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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
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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.nlWijk- en Dorpsgericht Werken 
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Tel. 030-2280478 www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Vanaf het balkon van Jagtlust blies 

Guus van Wijk van de KBH voor 

de twee minuten stilte het taptoesig-

naal en speelde erna het Wilhelmus. 

Burgemeester en mevrouw Gerritsen 

legden daarna namens het gemeente-

bestuur als eersten een krans bij het 

oorlogsmonument. De heren Goed-

hart en De Wolf deden dat vervolgens 

namens het voormalig verzet. Na de 

toespraak van de burgemeester leg-

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

monument.  

Alert

Burgemeester Gerritsen herdacht in 

zijn toespraak alle Nederlanders die 

sinds 1940 door oorlog of vredes-

operaties om het leven zijn gekomen. 

‘Herdenken doen we jaarlijks door 

naar bijeenkomsten als deze te gaan 

en woorden tot elkaar  te spreken. 

Dat is goed omdat het ons, hopelijk 

zo indringend mogelijk, herinnert aan 

wat een duivelse ideologie teweeg-

bracht.’ Gerritsen roept op om alert te 

blijven. ‘Alert op het prilste begin van 

waarin de oorlog en de bezetting hun 

oorsprong vonden. Onrecht en onge-

lijkwaardigheid. En dat is er in veel 

verschijningen, die we vaak niet eens 

direct herkennen. Onrecht en onge-

lijkwaardigheid zijn de vruchten van 

stekelige planten die we zelf zaaien. 

Dat doen we door onverschillig te 

zijn naar onze naaste, door onszelf al-

les en een ander niets te gunnen, door 

geld en welvaart tot een afgod te ma-

ken, door de vrijheid van het woord 

zo uit te leggen dat het een vrijbrief is 

om een ander op de ziel te gaan staan.’ 

Vrijheid

‘Onrecht en ongelijkwaardigheid ge-

dijen in sociale misstanden, in een 

samenleving waarin de rijksten niet 

omzien naar de armsten. Ze groeien 

in een samenleving waarin we maar 

liever de andere kant opkijken en 

onze mond houden als iemand ge-

weld wordt aangedaan of beledigd 

wordt, in een samenleving waarin we 

zo op ons eigen belang gericht zijn 

dat het het welbevinden van anderen 

beknelt. Met dat alles wordt de weg 

naar onvrijheid betegeld.’

De burgemeester noemt het herden-

ken van de gevallenen voor onze vrij-

heid niet vrijblijvend. ‘Het belijden 

van vrijheid kan ook niet blijven ste-

ken in mooie woorden of gedachten. 

Het herdenken van wat verloren ging 

om de vrijheid te winnen verplicht 

tot het daadwerkelijk bestrijden van 

alles dat vrijheid bedreigt en tot het 

bevechten van alles dat vrijheid doet 

bloeien.’ Gerritsen vindt dat dit ook 

betekent dat we onze arm moeten 

slaan om mensen die het op welke ma-

nier dan ook moeilijk hebben, dat we 

iets van onze rijkdom moeten willen 

geven om de armoede van de ander 

te verlichten. ‘Door dat te zien tegen 

de achtergrond van deze herdenking 

eren we ons verleden en bouwen we 

aan onze toekomst.’

Grote deelname aan herdenking 
oorlogsslachtoffers

door Guus Geebel

De Dodenherdenking op vrijdag 4 mei bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust

in Bilthoven trok veel belangstellenden. De Koninklijke Biltse Zangvereniging Zang Veredelt

bracht onder leiding van Jean Pierre Gendrault liederen ten gehore. 

Leerlingen van de Groen van 

Prinstererschool ontsteken de vlam 

bij het monument.

Burgemeester Arjen Gerritsen roept in zijn toespraak op om alert te blijven.

Er werd gesproken, gemusiceerd en 

gezongen. De verhalen die verteld 

werden waren persoonlijk, brachten 

bij anderen wellicht herinneringen 

boven of bevestigden wat zij ook heb-

ben meegemaakt. Onder de aanwezi-

gen waren vele ouderen, wat minder 

mensen van de generatie van na de 

oorlog en bijna geen mensen van de 

de generatie daarna.

