natuur 

Fonds. Verschillende groepen kinde-

ren uit groep 1, 2 en 3 van de basis-

school die bij WVT Kleuter- of Kin-

derdans volgen, lieten op het podium 

van de aula van het Nieuwe Lyceum 

het resultaat van een seizoen lang hard 

oefenen zien. De dansen die werden 

opgevoerd toonden stijlinvloeden uit 

de hele wereld. Aan de kostuums en 

grime was veel zorg en aandacht be-

steed, zodat de danseresjes er prachtig 

uitzagen. De kinderen hadden zicht-

baar plezier in het dansen en hielden 

goed met elkaar rekening door regel-

matig naar elkaar te kijken, zodat er 

geen botsingen plaatsvonden en alles 

zo gelijk mogelijk ging. De zaal was 

goedgevuld en de ouders, broers, zus-

jes, oma’s, opa’s en andere familiele-

den en kennissen genoten van het ge-

varieerde programma. Zie ook www.

vvsowvt.nl. [LvD]

De kleine Vlinders waren een lust voor het oog met hun mooie kostuums en 

spannend geschminkte gezichtjes

Waterbuffels geëerd met poëzie

Tijdens ‘Vergeten Kunst’, een initiatief om minder opvallende 

kunstwerken van weleer aan de vergetelheid te ontrukken, 

kregen ook de Waterbuffels van de in 2012 overleden 

kunstenares Fioen Blaisse in het plantsoentje  

bij de Patrijzenlaan en de Hertenlaan volop  

aandacht op zaterdag 20 april.

Leerlingen van de Kees Boekeschool en de Berg en Boschschool droegen 

een aantal gedichten voor die zij in samenwerking met dichter-poëziedo-

cent Gerard Beentje uit Almere hadden gemaakt: De waterbuffels van Fioen 

Blaisse, Wij zijn sterk maar alleen zijn wij zwak, een gedicht zonder titel, 

De buffel en de bloem, nog een titelloos gedicht, Een waterbuffel spreekt 

en Vergeten. Soms lazen ze regels in een groep voor, dan weer sprak één 

leerling een of meer regels, soms twee leerlingen tegelijk, soms meerdere 

tegelijk, en vaak was er sprake van reacties over en weer tussen enkele 

leerlingen en een soort spreekkoor van een grotere groep. Enkele gedichten 

waren op groot formaat op zeildoek afgedrukt en stonden langs de vijver 

opgesteld. Er was behoorlijk wat belangstelling voor de eerste voorstelling 

om twaalf uur, die een kwartier duurde. De gedichten waren voornamelijk, 

beschouwend, meestal ernstig van toon, maar soms ook humoristisch. Als 

grapje riepen de leerlingen aan het eind van hun voorstelling: Viva Moz-

zarella! Per slot is de lekkerste mozzarella de echte, van buffelmelk bereide 

variant en dat mag best eens worden benadrukt. [LvD]

Leerlingen van de Kees Boekeschool en de Berg en Boschschool lazen 

gedichten voor aan de rand van de vijver met daarin de drie waterbuffels 

van Fioen Blaisse.



De Bilt - Bilthoven
Woensdag 24 april

 20.00 uur  Feestavond, Opstandingskerk

Vrijdag 26 april

 20.00 uur  Oranjebingo, Buurthuis ’t Hoekie

Dinsdag 30 april

 08.00-08.05 uur  Klokken luiden Dorpskerk

 07.00-10.00 uur  Kindervrijmarkt, Hessenweg

 20.30-21.30 uur  Lampionnenoptochten

 20.30-23.30 uur  DJ Duo Fost gazon Jagtlust

 22.00-22.15 uur  Vuurwerkshow overveld Jagtlust

Groenekan
zaterdag 27 april Oranjebal

Locatie: Huize Voordaan, tuin en feesttent

 17.00 uur   Algemene Ledenvergadering (ALV)

 18.30 uur  Aanschuiftafel

 19.30 uur  Kinderdisco

 21.00 uur  Smartlappenfestival & Feest

met de band ‘Ruizzz’

 01.00 uur  Einde

dinsdag 30 april 

Locatie: Huize Voordaan, tuin en feesttent

 12.00 uur   Picknick, ‘Bring your own basket’ 

 12.30 uur  Pannenkoeken

 12.30 uur  Start inschrijving teams Wipe-Out. 

 13.00 uur  Sluiten inschrijving teams Wipe-Out

Wipe-Out (Part 1)

Locatie: Huize Voordaan, tuin

 13.00 uur  Wedstrijden: groep 3 – 5

 13.30 uur  Wedstrijden: groep 6 – 8

 18.00 uur  Prijsuitreiking, op locatie 

Televisiekijken en Kleuter-& Peuterpret

Locatie: Huize Voordaan, feesttent en tuin

 14.00 uur   Televisiekijken op één van de twee grote 

schermen

 14.30 uur  Schminken, schilderen, pannenkoeken en snacks 

Wipe-Out (Part 2) 

Locatie: Huize Voordaan, tuin

 15.45 uur  Wedstrijden: 12 t/m 17 jaar

 16.30 uur  Wedstrijden: 18+

 18.00 uur  Prijsuitreiking, op locatie

Vrijmarkt, Borrel & Sluiting

Locaties: Groene Daan en Huize Voordaan

 17.00 uur  Vrijmarkt

 17.30 uur  Borrel

 18.00 uur  Prijsuitreiking Wipe-Out

 20.30 uur  Afsluiting, door Marco van der Padt

Hollandsche Rading
Dinsdag 30 april 

Locatie:Tennisclub e.o. 

 12.00 uur  Kronings-kermis op grasveld Adri Piecklaan/

Charles Weddepohllaan

 16.00 uur  Optocht kinderen: thema ‘Koning en Koningin’

 16.30 uur  Vrijmarkt op parkeerterrein Tennisclub

 17.30 uur  Prijsuitreiking ‘Mooiste Koning & Mooiste 

Koningin’

 18.00 uur  Kronings-toast door 

Burgemeester Gerritsen & Wethouders

 18.30 uur  Oranje-quiz met mooie prijzen

 20.00 uur  Einde programma

Lage Vuursche
Tentoonstelling ‘Kasteel Drakestein’ in dorpshuis ‘De Furs’ aan de 

Slotlaan zijn als volgt: vrijdag 26/4, zaterdag 27/4, zondag 28/4 en 

maandag 29/4 van 13.00 uur tot 16.00 uur; dinsdag 30/4/2013 van 

10.00 uur tot 17.00 uur.

Vrijdag 25 april

 10.00 uur  feestelijke ontvangst ouderen Lage Vuursche in 

Dorpshuis

 10.30 uur  optreden Soester Muziek Gezelschap

 10.30 uur  hardlopers Baarnsch Lyceum / Waldheim Mavo 

verbinden Baarn met Lage Vuursche

Zondag 28 april

 11.00 - 16.00 uur  bezichtiging AA-hofauto m.m.v. de Burberry-

lady’s

 10.00 - 16.00 uur  oude Mercedesbus pendelt tussen Baarn en Lage 

Vuursche

Maandag 29 april

 11.00 - 16.00 uur  AA-hofauto pendelt tussen Baarn en Lage 

Vuursche

 19.00 - 21.00 uur  gekostumeerd voetbal

 11.00 - 24.00 uur  gezellige disco in het Dorpshuis

Dinsdag.30 april

 10.00 - 17.00 uur  groot TV- scherm in Dorpshuis

 10.00 - 16.30 uur  kramenmarkt

 11.15 uur  vlag hijsen in het dorp o.a. door burgemeester M. 

Roëll

 11.45 uur  vlag hijsen bij verpleeghuis St.Elisabeth door 

burgemeester M. Roëll

 12.30 uur  onthulling Koningslinde in de Dorpsstraat

 12.30 - 16.30 uur  kinderspelen

 12.35 uur  gelegenheid voor de inwoners Lage Vuursche 

voor een toast  in de tuin van de familie Boersma 

(Klein Drakenstein)

 13.00 - 16.30 uur  optredens van de Eemzangers en de Cannonball 

Johnsons

 16.30 uur   Concert in de Ned.Herv.Kerk in Lage Vuursche 

door organist Ton van der Horst uit Hilversum

 17.00 - 22.00 uur  versierd Oranjebal voor inwoners Lage Vuursche 

in De Stal



Maartensdijk
Zaterdag 27 april

 ??.?? uur  Start Lootverkoop bij Kapper Hans Stevens t.b.v. 

vliegtuigrondvlucht die plaatsvindt op 30 april 

rond 15.00 uur. Loten zijn te koop tot uiterlijk 30 

april, 11.00 uur.

 Vanaf 14.00 uur  Bingo voor 50+ers in Dijckstate

Dinsdag 30 april

 08.00 uur  Ballonnen ophalen in Dijckstate

 08.00-12.00 uur  Kindervrijmarkt op het Maertensplein

 09.00 uur  Ontvangst/aubade door burgemeester op het 

Maertensplein

Vlag hijsen door Agger Martini

Ballonnen oplaten

Volksliede door Kunst & Genoegen

 v.a. 09.30 uur  Beamer + scherm in Dijckstate

Gratis koffi e, donut en oranjebitter in Dijckstate
 rond 11.30 uur  Trekking loterij vliegtuigrondvlucht op 

Maertensplein

 v.a. 12.30 uur  Springkussen

 v.a. 14.00 uur  Stormbaanestafette nabij Maertensplein

 rond 15.00 uur  vliegtuigrondvlucht voor de winnaars loterij

Woensdag 1 mei

 09.30-18.00 uur  Oranje verrassingstocht o.l.v. Henk Broekhuizen

Westbroek
Vrijdag 26 april

 18.30 uur  Ringrijden voor versierde tractoren.

Feestavond m.m.v. Barcode tot 01.00 uur

Zaterdag 27 april

 13.00 uur  37e Polderloop inclusief 6e wandeltocht 

 18.00 uur  Optocht (Voorinschrijving verplicht. Tot vr. 26 

april 20.00 uur bij de tent of via 0346 - 281818 / 

06-46281362)

 17.30 uur  Opstellen aan de Korssesteeg.

 20.00 uur  Prijsuitreiking Optocht in de tent en aansluitend 

Westbroekspel 

 20.00 uur  Voor de jongvolwassen Westbroekers is er de 

mogelijkheid om te lasergamen 

 22.00 uur  Gezellig napraten tot 24.00 uur, geen live muziek 

Maandag 29 april

 10.00 uur  Kinderfeest 

 19.00 uur  Touwtrekken (Voorinschrijven tot vrijdag 26/4 bij 

Jan van Zijtveld, 0613170259)

Feestavond m.m.v. Super Sundays tot 01.00 uur

Dinsdag 30 april

De troonwisseling is uiteraard het thema van dit feest. U wordt 

vriendelijk gevraagd allemaal de vlag uit te hangen en uw huis, tuin, 

straat te versieren. Een deskundige jury zal e.e.a. beoordelen en de 

winnaars krijgen uiteraard een hele mooie prijs.

 07.00 uur  Reveille

 10.00-11.15 uur  Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld thuis de 

troonswisseling te kijken. 

 12.00-13.30  Aubade, ballonnen oplaten, lintjesregen en 

taartbakwedstrijd in de tent, met natuurlijk een 

Westbroeks kwartiertje en een gezamenlijke 

oranjebitter met het voltallige gemeentebestuur.

 13.45-15.45 uur  Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld thuis de 

inhuldiging te bekijken 

 16.00 uur   Gekostumeerd voetbal (Inschrijven tot maandag 

29 april bij Pieter Seldenrijk via 06-4628 1362)

 17.30 uur  ‘Show your talent’

Feestavond m.m.v. Happiness Drive in show tot 

01.00 uur
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Expositie bij BeeKk
door Lilian van Dijk

Regelmatig is in de galerie van de Biltse kunstkring BeeKk werk te zien van leden.  

Dit keer is het de beurt aan Jozé ten Have uit De Bilt en Eefje van den Braak uit Bilthoven.  

Jozé toont schilderijen en tekeningen; in de vitrines staan keramische objecten van Eefje.  

Beide kunstenaressen creëren werk waarin lijnen een belangrijk element vormen.

De meeste mensen kennen Jozé ten 

Have van haar bedrijf Kunst & Licht 

in de Dorpsstraat in De Bilt, waar ze 

zich met twee collega’s specialiseert 

in het ontwerpen en uitvoeren van 

projectmatige verlichting en verlich-

ting op maat. Voor deze expositie 

toont ze een andere kant van haar 

kunstenaarschap met schilderijen en 

tekeningen. 

Jozé ten Have studeerde aan de aca-

demie St. Joost in Breda. Zij koos 

voor de richting monumentaal/schil-

deren. ‘Ik heb jarenlang groot en veel 

geschilderd en daarnaast tekende ik 

veel. Het hoogtepunt viel in de jaren 

tachtig. Er is een enorm verschil tus-

sen groot schilderen ( 200 cm x 180 

cm en groter of ook kleiner) en in-

tieme tekeningen te maken. Dat geldt 

ook voor het concept dat je bedenkt 

voor het schilderij en het moment van 

de emotie, zo lang als die duurt, in de 

tekening.’ Jozé heeft altijd vrouwi-

guren getekend of geschilderd. ‘Mijn 

thema was mijn emotie, de emotie 

van de vrouw, in het algemeen en in 

het bijzonder. Zo ontstond er een se-

rie “trieste” en later een serie “blije” 

vrouwen. Ik was op zoek naar het 

gevoel, de sereniteit, de vorm waarin 

de vrouw gevangen zit en waaruit ze 

zich kan bevrijden.’ Jozé gaat uit van 

haar eigen vrouwelijkheid. ‘Ik ben 

een vrouw en heb geen muze nodig 

om te laten zien wat ik voel. Ik voel 

en streef naar emotie. In de laatste 

jaren vertelt mijn lijnvoering over de 

emotie “het verlangen”. De lijnen is 

de taal waarin ik vertel, als poëzie. 