Vreemd

Wethouder Ditewig opende de bij-

eenkomst en verhaalde in zijn speech 

over ‘de tirannie verdrijven’ en dat 

‘onze verzetstrijders, mannen, vrou-

wen, jong en oud vanuit alle lagen van 

de bevolking, ongeacht hun politieke 

of religieuze achtergrond die taak op 

zich hebben genomen. Zij hebben ge-

streden, geleden voor hun vrijheid, 

hun onafhankelijkheid, die onze vrij-

heid werd, onze onafhankelijkheid’. 

Pastor de Wit sloot de bijeenkomst in 

de Sint Maartenskerk af met zijn per-

soonlijke vragen en herinneringen. 

‘Vreemd, waarom moest vrede begin-

nen met zo’n oorlog, het waren toch 

rustige dorpen, eenvoudige mensen, 

ook al wisten ze van tegenstellingen, 

van anders-zijn, van een andere kerk, 

of vreemde groep waar je niet heen-

ging omdat je je eigen wereld had. 

Hoe kon die ander toch je vijand wor-

den, wie gaf die wapens, wie leerde je 

die haat? Wie maakte je tot slaaf, wie 

joeg je naar waar je niet wilde, wie 

ontnam je een vrijheid, die je nooit zo 

bewust was?

Stilte

Na de tocht van de kerk naar het plein 

volgde gedichten en muziek tot acht 

uur. Daarna volgde de twee minuten 

stilte. Na aloop namen veel aanwezi-
gen de uitnodiging aan om de bijeen-

komst af te sluiten met een kop kofie 

bij Dijckstate. Onder hen ook ook de 

heer Slootweg, dorpsgenoot en frac-

tievoorzitter van de SGP. Al jaren is 

hij present bij deze herdenking. ‘Het 

is goed om jaarlijks stil te staan bij 

het feit dat we nu in een land leven 

in vrijheid. En wat die vrijheid gekost 

heeft, niet alleen toen maar ook nu 

nog steeds elders in de wereld. Waar 

nog steeds mensen niet in vrijheid 

kunnen leven vanwege hun geloof, 

hun kans op gevangenschap, er is hier 

zo veel goeds dat vaak ondergewaar-

deerd wordt. Daarom moeten we er 

op 4 mei stil bij blijven staan’.

Herdenking Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Zeker honderd mensen waren afgelopen vrijdag bij de Nationale Herdenking in Maartensdijk. 

Op het Maertensplein rondom de vlag sloot nog een aantal mensen aan. Het werd een een mooie 

bijeenkomst met een indrukwekkende stilte om acht uur.

De Nationale Herdenking in Maartensdijk werd een een mooie bijeenkomst 

met een indruk makende stilte rond de vlag op het Maertensplein om acht uur.
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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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

13/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

13/5 • 09.00u - Ds. J. Veldhuijzen
13/5 • 18.30u - Ds. A. Baas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

13/5 • 10.30u - Preek van de leek

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

13/5 • 10.00u - Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

13/5 • 10.30u - Woord en Communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

13/5 • 09.30u - Ds. G. Roorda 
13/5 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
13/5 • 16.30u - Ds. J. de Wolf

Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/5 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
13/5 • 19.00u - Ds. C.J. Geluk

Pr. Gem. Immanuelkerk

13/5 • 10.00u - Ds. G.W. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

13/5 • 10.00u - Mevr. ds.  E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

13/5 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

13/5 • 10.00u - Dhr. W. Klop

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

13/5 • 10.30u - Ds. G. Mulder

PKN - Herv. Kerk

13/5 • 10.00u - Ds. G. van Wijk
13/5 • 18.30u - Kand. J.K. Abbink

Herst. Herv. Kerk

13/5 • 10.30 en 18.00u - Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk, Blauwkapel

13/5 • 10.30u - Pastoraalwerker D. Gudde

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

13/5 • 11.00u - Drs. B. de Gaay Fortman

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

13/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
13/5 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

13/5 • 9.30u - Drs. B. de Gaay Fortman

St. Maartenskerk

12/5 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
13/5 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

13/5 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
13/5 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk

13/5 • 10.00u - Dr. J. Kommers
13/5 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

De Vierklank

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex

Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl

www.variopers.nl

bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

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

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 12 mei haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, in-

clusief Nieuwe Weteringseweg, 

Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 

in dozen) of de papierkliko vóór 

9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 12 mei oud papier op 

in Maartensdijk. De papierwagens 

gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 

rijden. U wordt verzocht uw papier-

kliko of het goed gebundelde papier 

tijdig aan de weg te zetten.