Zo is mijn werk ook te interpreteren.’ 

Jozé legt uit: ‘De vrouwengezichten 

verwijzen naar de vrouwelijkheid. 

Ze zijn nauwelijks zichtbaar, bijna 

abstract, en toch geven ze een grote 

emotie weer. De lijnen verbinden 

zich, soms vallen ze uit elkaar en ko-

men weer samen, ze vertellen en ver-

beelden, openen en laten los.’ 

Lijnenspel

Eefje van den Braak kreeg tien jaar 

lessen Handvorm van Margreet de 

Vries, gevolgd door een driejarige 

opleiding Keramische ambachtelijke 

technieken aan de SBB in Gouda, ge-

volgd door een extra leerjaar bij do-

cent Mieke de Groot. Sinds vorig jaar 

is Eefje lid van kunstkring BeeKk. Zij 

laat zich inspireren door dagelijkse 

voorwerpen: ‘Als je goed kijkt, zie je 

daar veel moois in. Iets gewoons als 

een radiator blijkt bijvoorbeeld een 

interessant lijnenspel in zich te heb-

ben. De complexe eenvoud van zulke 

objecten boeit mij en vormt in een 

geabstraheerde vorm een belangrijk 

uitgangspunt voor mijn keramiek.’ 

Ze legt uit hoe ze tewerk gaat bij 

de uitvoering van haar ontwerpen: 

‘Vanuit de behoefte aan eenvoudige 

en heldere uitgangspunten werk ik 

met basisvormen zoals een cirkel of 

vierkant. Maten en lijnen zijn wel-

overwogen. Plakkenconstructies lig-

gen mij het best. Mijn objecten zijn 

vaak technisch complex en vergen 

een precieze voorbereiding en op-

bouw. Dit voortraject vind ik net zo 

interessant als de uiteindelijke uit-

werking in klei.’ De laatste tijd is ze 

geboeid geraakt door het samenvoe-

gen van repeterende elementen. ‘De 

lichtval tussen de elementen en de 

verbindingen benadrukt het architec-

tonische lijnenspel, dat verandert als 

de kijkhoek anders wordt. Omdat alle 

aandacht moet uitgaan naar de vorm, 

volstaat een glad afgewerkte huid met 

een sinterengobe als eenvoudige dek-

laag. Kleur, of juist of het ontbreken 

ervan, speelt een belangrijke rol. De 

matte engobe accentueert de vorm en 

laat in de kleur wit de schaduwwer-

king optimaal tot zijn recht komen.’ 

De dubbelexpositie van Jozé ten 

Have en Eefje van den Braak is tot en 

met 12 mei in de expositieruimte van 

BeeKk in de bibliotheek in de Kwin-

kelier in Bilthoven tijdens openings-

uren.

Jozé ten Have schildert en tekent 

vrouwengezichten die emoties 

weerspiegelen. Zij vertelt haar 

verhaal door middel van lijnen.

Eefje ter Beek maakt keramische objecten die van allerlei kanten kunnen 

worden bekeken. Doordat ze repeterende elementen samenvoegt met ruimte 

ertussen, biedt elke gezichtshoek die gekozen wordt een ander perspectief.

Diploma’s, speldjes en 

bloemen bij EHBO
Op de laatst gehouden ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche 

Vereniging EHBO afdeling De Bilt/Bilthoven kon voorzitter Henk ten Don-

kelaar een aantal leden extra in het zonnetje zetten. Zij die een diploma ont-

vingen hadden de cursus met goed gevolg afgesloten. Ook werd de nieuwe 

website van de vereniging gepresenteerd: ehbodebilt.nl. Twee geslaagden 

en één te onderscheiden persoon waren niet aanwezig. [HvdB]

Achterste rij v.l.n.r. Gijs Ruijsestein (diploma), Carla Onwezen (20 jaar 

hulpverlener), Barbara Köhler (vertegenwoordigd door haar vader) 

diploma en Ruben Timmers (diploma). Voorste rij v.l.n.r. Geertje Overheul 

(30 jaar hulpverlener), Sari de Bruin voor de vele jaren dat zij slachtoffers 

uitbeeldde (LOTUS) en Nicolet Groot (diploma). 

Werkplaats in de inale van Artcadia
Na een maanden durende wedstrijd presenteerden twaalf verschillende scholenhun kijk op de 

toekomst op de TU in Eindhoven. Innovatieve en creatieve ideeën varieerden van drijvende steden tot 

duurzame huizen. Met de presentatie sleepte het winnende college de hoofdprijs in de wacht:  

een reis naar belangrijke projecten van Arcadis in Berlijn.

Kiona van Herwijnen (WP): ‘Nadat ze 

gehoord hadden dat ze de inale met het 
idee van de mobilobike hadden bereikt, 

kregen ze de opdracht het idee verder 

uit te werken en na te gaan denken over 

hoe ze het gaan presenteren. De Mobi-

lobike: een oplaadbare accu onder het 

zadel. Door het ietsen wordt de accu 
opgeladen. Met deze accu kun je een 

telefoon opladen die in een houder op 

het stuur bevestigd kan worden. Nooit 

meer een lege telefoon en dus geen 

boze ouders meer omdat je niet hebt la-

ten weten dat je later was. En natuurlijk 

veiliger op de iets omdat je de telefoon 
niet in je hand hoeft te houden. Voor de 

presentatie hadden de dames een iets 
meegenomen met daarop een dynamo 

gemonteerd, een zogenaamde oplaad-

bare accu en een houder op het stuur 

voor de telefoon’.

Winnaar

De WP was als eerste aan de beurt om 

te presenteren. De presentatie bestond 

uit een ilmpje waarin de meiden lieten 
zien wat het probleem was en wat de 

oplossing zou zijn. Na de presentatie 

kregen de meiden nog wat vragen van-

uit de 5-koppige jury. Er was ook een 

team van Het Nieuwe Lyceum tot de i-

nale doorgedrongen. De prijs ging ech-

ter aan beide scholen voorbij. Winnaar 

werd het Carmelcollege uit Gouda met 

snelwegverlichting op windenergie. 

2 jongens uit de klas waren in het publiek geposteerd en riepen na het ilmpje 
dat ze er niets van begrepen. De jongens mochten op het podium komen om de 

gewenste uitleg te horen. 

Wereld Taichi-dag in De Bilt
Op zaterdag 27 april kun je weer meedoen met de Wereld Taichi-dag. We-

reldwijd beoefenen die dag mensen tussen 10 en 11 uur taichi. In De Bilt 

verzorgt Emile Weesie van Yin in Yang tussen 10.00 en 11.30 uur een open 

les en demonstraties qigong en taichi. Net als acupunctuur stimuleren qig-

ong en taichi de werking van je meridianen en daarmee je gezondheid. Bo-

vendien zijn de oefeningen prettig om te doen. De Wereld Taichi-dag vindt 

plaats in het Van Boetzelaerpark (ingang rotonde bij de Hessenweg). Bij 

slecht weer wordt uitgeweken naar een binnenlocatie. Aanmelding is niet 

nodig en de deelname is gratis. Voor meer informatie: welkom@YinInY-

ang.nl, 06 2291 8560.
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Nieuwe start Maartensdijkse 
Peuterspeelzaal 

door Marijke Drieenhuizen

De fl yers hangen al op een aantal prominente plekken in Maartensdijk. Annemiek Witte heeft het 
initiatief genomen. Zij wil zich niet neerleggen bij de sluiting van Peuterspeelzaal Het Bruggetje. 

Al tien jaar is zij met hart en ziel juf bij Peuterspeelzaal Het Bruggetje. Er wordt
 nu heel hard gewerkt om de nieuwe start te kunnen maken.

Overleg wordt onder andere gevoerd 

met alle drie de directeuren van de 

basisscholen in Maartensdijk. Zij 

zien het belang in dat peuters samen 

spelend leren in de periode van 2 tot 

4 jaar. Die belangrijke draagkracht is 

er. Andere hindernissen moeten nog 

genomen worden. 

Peuterspeelzaal Het Bruggetje bestaat 

al meer dan 35 jaar. Ze zijn klein be-

gonnen met een aantal enthousiaste 

moeders. Inmiddels staat er een pro-

fessionele organisatie. Met als be-

langrijk uitgangspunt de doorgaande 

lijn van consultatiebureau naar peu-

terspeelzaal en vervolgens de basis-

school. De gemeentelijke subsidie 

stopt per 1 augustus 2013. Op die da-

tum zal naar alle waarschijnlijkheid 

Peuterspeelzaal Het Bruggetje groep 

KIKKER starten. 

Spraak/taal ontwikkeling 
Annemiek Witte heeft destijds de Pe-

dagogische Academie, de voorloper 

van de PABO, doorlopen. Daarna 

heeft ze een jaar Psychologie gestu-

deerd maar kwam toen tot de con-

clusie dat ze veel liever praktisch 

aan de slag wilde gaan. Als invaller 

is ze begonnen op de Bertha Muller 

School. Deze school voor speciaal 

onderwijs richt zich op kinderen met 

spraak/taal problemen en slechtho-

rende kinderen. ‘Het werden vervol-

gens 15 jaren met heel veel plezier 

werken met, voor mijzelf, toch vooral 

de jonge kinderen die net op school 

kwamen. Mooi om met deze peuters 

mee te kunnen werken aan de spraak 

en taalontwikkeling omdat juist in die 

leeftijd ( van nul tot zes)  de taalge-

voelige periode ligt’. Inmiddels ging 

de jongste van haar drie kinderen 

naar de peuterspeelzaal in Maartens-

dijk waar net een plek vrij gekomen 

was. ‘Een mooie kans. Ook daar was 

mijn insteek: laat ik het eens een jaar 

doen. In augustus van dit jaar zit ik er 

al weer 10 jaar’. 

Taalkapstok
Het belangrijkste doel van de peuter-

speelzaal is samen spelen en delen. 

Annemiek Witte: ‘Verder werken we 

thematisch. Binnen ieder thema spe-

len, praten, lezen, bewegen, zingen 

en knutselen we. We horen, gebrui-

ken, voelen en ‘proeven’ taal. Dit 

vormt als het ware een taalkapstok. 

Een thamawoordenlijst gaat mee naar 

huis zodat ouders weten waar we mee 

bezig zijn’. Tijdens het spelen  maakt 

Annemiek Witte gebruik van de VAT 

methode. Vat staat voor Volgen, Aan-

passen en Toevoegen. Een hele mooie 

methode die al heel lang wordt ge-

bruikt en die goed werkt’. Dat kinde-

ren veel van het spelen met elkaar le-

ren staat heel duidelijk voor haar vast. 

‘Ik hoef er bij wijze van spreken al-

leen maar voor te zorgen dat de juiste 

materialen op de juiste plaats staan’. 

Laag zitten
De Maartensdijkse peuterspeelzaal 

heeft altijd ingezet op hetbelang van 

het - Laag zitten -. ‘Voor mij is dat 

heel belangrijk. De peuters zitten op 

lage stoelen en aan een lage tafel en 

de kasten en het andere meubilair is 

open en toegankelijk voor de peuters. 

Een enorme meerwaarde. Wij bieden 

zo optimaal de kans voor ze om zelf 

te ervaren en te ontdekken. 

Leerlingvolgsysteem
Al jaren werkt de peuterspeelzaal met 

een leerlingvolgsysteem (Memelink). 

‘Ik vind het heel belangrijk dat alle 

kinderen worden gezien. Alle kinde-

ren worden met dit systeem gevolgd 

op hun basale, spel, motorische en 

spraak/taal ontwikkeling. Een goede 

methode om tijdig mogelijke achter-

standen te signaleren en daarmee aan 

deslag te gaan of mogelijk door te 

verwijzen naar bijvoorbeeld de logo-

pedie.Het verslag wordt met de ou-

ders besproken en zo’n tweemaal per 

jaar vindt er overleg plaats met het 

consultatiebureau. Aan het eind van 

de peuterspeelzaalperiode wordt het 

kind overgedragen aan de door de 

ouders gekozen basischool. Als daar 

overleg bij nodig is gebeurt dat’. 

Aanmelden 
Het ligt in de bedoeling dat Peu-

terspeelzaal Het Bruggetje groep 

KIKKER vijf ochtenden per week 

open is van 8.30 tot 12.45 uur. Dat 

ga ik doen samen met mijn vrijwil-

ligers Monica Enschede en Patricia 

van Dam. Natuurlijk blijft ook Roos 

Drieenhuizen, bewoner van het Tho-

mashuis Maartensdijk, ons helpen 

als derde juf op de groep en bied 

ik ruimte aan stagiéres. Verder zet 

ik een invalpoule op zodat ook bij 

ziekte het werk gegarandeerd door-

gaat. De locatie staat nog niet vast. 

‘Er is een samenwerkingsverband 

met de drie basisscholen, maar waar 

de peuterspeelzaal ook terecht komt, 

de peuterspeelzaal is niet gekop-

peld aan één van die drie scholen. 

Zo als gebruikelijk mogen de ouders 

het eerste half uur blijven zitten om 

samen met hun kind een spelletje te 

doen. De gewijzigde eindtijd sluit 

meer aan bij die van de basisscho-

len. Bij voorkeur komt iedere peuter 

twee dagdelen. Aanmelden kan al: 

de formulieren liggen bij de peuter-

speelzaal en de drie Maartensdijkse 

basisscholen. Zodra alles defi nitief 
rond is ontvangen de mensen een in-

schrijfformulier’. 

Annemiek Witte zet zich in om 

Peuterspeelzaal Het Bruggetje groep 

KIKKER een nieuwe start te laten 

maken vanaf 1 augustus 2013. 