Fietsersbond vergadert

Op woensdagavond 9 mei a.s. 

houdt de fietsersbond afdeling De 

Bilt haar jaarvergadering, waar het 

bestuur zich graag wil verantwoor-

den aan de leden. Ook niet leden 

zijn welkom. Het een goede gele-

genheid om  kennis te maken met 

de bestuurders van de afdeling. 

Er zal voldoende gelegenheid zijn 
om te praten over wat er op fiets-

gebied speelt in De Bilt en wat de 

fietsersbond wil bereiken. Er zal 
teruggeblikt (kunnen) worden op 

de ontwikkelingen rond het sta-

tion Bilthoven en vooruit gekeken 

worden Naar de spoorwegkruising 

in de Leijen. Ongetwijfeld komen 
deze en ander onderwerpen aan 

bod. Woensdagavond 20.00 u. in 

het gebouw van WVT, Talinglaan 

10, Bilthoven. 

Ontmoetingsdienst

 

Vrijdag 11 mei a.s. wordt er in de 

recreatieruimte van Dijckstate een 

ontmoetingsdienst gehouden met 

J. Grootendorst als voorganger en 
begeleiding op de piano door mevr. 

J. van Voorst. Na afloop is er nog 
gelegenheid voor ontmoeting met 

koffie. De dienst begint om 19.30 

uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 

van de zaal open. Voor vervoers-

vragen tel. 0346 212904.

Opnieuw voorjaarsfair
Op zaterdag 12 mei 2012 organiseert het team van De Voorjaarsfair in 

Maartensdijk voor de tweede keer een fair. Vorig jaar was het een daverend 

succes, reden genoeg om door te zetten en uit te breiden. De opzet is uniek 

en de opbrengst is voor een goed doel. 

Net als vorig jaar is het een fair met ruim 50 exclusieve standhouders, 

(kinder-)workshops, themaplein, een kinderspeelplein met stormbaan en 

springkussen, oude ambachten en nog veel meer. Het buitenleven staat cen-

traal. Op de fair zijn onder andere aanwezig een imker, mandenmaker, kaas-

maker, tingieter, oldtimers en een spinnenwiel. Ook zal er een dierenplein 

ingericht worden. 

De opbrengst is bestemd voor een opvanghuis voor verwaarloosde/mishan-

delde kinderen in Bacau, Roemenie. Het fairterrein is gelegen naast Dorps-

weg 244 in Maartensdijk en geopend van 10.00-16.00. Voor het overzicht 
van de standhouders en voor meer informatie kunt u kijken op www.de-

voorjaarsfair.nl. 

Binnenkort in De Woudkapel

Meditatie op de zondagochtend 13 

mei, om 9.30 uur in de kleine 

zaal van de Woudkapel. Informa-

tie en aanmelding bij: Wyneke 
van Nouhuys; tel. 030 2281808 of 
wynekevannouhuys@yahoo.com. 
Preek van de Leek op zondag 13 
mei, om 10.30. Dit is een viering 

in vrije vorm, voorbereid door een 

groepje woudkapellers van wisse-

lende samenstelling, ingeleid door 

de leden Margje Heep en Jan Ras. 
Er is gelegenheid na te praten bij 
de koffie (of de thee); ook is er kin-

deroppas aanwezig. Toegang vrij, 

collecte na afloop.

Filmmiddag in De Schakel 

De ANBO afdeling De Bilt wil het 
seizoen 2011/2012 afsluiten met 

een uitermate boeiende film. Op 

maandag 14 mei wordt het mooie 
verhaal achter een van de dapperste 

reddingsoperaties aller tijden: ‘The 

children of Huang Shi’ vertoond. 
De filmmiddag is in zalencentrum 

De Schakel, Soestdijkseweg-zuid 
49b te De Bilt. Aanvang 14.00 uur, 
Zaal open 13.30 uur, einde onge-

veer 16.15 uur. Ook niet leden zijn 
van harte welkom. Voor meer info: 

030 2253588 of 030 2203697. 

Fotoclub

Maandag 14 mei heeft de Fotoclub 
Bilthoven een eigen-werk-avond 

onder de naam Toppers!. De leden 

tonen het fotowerk voor de zomer-

expositie. Het werk wordt bespro-

ken en er kunnen vragen aan de 

maker over het betreffende werk 

gesteld worden.

De avond begint om 20.00 uur en 

worden gehouden in de Statenka-

mer van het H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. Voor 
verdere inlichtingen zie de website 

www.fotoclubbilthoven.nl

Spirituele Kring Isis

Spirituele Kring Isis organiseert 
op 14 mei de lezing “De nieuwe 
mythe van het nu” o.l.v. gastspre-

ker Lisette Thooft. Zijn wij hulpe-

loos overgeleverd aan de voordelen 

maar ook de nadelen en de eisen 

van onze technologie? Wat moet 

de held in de nieuwe mythe doen 
om de mensheid te redden.  De 

lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in 

De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49b in De Bilt. Voor reserveren of 
informatie zie  www.hier.is/isis of 

bel 030 2290317.

Opbrengst collecte

De collecte die onlangs in de 

gemeente Maartensdijk is gehou-

den voor de Nederlands Hartstich-

ting heeft een bedrag van € 1951,53  

opgehaald.

Filmgroep Centrum

De videoclub Filmgroep Centrum 
besteedt op 15 mei aandacht aan 

de overgang naar HD. In hoog 

tempo worden camera’s ver-
vangen door HD-camera’s.  De 
ervaringen hiermee en de eisen 

die worden gesteld aan videobe-

werkingsprogramma’s en overige 
apparatuur worden besproken.  

De bijeenkomst wordt gehouden 

in het De Duiventil, Jasmijn-

straat 26 te De Bilt en begint 
om 20.00 uur. Belangstellenden 

zijn welkom. Meer informatie: 

filmgroepcentrum.nl

Zonnebloemloterij 

Vrijwilligers van Zonnebloemafde-

ling De Bilt-Bilthoven maken zich 

op voor de Nationale Zonnebloem-

loterij 2012. Vanaf 18 april zijn 
de loten weer te koop à 2,- euro 

per lot. Een belangrijk deel van 
de opbrengst is bestemd voor de 

activiteiten die in en rond De Bilt-

Bilthoven worden georganiseerd. 

De Zonnebloem De Bilt-Bilthoven 
zal op 2 juni a.s. tijdens de jaar-

markt op de Hessenweg in De Bilt 

weer vertegenwoordigd zijn met 

een kraam waar u o.a. de loten kunt 

kopen.

Alzheimer door de ogen

van een mantelzorger
Op dinsdag 15 mei a.s. vindt er een Alzheimer Café plaats in De Bilt. De lo-

catie is het restaurant in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. 
Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetings-

plaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden 

en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is ‘Alzheimer door 
de ogen van een mantelzorger’, met als spreker ervaringsdeskundige Ruth 
Rebel. Er zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor gezelligheid en 
contact met elkaar.

Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar. Het programma begint om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Voor ver-

voersvragen en andere inlichtingen: Willemien Hak, tel.nr. 030 2203490 of 
Bea Doeland, tel. 030 2219022.

De organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist e.o., 
De Bilthuysen locatie De Biltse Hof, Steunpunt mantelzorg De Bilt.

Voor uw medeleven tijdens zijn

ziekte en na het overlijden van

mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Willem Koops
betuigen wij u onze oprechte dank.