Kunstroute bij 90-jarige Michael
door Henk van de Bunt

De Michaëlschool in De Bilt bestaat 90 jaar. Bij de viering van
 dit jubileum betrekt de school de gehele wijk. 

Al 90 jaar staat de Michaëlschool aan 

de Kerklaan. In 1922 werd begonnen 

met 3 lokalen aan de Kerklaan in De 

Bilt. Anno 2013 staat daar een ge-

bouw met 9 leslokalen en een grote 

centrale hal waar veel van de festivi-

teiten zich zullen afspelen.

In september werd het jubileum al 

feestelijk geopend. Dit hele school-

jaar zijn diverse activiteiten gepland 

om dit jubileum te vieren. In de derde 

week van juni wordt het jubileumjaar 

afgesloten met een feestweek en een 

reünie op zaterdag 22 juni. De school 

hoopt daar veel oud-leerlingen te mo-

gen verwelkomen om herinneringen 

op te halen. Oud-leerlingen kunnen 

zich nog aanmelden via de website: 

www.reuniemichaelschool.nl

Route
Directeur Guusta van Wijk ver-

telt:’ Vele kinderen, ouders, opa’s en 

oma’s, maar ook postbodes, gemeen-

tewerkers en bouwvakkers hebben 

jarenlang hun weg gevonden naar de 

school. Begin maart zijn alle groepen 

van de school met een kunstproject 

gestart. Iedere groep heeft een aan-

tal poppen gemaakt. Deze poppen 

symboliseren de mensen, die in de 90 

jaar hun weg naar de Michaëlschool 

hebben gevonden. Tijdens dit project 

is er gewerkt met allerlei technieken, 

zoals papier-maché, appliqueren, 

schilderen enz. Begin april kregen 

deze poppen een plekje in de tuinen 

van de kinderen en andere bewoners 

in de wijk van de school, de Kerklaan, 

Kerkdwarslaan, Westerlaan en Park 

Arenberg. Zo ontstond een KUNST-

ROUTE met fi guren die allemaal 
richting de school opgesteld staan. De 

groepen gingen tussen 16 en 19 april 

de kunstroute lopen. We maakten er 

voor hen tevens een puzzelroute van. 

Ook ouders en buurtbewoners wer-

den uitgenodigd de kunstwerken van 

de kinderen te gaan bekijken. 10 april 

brachten de groepen hun poppen naar 

de afgesproken adressen. Ouders met 

hun kinderen konden eventueel ook 

thuis een pop maken en deze in hun 

tuin plaatsen. Hoe meer fi guren hoe 
leuker’. 

Maandag 22 april zijn de poppen weer 

opgehaald en allemaal in de voortuin 

van de school geplaatst. Donderdag 

25 april wordt de kunstroute afgeslo-

ten.

Directeur Guusta van Wijk (links) met juffen en kinderen bij ‘ de zakenman’  en ‘ de koning’. 

De Werkplaats exposeert 
in De Woudkapel

Tot 17 juni exposeren talentvolle leerlingen van De Werkplaats 
hun beeldend werk in De Woudkapel in Bilthoven. 

De geëxposeerde werken vormen een doorsnede van wat werkers uit de 

klassen 3, 4, 5 en 6 de afgelopen jaren maakten in de lessen beeldende 

kunst. Noodgedwongen is de selectie beperkt en om een eenheid te creëren 

is vooral gekozen voor het ophangen van schilder- en tekenwerk. Maar er 

zijn ook zwart wit foto’s te bewonderen; zij waren onderdeel van het Gla-

mour project waarbij belichting, contrast en compositie een belangrijke rol 

speelden. Havo 3 werkers maakten expressief geschilderde portretjes zoals 

ook in het begin van de 20ste eeuw gedaan werd door bijvoorbeeld Picasso, 

waarbij naast kleur, expressie en waarneming ook verschillende aangezich-

ten in een portret te zien zijn. Werkers uit het laatste leerjaar maakten geën-

gageerde werk met aandacht voor onze hedendaagse samenleving.

Het verrassende werk past prachtig in De Woudkapel en laat zien dat De 

Werkplaats veel leerlingen met uitzonderlijke beeldende kwaliteiten in huis 

heeft. 

De expositie is iedere zondagochtend van 10.00 uur tot 13.00 uur gratis te 

bewonderen en op afspraak met Elsbeth Andriessen: (035 691 44 61). De 

Woudkapel bevindt zich in Bilthoven Noord, op de hoek van de Beethoven-

laan en de Sweelincklaan. 

Er is werk te zien van onder andere Lon van Keulen, Boban Braspenning, 

Sophie Gootjes, Sabine van Haaren, Flore Muusen, Liv Lieberg, Susan 

Lemmers, Chloe Eizenga, Jonathan Aldenberg, Dide Colak, Susanne van 

der Leest, Laura Marell en Sanne van der Waal. (foto Mike Werkhoven)
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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.)

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

Let op!  prijzen gewijzigd

U zoekt 
-

U vindt

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

Boordevol  

creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan  

• T 0346 - 21 12 15 •

www.parelpromotie.nl

Te koop aangeboden

KLEDINGKAST 171x97x50 

+ opzetkast, beukenkleur. 

€ 75,-. Blank eikenkast 

105x48x40, melkglazendeur. 

€ 25,-. Tel. 0346-830140

Wie kan plm. 20m³ (tuin)

grond gebruiken? Gratis 

ophalen op maandagmor-

gen 6 mei 2013 (Oranjelaan, 

Groenekan) of bezorging 

tegen transportkosten. Tel. 

06-55376037

2 Dezelfde oranje tuinstoelen 

fijne stevige zit. € 10,- p.s. 

Tel. 030-2205540

2-Persoons bed ombouw, ook 

geschikt voor waterbed,wit 

MDF “Treco” 180X210, incl. 

bijpassende nachtkastjes. 

€ 50,-. Tel. 0346-213916

Dvd op Hoop van Zegen met 

o.a. Danny de Munk, Kitty 

Courbois. € 3,-. Tel 035 

6236294 

Balans gymschoenen van 

Human Nature (ANWB) kleur 

zwart, z.g.a.n. Tijdens het 

lopen stimuleer je de bloeds-

omloop in de benen. Maat 39. 

€ 35,-. Tel. 06 16276013

Camper z.g.a.n. bruine 

zomerse damesschoenen 

(model sandalen met hak), 

diagonale belijning over de 

voet. Maat 38. € 37,50. Nette, 

leren lage schoenen voor 

dames. Instappers: kleur mat 

zwart, model bootschoenen. 

Praktisch niet gedragen. Maat 

39. €10,-. Tel 06 16276013

Chique Moneyclip, grote, 

zilverkleurige, geldclip. Met 

klein goudkleurige outline op 

clip. In plastic doosje: € 10,-. 

Tel. 06-16276013 

Cd/dvd Pakketje voor oude 

rockers: 1 cd van Santana 

(gesealed) & 1 dvd van Peter 

Frampton. Samen € 12,50. 

Tel. 035 - 6236294

Cd Future in Miedeval – 

Kaiser Chiefs. € 10,-. Cd 

Limp Bizkit-Gold Cobra (spe-

cial edition). € 12,50. Tel. 

035-6236294

Air Force II 4 wiel Skeelers-

clipsluiting (wel door-

smeren) + arm/knie/pols 

bescherm. maat 39. € 15,-. Tel. 

06-16276013

Knalpaarse imitatiebont-

jas voor stoere dames of 

een leuk feestje, kort model. 

Nieuwstaat. € 50,-. Maat M-L. 

Tel. 06-16276013

Losse satellietschotel grijs, 

niet roteerbaar. Af te halen 

voor € 15,-. Tel. 06-16276013

Vlakschuurmachine Bosch. 

€ 30,-. Elektrische schaaf AEG 

met hardmet. Kantelmessen. 

€ 40,-. Tel. 0346-214026

Zinken gieter.€ 15,-. Doos met 

radiolampen. € 10,-. Tel. 0346 

214026

Antieke olielamp hangmodel. 

€ 45,-. Tel. 030-2720088 na 

17.00 uur.

Twee dezelfde autostoelen van 

merk Römer. € 50,-. P.s. € 25,-. 

Tel. 06-42037854

Stevige originele verhuisdo-

zen. € 1,25 p.s. 5 voor € 5,-. 

Tel. 0346-213432

Gratis af te halen grindtegels 

en klinkers 10x10x5cm. Tel. 

0346-211702

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Maak je mooi voor 

Koninginnedag bij BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij "Kapper Hans" in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022 Zorg 

voor uw haar!

Fietsenmaker zoekt 

RUIMTE in Groenekan. Tel. 

06-41816835

Zoekt u een OPPAS? Actieve 

oma (gedpl) heeft nog tijd op 

wo/do/vrij. Omg. Hollandsche 

Rading. Tel. 035-6024591

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-

gave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.

mediationmetu.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl (Diepte) 

reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffenheden, epi-

leren, massage van gezicht, hals en decolleté, masker, serum 

en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 

06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

verticuteren, bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer

informatie tel. 06-27480128 of www.green-man.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Nieuw Kringloop Midden Nederland, Dr. Letteplein 12 

(achterom) De Bilt, open woensdag t/m zaterdag van 10.00-

18.00uur. Spullen brengen bel 06-50897262

DOORSTART VOOR REISCLUB 55+. De voordelige seni-

oren reisjes gaan door Reisclub 55+ wordt nu DDS. De 

Dagtochten Specialist, Hans en Vivian Looij breiden hun 

reisbedrijfje uit in De Bilt – Maartensdijk. Donderdagmiddag 2 

mei bent u welkom in Dijckstate. Gratis koffie en muziek 14.00 

uur – 16.00 uur. Kennismaken en bespreking nieuwe jaarpro-

gramma. Wilt u het programma ontvangen: 020 - 4610047 – of 

mail info@dds-amsterdam.nl

Volop plantseizoen, fruit- en sierbomen, haagbeuk en beuken-

haag, taxus en buxus etc. vele soorten vaste planten en groen-

ten, planten alles tegen ............ prijzen. Ook voor al uw tuin-

werkzaamheden, verkoop vrijdag/zaterdag Nw.  Weteringseweg 

34, Groenekan. Tel. 06-54751296. www.vanvliettuinservice.nl

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt cursussen!

Fotoclub voor vrouwen. Kom ook naar de fotoclub voor vrou-

wen in De Bilt.

Info opgeven www.elke-foto.nl tel. 06-54916699

Bij Pilates wordt het lichaam sterker en flexibeler gemaakt, 

zelfs al bij één keer per week trainen. Pilates is voor iedereen 

geschikt. Het lichaam kan meer aan en je zal je fitter voelen, 

eventuele klachten zullen verminderen of verdwijnen. Bij het 

uitvoeren van de oefeningen is geen enorme inspanning nodig 

om vooruitgang te boeken. De lessen vinden elke woensdag-

avond plaats in M’dijk. Een proefles is gratis. Infowww.drbm.

nl of bel 06-30443485.

Aukje Huisman  
portretteert de Koningin   

Aukje Huisman uit Maartensdijk heeft een prachtig 

sprekend portret gemaakt van de toekomstige prinses 

Beatrix en daarbij ook nog een mooi gedicht. Staande 

voor de door haar gemaakte portretten van Gandhi, 

Desmond Tutu en Mandela toont zij haar werk. Ze 

heeft het een paar maanden geleden al gemaakt en ver-

telt lachend:’ als het goed is dan schud ik het zo uit de 

mouw’. Als je haar dan vraagt waarom ze dat gedaan 

heeft zegt ze. ‘Omdat ik haar zo’n geweldig mens vind 

en ook omdat ze terugkomt naar onze mooie omge-

ving, zo dicht bij en weer gaat wonen in het pannen-

koeken en poffertjesdorp Lage Vuursche.’ (KP)

‘Oranje  blanje  bleu

Het is oranje ‘t blijft oranje

Het is oranje  boven’.

Zo begint een van de vaderlandse  liederen

Wat ligt dit al ver achter ons 

Nu is het zo: Beatrix  wordt prinses

Alex  koning en Maxima  koningin

Beatrix leidde haar kinderen tot aan de streep

De koningin van “niet opgeven” 

Onze prinses Beatrix, wat klinkt dit raar

Daar moet je aan wennen

Langs de lijn, ja dat zal het zijn

Lang leve Beatrix moeder en oma

Op Drakensteyn haar geliefde plek.

Wat zal het druk worden in het dorp

Van pannenkoeken en poffertjes

 

 

Elke woensdag 

in Maartensdijk 

09:00 tot 17.30 op 

het Maertensplein 

Nieuw in ons assortiment! 

Ambachtelijk Gerookte Zalmstroken 

½ pond voor: €3,95  Heel pond voor: €7,50 
 

Heerlijk gekruide warme Kibbeling! 

500 gram voor €5,95 

1 Kilo voor maar €9,95 
 

Heeft u al een spaarkaart van ons?  

Bij aankoop van elke 5 euro krijgt u een gratis sticker en zo spaart u al snel 
voor 3 euro korting! 

Elke woensdag in 

Maartensdijk 

09:00 tot 17.30 op 

het Maertensplein 

Nieuw in ons assortiment! 

Ambachtelijk Gerookte Zalmbuikjes  

Uit eigen Rokerij! 

½ pond voor: €3,95  Heel pond voor: €7,50 
 

 Gekruide Warme Kibbeling! 

 500 gram voor €5,95  1 Kilo voor maar €9,95 
 

Alleen tegen inlevering van deze bon, geldig op 24-4-2013 en 01-05-2013 

 
 

Heeft u al een spaarkaart van ons? 