 W.A. Koops-Quint
 Kinderen en kleinkinderen

Maartensdijk, mei 2012
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advertentie

Pieter van Maaren is fractievoorzitter 

van het CDA in de Biltse gemeen-

teraad. Hij werkt sinds 2003 bij de 

provincie Utrecht waar hij plaatsver-

vangend chef kabinet van de Com-

missaris van de Koningin is. Naast 

het gemeenteraadswerk is Pieter van 

Maaren lid van het dagelijks bestuur 

van de VNG afdeling Utrecht en lid 

van de Raad van Toezicht van de 

Stichting Jeugd-Punt. Voordat hij 

in De Bilt kwam wonen werkte Van 

Maaren bij verschillende gemeenten. 

Hij was onder andere gemeentesecre-

taris van de gemeente Rozendaal. 

Kandidaten

Pieter van Maaren is geboren in Leer-

dam en groeide op in Heukelum, op 

de grens van de Betuwe en de Vijf-

heerenlanden. Heukelum behoort tot 

de gemeente Lingewaal. Zijn vader 

was er 24 jaar lang wethouder. Poli-

tiek is hem dus met de paplepel inge-

geven. Van Maaren is gehuwd en het 

gezin heeft vier kinderen. De proce-

dure die tot de voordracht heeft ge-

leid werd begin dit jaar ingezet. ‘Het 

begon met een sollicitatiebrief aan de 

Koningin, door tussenkomst van de 

Commissaris van de Koningin van 

Flevoland. Dan vindt er een voorse-

lectie plaats waaruit kandidaten over-

blijven die geschikt geacht worden 

voor de functie in relatie met de ge-

meente. Die namen worden doorge-

stuurd naar de vertrouwenscommissie 

van de gemeente. De commissie voert 

gesprekken en brengt uiteindelijk ad-

vies uit aan de raad, die daarover dan 

een besluit neemt.’ 

Watersport

Inmiddels heeft Pieter van Maaren 

al kennisgemaakt met het college en 

een aantal raadsleden op Urk. De ge-

meente heeft bijna 19.000 inwoners, 

waarvan de helft jonger is dan 25 jaar. 

De raad telt 17 leden en 5 partijen. 

Het college bestaat uit een coalitie 

van ChristenUnie, Hart voor Urk en 

de SGP, die samen elf zetels in de 

raad hebben. De ontvangst op Urk 

noemt Van Maaren allerhartelijkst. 

‘Ik was al een aantal keren in de ge-

meente geweest om me te oriënteren 

en eerder gingen we er naar Zingen 

in de Zomer. Ik ben een visliefhebber 

en houd erg van watersport. Zelf ben 

ik een fanatiek zwemmer en een van 

onze kinderen heeft een zeilbrevet. 

Daar kun je op Urk wel wat mee. In 

Bunschoten, een wat vergelijkbare 

gemeente, heb ik wel eens deelgeno-

men aan bottertochten. Ik zie er echt 

naar uit om weer eens te varen.’ 

Verhuizen

Het burgemeesterschap betekent ook 

dat het gezin moet verhuizen. ‘Als 

je er woont integreer je het beste, 

dus ik wil er zo snel mogelijk naar 

toe. Ik heb al een makelaar in de arm 

genomen voor de verkoop van mijn 

woning hier. Voor de kinderen heeft 

het natuurlijk ook consequenties. Die 

moeten naar andere scholen en zullen 

hun vrienden gaan missen. Zelf zal 

ik de contacten die ik heb in de po-

litiek en de Dorpskerk gaan missen. 

Het zal ook wennen zijn dat er meer 

op je gelet wordt, maar als kind van 

een wethouder in een kleine gemeen-

schap was ik dat vroeger ook wel 

gewend.’ Eerste opvolger in de raad 

van De Bilt is Cees Beringen. ‘Die 

verblijft nu in Madrid maar ik heb 

hem via een sms’je wel op de hoogte 

gebracht. Wie mij opvolgt als fractie-

voorzitter laat ik over aan de fractie.’ 

De Biltse bevolking raadt hij aan een 

keer naar Urk te komen. ‘Het is een 

mooie plaats en je kunt er heerlijk vis 

eten.’ Verder wil hij vooral de CDA-

kiezers danken voor het geschonken 

vertrouwen.