Bij aankoop van elke 5 euro krijgt u een gratis sticker en zo spaart u al snel 

voor 3 euro korting! 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Eén keer per maand wordt op een 

woensdagavond tijdens het volleybal-

seizoen door een aantal recreanten van 

Salvo ’67 meegespeeld in een regiona-

le volleybalcompetitie. De recreanten 

bij Salvo ’67 zijn een groep enthousi-

aste sporters die elke dinsdagavond in 

de Vierstee van 20.00 tot 21.30 trainen 

en een wedstrijdje volleyballen. Er is 

ruimte voor alle niveaus om mee te 

komen spelen. Het maakt niet uit of 

al eerder is gevolleybald. Men kan 

op een ongedwongen wijze met deze 

leuke teamsport in aanraking komen. 

Ook na de training is er ontspanning 

en wordt er gezellig nagepraat onder 

genot van een hapje en een drankje. 

Iedereen kan vrijblijvend met recre-

atief volleybal kennismaken op dins-

dagavond om 20.00 uur.

Salvo 67 Recreanten Kampioen
Afgelopen woensdag zijn de Salvo volleybal recreanten in Amersfoort kampioen geworden in

de Mix competitie, rayon Eemland. Er waren die avond nog drie punten nodig om als eerste te eindigen. 

Halverwege de avond waren er voldoende punten gehaald om het kampioenschap te kunnen vieren. 

Spelers/speelsters staand v.l.n.r. 

boven: Rik Mokveld, Evelien 

Aalberts, Hilly Dijkstra, Bert van 

Lier, zittend v.l.n.r.  Corrie Tersteeg, 

Teunis Aalberts, Gijs Jacobsen. Op 

de foto ontbreken: Aty Rijksen en Erik 

Landwaart

Het 1e damesteam heeft ondanks het 

verlies van de laatste wedstrijd met 

0-4 van Allvo het 1e klasseschap  vei-

liggesteld voor het volgende seizoen. 

Salvo blijft op goed niveau meedoen. 

Het 2e damesteam heeft het niet kun-

nen bolwerken in de 1e klasse ondanks 

een goed gespeelde laatste gewonnen 

wedstrijd tegen vv Utrecht met 3-1. 

De dames spelen volgend  seizoen 

een klasse lager. De dames hadden 

een moeilijke klus te klaren tegen het 

bezoekende en 3e geklasseerde Allvo. 

Dit jeugdige team  speelt gedreven 

en vol zelfvertrouwen haar wedstrij-

den. Veel aanvalskracht en souplesse 

waardoor verdedigend veel werd ge-

pakt. Salvo speelde naar vermogen 

maar had moeite om Allvo te volgen. 

Dat gold niet in de 1e set. Salvo speel-

de als team een prima set en verloor 

nipt met 23-25. De 2e en 3e set wer-

den kansloos verloren met resp. 18-

25 en 16-25. In de 4e set richtte het 

team zich weer op en kon goed mee. 

Helaas niet tot het einde. De set ging 

naar de tegenstander met 22-25. 

Salvodames handhaven zich in 1e klasse

Tennispark TOSS vernieuwd 

Het tennispark Brandenburg is nog 

steeds fraai gelegen, verscholen tus-

sen het groen, naast WVT en achter 

het zwembad met diezelfde naam. Op 

het park, dat beschikt over een kan-

tine met douche-faciliteiten en een 

overdekt en verwarmd terras zijn de 

banen vervangen door nieuwe banen 

waarop er gedurende het hele jaar kan 

worden getennist zgn. all-weather 

tennis-rood banen. Sfeer proeven (al 

of niet met racket) kan bij voorkeur 

op een van de clubavonden, liefst na 

een aankondiging bij een van de be-

stuursleden, zodat voor een goede op-

vang gezorgd kan worden. Het is ook 

mogelijk een e-mail te sturen naar 

ploegie2@telfort.nl. [HvdB]

Voorzitter Ben Pothof assisteerde vrijdag 19 april sportwethouder Herman Mittendorff bij het moment suprême van 

de opening. (foto Reyn Schuurman)

SV Irene succesvol
Op zaterdag 13 april vond in Amersfoort het Eemland turntoernooi 2013 

plaats. Tijdens dit recreatieve toernooi werd er in de meeste leeftijdscatego-

rieën volop mee geturnd door de meisjes van SV Irene. Op de onderdelen 

brug, balk, vloer en sprong werd voorgeschreven oefenstof door vakkun-

dige juryleden beoordeeld. Bij de meisjes van 8 jaar viel SV Irene volop 

in de prijzen. Merel de Vries (4e plaats), Puck ‘t Lam (2e plaats) en Roos 

Jonker (1e plaats) kregen een medaille. Een extra motivatie om goed verder 

te trainen onder leiding van Ria van Ingen en Josta van Loo.

(Anne Marie Jonker)

De medaillewinnaars van SV Irene.

Sponsor Bos 60 jaar

Bakker Bos sloot afgelopen week de jubileumactiviteiten t.g.v. het 60 jarig 

bestaan af. De Maartensdijkse jubilaris is al lang aan de korfbalclub 

Tweemaal Zes verbonden. Bert al een aantal jaren als voorzitter en het 

bedrijf met meerdere vestigingen al sinds mensenheugenis sponsor. Elke 

week speelt TZ B1 in wedstrijdshirts met daarop het trotse logo van de 

jubilaris. Afgelopen zaterdag bracht 

het team, na de wedstrijd nipt te 

hebben verloren met 5-4 van Spirit 

uit Voorthuizen, een bezoek aan 

de open dag en ging voor deze 

gelegenheid op de foto met Bert en 

Annemieke en bracht op deze wijze 

de gelukwensen namens TZ over. 

[foto Henk van de Bunt]

Waterpoloërs onder 11A 

ongeslagen kampioen
 

Na een reeks van 19 gewonnen wed-

strijden en één gelijkspel heeft Bran-

denburg onder 11A zaterdag 20 april 

de competitie als terechte kampioen 

afgesloten. In totaal werd maar liefst 

221 keer gescoord en vielen er 27 te-

gendoelpunten, wat een gemiddeld 

eindstand oplevert van ruim 11-1 

in Brandenburgs voordeel. Bedenk 

daarbij dat de wedstrijden in de deze 

leeftijdscategorie 12 minuten duren  

en vorm u een beeld van het gemid-

delde wedstrijdverloop. Dit kampi-

oenschap betekent allerminst dat het 

team het nu rustiger aan gaat doen. Het volgende doel is namelijk een goed 

toernooi te spelen op het Nederlands Kampioenschap, dat in het weekend 

van 8 en 9 juni in Hilversum plaatsvindt.   (Henk Huussen)

De jeugdige kampioenen.
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Halverwege de vorige eeuw werd 

in Maartensdijk ten zuiden van de 

Dorpsweg een nieuwbouwwijk ge-

realiseerd, waarvan de straatnamen 

grotendeels aan de koninklijke fami-

lie zijn ontleend. Oficieel heette het 
uitbreidingsplan Prinsenlaan, maar 

en al snel werd het de Oranjebuurt 

genoemd. De Kon. Julianalaan en de 

Prins Bernhardlaan zijn verbonden 
door vier lanen met de namen van 

de prinsessen. Aanvankelijk is bij de 

realisatie van dit uitbreidingsplan het 
perceel, waarop de anjerkwekerij van 
Gille stond, niet meegenomen. Dit 

betrof het gebied ten zuiden van de 
huizen aan Dorpsweg 144 t/m 154 tot 
aan de Beatrixlaan. Dit terrein is na 

de afbraak van de kwekerij in 1965 
vrijgekomen voor nieuwbouw. Op 1 

juni 1967 besloot de gemeente hier de 
naam Prins Willem-Alexanderplant-

soen aan te geven.

Anjers voor Prins Bernhard

Voordat de heer P. Gille zich in sep-

tember 1940 op de kwekerij vestigde, 

was deze van de heren De Geer en 
De Kat, die er reeds vóór 1920 een 

‘Amerikaansche Anjer-kweekerij’ 
waren begonnen. Er wordt verteld 

dat, nadat Kon. Juliana en prins Bern-

hard zich na hun trouwen op paleis 
Soestdijk hadden gevestigd, regelma-

tig de chauffeur van de prins met een 
dienstauto naar de anjerkwekerij in 

Maartensdijk kwam om verse anjers 

voor zijn baas te halen.

Bomen en Lanen

Naast de diverse lanen met konink-

lijke namen in de kernen van de ge-

meente, zijn er veel bomen ter gele-

genheid van geboorten en huwelijken 
van de Oranjes gepoot. Ter gelegen-

heid van het huwelijk in 1937 tussen 
Bernhard en Juliana is er Juliana-
Bernhardboom in het plantsoen aan 
de Dr. Jac.P.Tijsselaan in Tuindorp 
(dat toen bij Maartensdijk behoorde) 
gepoot. Naast het voormalige tolhuis 
aan de Dorpsweg in Maartensdijk 

staat een Julianalinde (waarschijnlijk 
ter gelegenheid van de 18de verjaar-
dag) met de datumvermelding 30 
april 1927. Op het brede stuk van het 
veld aan de Oranjelaan in Groenekan 

staat een Oranjeboom zonder bordje, 

ook wel de Beatrixboom genoemd. 

12 april jl. zijn er vier koningslinden 

(Tillia Europea Pallida) aan de Lin-

denlaan in Groenekan gepoot, waar-

van die tegenover Lindenlaan 3 de 
K(r)oningslinde wordt genoemd. 

Ter gelegenheid van de geboorte van 
prinses Amalia op 7 december 2003 
is er in het plantsoentje aan de Tolak-

kerweg, tegenover de huisnummers 
103-107 in Hollandsche Rading de 
Amaliaboom gepoot. In het plant-
soentje waar de Spoorlaan en de Oos-

terspoorlaan samenkomen staat ook 

een lindenboom ter gelegenheid van 
het huwelijk tussen prins Bernhard en 
koningin Juliana.

Een anjer voor Bernhard
door Koos Kolenbrander

In iedere kern van onze gemeente is wel een gebouw, straat of boom te vinden,

die naar één van de leden van de koninklijke familie is vernoemd. 

De overdracht van de kroon dinsdag 30 april a.s. legt daar een extra accent op.

In het plantsoentje, waar de 

Spoorlaan en de Oosterspoorlaan 

samenkomen, staat een lindenboom 

ter gelegenheid van het huwelijk 

tussen prins Bernhard en koningin 

Juliana.

Naast het voormalige tolhuis aan de Dorpsweg in Maartensdijk staat een 

Julianalinde.

Het Beukenburgerpad is ongeveer 

14,5 km lang en leidt door het mooie 
buitengebied van Groenekan. In Voor-

dorp kunnen wandelaars ook ‘opstap-

pen’ en de wandeling daar beginnen. 
Dit nieuwe Klompenpad is door Land-

schap Erfgoed Utrecht ontwikkeld en 
mede dankzij de grote betrokkenheid 
van diverse inanciers, grondeigena-

ren en vrijwilligers tot stand gekomen. 

Meer informatie over het Beukenbur-

gerpad en andere Klompenpaden staat 

op www.klompenpaden.nl. 

Klompen aan en gaan

Klompenpaden zijn rondwandelin-

gen door het agrarische cultuurland-

schap, die zoveel mogelijk over his-

torisch tracé’s gaan. De lengte van 
een Klompenpad ligt tussen de 3 

en 15 kilometer. Wanneer mogelijk 
wordt bij wandelroutes langer dan 10 

kilometer ook een ‘doorsteekroute’ 
gecreëerd waardoor de wandelroute 
ook verkort kan worden gelopen. Er 

zijn inmiddels 46 Klompenpaden in 

de provincies Utrecht en Gelderland. 
Het Beukenburgerpad is mede moge-

lijk gemaakt door Landschap Erfgoed 
Utrecht, gemeente De Bilt, gemeente 
Utrecht, provincie Utrecht, Utrechts 
Landschap en de Nationale Postcode 
Loterij.

Bij de bij

Kinderen zoeken hun eigen bij tussen de andere bijen.

Op vrijdag 19 maart opende Marij Nielen het weekeinde van de Vergeten 
Kunst door samen met kinderen uit alle kernen van onze gemeente, een 

junior-kunstwerk te onthullen. Als bezige bijen hebben zij zich in de winter 
op hun scholen al voorbereid. Langzaam ontstond er al een buzzzz in de 
kernen die die middag bij elkaar komt op één punt en in één kunstwerk op 
de hoek van de Pluvierenlaan en Melkweg in Bilthoven. De Biltse compo-

nist Daniel Cross had een bijpassend lied gecomponeerd. Dit kunstwerk is 
geen eigen reactie op bestaande kunst zoals bij de andere kunstenaars, maar 
een nieuw en blijvend monument 

dat Nielen samen met Biltse junior-

kunstenaars heeft gemaakt. [HvdB]

46ste Klompenpad: het Beukenburgerpad

Op vrijdag 19 april opende Landschap Erfgoed Utrecht alweer het 46ste Klompenpad: het Beukenburgerpad. 

Ongeveer 60 geïnteresseerden genoten van een gevarieerd programma. Circus Klomp liet zien wat je allemaal 

met klompen kunt doen en Polderwachter Marcel Blekendaal vertelde een bijzonder verhaal. Mevrouw de 

Rijk (wethouder gemeente Utrecht) en de heer Ditewig (wethouder gemeente De Bilt) verrichtten de oficiële 
openingshandeling. Daarna werd een gedeelte van de route gelopen.

De opening werd verricht door wethouder Ditewig en de Utrechtse wethouder de Rijk.

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

27 april: Aanschuiven in de feesttent. 
€ 10,00. Kind: € 5,00

Woe.
24-4 Entrecote 

met kruidenboter
of

Thaise visschotel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
25-4
Vrij.
26-4
Woe.
1-5

Hollandse eendenborstfilet 
met sinaasappelsaus

of
In de roomboter gebakken 

sliptongetjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
2-5
Vrij.
3-5

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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