Een mooie droom die werkelijkheid wordt

door Guus Geebel

Op 2 mei besloot een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Urk unaniem om 

Pieter van Maaren voor te dragen als burgemeester. Hij wordt daarmee de opvolger

van Jaap Kroon die per 1 juli met pensioen gaat. De achtenveertigjarige Van Maaren

ziet hiermee zijn ambitie om een functie in het openbaar bestuur te vervullen werkelijkheid worden. 

Nadat Pieter van Maaren door de Kroon formeel is benoemd kan de beëdiging,

waarschijnlijk begin juli, in de gemeenteraad van Urk plaatsvinden.

Pieter van Maaren heeft de vlag van Urk voor zijn huis opgehangen.  

De Urker bevolking spreekt dan ook 

van ‘Ik kom van Urk’ of ‘Ik woon op 

Urk’ in plaats van ‘Ik kom uit Urk’ of 

‘Ik woon in Urk’. De nieuw benoem-

de 19de burregemeaster Pieter van 

Maaren verrijkt de Urker vocabulaire 

nu met de uitspraak: ‘Ik kom naar 

Urk’. Vanwege de malaise op de wo-

ningmarkt in De Bilt en op Urk kan 

dat nog wel even duren. CU-fractie-

voorzitter Albert Woord (tevens voor-

zitter van de vertrouwenscommissie) 

luistert mij in: ‘Als het te lang duurt, 
halen we hem gewoon op naar Urk’. 

Beeld

De presentatie van de aanstaande 

burgemeester verloopt vlot en spon-

taan. Alsof hij al jaren op Urk ver-

blijft, vraagt Pieter mij, hoe de reis 

naar Urk verlopen is. In een eerder 

interview had hij al op de vraag ‘Be-

zocht u Urk eerder? ’geantwoord: 

‘Verschillende keren. Bijvoorbeeld 

tijdens het zangevenement ‘Zingen 

in de Zomer’ of voor een bottertocht. 

Mijn beeld van Urk: een prachtige 

plaats, een jonge gemeente. Met veel 

activiteiten, zowel op kerkelijk als op 

sportief gebied’.

Ook tijdens de verdere presentatie 

straalt van Maaren uit, waarom hij 

door de gemeenteraad van Urk is ge-

kozen: representatief, samenbindend 

en daadkrachtig. Wanneer ook nog 

de jongste van Maaren (‘zuun’ Toine) 

stralend, spontaan en met een glim-

lach aangeeft dat het gehele gezin een 

gang naar Urk wel ziet zitten, is de 

nieuwe eerste burger al geen ‘vreem-

de’ (dialectisch voor ‘geen Urker’) 

meer.

Beuten

Het voorstel van een collega-plaatjes-

schieter om ‘buiten’ een foto te maken 

ondersteun ik,  maar is gelijk ook al 

een eerste taal-misverstand. Commu-

nicatieadviseur Simone denkt dat wij 

met ‘beuten’ bijvoorbeeld de haven 

of de visafslag bedoelen. Wij doelen 

op dat moment niet meer dan ‘buiten’ 

het gebouw en wijzen alleen maar op 

de ‘vuurduur’ van het gemeentehuis. 

Maar dan kunnen we ook alsnog daar 

wel een mooie foto maken van de 

pollemetoasie (familie) van Maaren, 

feliciteren wij hen nog een keer en 

wensen hen geluk en voorspoed bij 

hun komen naar Urk.

Pieter van Maaren komt naar Urk
door Henk van de Bunt

In een groot deel van het platteland van Nederland wordt dialect gesproken. Zo ook op Urk.

Maar terwijl de dialecten op het platteland in elkaar overvloeien vormt Urkers in iguurlijke zin 
een eiland. Het Urker dialect wordt alleen op Urk gesproken en is nauwelijks verwant aan andere 

dialecten. Dit kan verklaard worden uit het isolement van de bewoners.

V.l.n.r. moatjen Nine, zuun Toine, moe Ine, toate Pieter, moatjen Didy en zuun 

Leon van Maaren op Urk.

Hans Spekman
in Bilthoven

Landelijk PvdA-voorzitter Hans Spekman bezocht op 2 mei in 

café Van Miltenburg een bijeenkomst van een twintigtal veelal 

jongere partijleden. Die hadden op 1 mei met een attentie 

partijleden bezocht en gesprekken gevoerd waarvan zij 

verslag deden. Deze manier van contactleggen past in de wijze 

waarop Spekman zijn voorzitterschap wil invullen. Hij wilde 

dan ook graag hun ervaringen horen.

Hans Spekman juicht de actie van de Biltse afdeling om alle leden te gaan 

ontmoeten toe. De ambitieuze partijvoorzitter heeft veel plannen waarbij hij 

zoveel mogelijk mensen wil betrekken. Spekman wil op die manier voel-

sprieten in de samenleving hebben. Hij streeft ernaar overal ombudsteams 

te realiseren. Spekman noemt een aantal onderwerpen die hij hoog op de 

agenda plaatst. Duurzame energie, internationaal bezig zijn en de arbeids-

markt. ‘We moeten een eind maken aan de machteloze politiek. Mensen 

zijn gefrustreerd door slechte kwaliteit in de publieke sector, zoals zorg, 

onderwijs en veiligheid.’ Hij geeft een voorbeeld van een jongen bij hem 

in de buurt die met een gebroken arm van het kastje naar de muur werd ge-

stuurd voordat hij uiteindelijk kon worden geopereerd. ‘Iedereen verwees 

naar elkaar en de frustratie is dat niemand echt aanspreekbaar is. Het hoeft 

niet veranderend te gebeuren, het kan ook verbeterend.’ Spekman gaat ook 

in op de actualiteit en de komende verkiezingscampagne. [GG]

Hans Spekman tijdens zijn verhaal.

JULIANALAAN 1  3722 GA BILTHOVEN  

T 030 2281014   

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

 Speciale 

aanbieding 

Liona en Egelbert 

voor slechts 

€5,-
 (normaal 10 euro)

Maak kans op een 
gratis schilderij

van Bilthoven
geschilderd door 

Susan Schildkamp

Deze aanbieding geldt  

van 9 mei t/m 19 mei  

16.30 uur!



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 6.98

2
Stuks 9.-

100
gram 0.80

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 mei
t/m woensdag 16 mei

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Kalfsrollade

Fricandeau

Aspergeham

Ham- asperge salade
Filet americain
Sellery salade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.98

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

SPEKLAPPEN

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

  DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

5e biefstukje gratis

varkenshaas 
Bourgondische, Katen 
of Naturel 
   
Bourgondische 
gehaktstaven 

Gegrilde kip 

Ribkarbonade
Haaskarbonade
Schouderkarbonade

DJAKARTA- &
HUIS NOTENMIX

5 halen / 
   4 betalen

Speciaal voor moederdag! 

500
gram 4.75

100
gram 1.25 250

gram 3.50

STOMPETOREN
BELEGEN

BIESLOOK ROOMKAAS 

Scherpe Dagprijzen

Hollandse Asperges
gratis geschild

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Pluksla
150 gr

•    Kantonese Kip
MET RIJST ___________ 100 GR  0,99

•  Asperge Schotel 
 ___________________ 100 GR  0,99

• Onze Aspergesoep
    _________________ LITERBAK  3,95

•    Voor Moederdag
4 SOORTEN DESSERTS _ 4-6 PERS.  5,95

Hollandse

Trostomaten
500 gr

0,79 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gewassen

Spinazie
___________________________________   0,69

Vers gesneden

Meloenmix
_________________________VOLLE BAK  0,99

Alle Lasagnes
_________________________  100 GRAM  0,89

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 14 MEI, DINSDAG 15 MEI 

EN WOENSDAG 16 MEI

Speciaal voor Moederdag

4 � essen Schulp sappen
+ 2 glazen 

NU per tray 7,50

Alleen zaterdag verse Sushi, 
ook met Asperges

nieuw
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In de boom zijn de naam ‘W. Foster’, 

de datum ‘21.6.45’ en een gestileerde 

hertenkop gekerfd. De gestileerde 

hertenkop herkende Lex nog uit zijn 

diensttijd, als beeldmerk van de le-

gereenheid ‘de Stoottroepen’. Maar 

de naam W. Foster klonk hem Engels 

in de oren. Rondom de Tweede We-

reldoorlog is huize Eyckenstein door 

legers van verschillende nationalitei-

ten in gebruik geweest. Vader R.W. 

van Boetzelaer vertelde al eerder dat 

er o.a. Canadezen na de oorlog in 

1945 tijdelijk op Eyckenstein verble-

ven. Het leek dus aannemelijk, dat de 

inkerving door een Canadese soldaat 

gemaakt was en dat zijn legereen-

heid blijkbaar hetzelfde beeldmerk 

gebruikte als de Nederlandse Stoot-

troepen. 

Internet

Op internet vond Lex van Boetze-

laer, dat het Nederlandsche regiment 

Stoottroepen op 21 september 1944 

in Eindhoven werd opgericht in op-

dracht van Z.K.H. Prins Bernhard, 

precies drie maanden na de inker-

ving. Dit deed hem vermoeden dat de 

Nederlanders dit beeldmerk van de 

hertenkop van de Canadezen overge-

nomen hebben. Lex wilde graag deze 

‘W. Foster’ of zijn nakomelingen ach-

terhalen om informatie over het ver-

blijf op Eyckenstein te krijgen. Een 

zoekopdracht op internet ‘W. Foster’ 

gaf maar liefst 879.000 treffers; een 

bijna ontmoedigend aantal. De naam 

Foster is waarschijnlijk een naam die 

bijna net zo vaak voorkomt als de Ne-

derlandse ‘Jansen’.

Internet gaf wel informatie: ‘In het 

Britse en Canadese leger was reeds 

een lange traditie ontstaan van een-

heids-onderscheidingstekens en aan-

gezien de Koninklijke Landmacht na 

1945 op Britse leest geschoeid werd 

(letterlijk en iguurlijk) en een groot 
deel van de troepen daadwerkelijk 

in het Verenigd Koninkrijk opgeleid 

werd, kwamen deze militairen al snel 

in aanraking met deze traditie die 

al snel, op kleine schaal, navolging 

kreeg. De legerleiding was hier geen 

voorstander van, sterker nog, keurde 

dit sterk af. Een voorbeeld hiervan is 

het embleem van de Stoottroepen dat, 

hoewel zeer sterk in symboliek, geen 

goedkeuring vond’.

Zoektocht

Vanaf die tijd werden allerlei instan-

ties aangeschreven, in de hoop op 

verdere informatie. Lex stelde op 

internet vragen als: ‘Weet u of het 

embleem van de Stoottroepen ook 

in Canada voor een bepaalde leger-

eenheid gebruikt wordt/werd? Als 

antwoord kwamen er allerlei verwij-

zingen naar (internet-)adressen. Ook 
van het (Nederlandse) Ministerie van 
Defensie kwam bericht: ‘Waarschijn-

lijk is het beeldmerk van The Sea-

forth Highlanders of Canada.’ Deze 

legereenheid was vanaf 19 juni 1945 

in Maartensdijk gelegerd, dus twee 

dagen voor de inkerving. In de index 

van een naslagwerk komt tweemaal 

de naam W. Foster voor: W.A. Foster 

en W.C. Foster. Alleen W.C. heeft ten 

tijde van de inkerving gediend: van 

18 december 1944 tot 16 juli 1945. 

Dat moet hem dus hoogstwaarschijn-

lijk geweest zijn. 

Historicus

Lex van Boetzelaer was ondertus-

sen om een geheel andere reden be-

naderd door de Nederlandse histori-

cus Jan Krijff. Als wederdienst voor 

verkregen informatie bood deze aan 

te willen helpen zoeken. Via deze in 

Canada wonende historicus werden 

weer anderen benaderd, die er in le-

ken te slagen de veteraan Foster (of 

zijn nazaten) te traceren. De persoon, 
die e.e.a. uit zocht meldde Lex van 

Boetzelaer, dat hij verwachtte rond-

om Kerstmis 2011 de bedoelde ve-

teranegroep te spreken. Jammer ge-

noeg is nu, een half jaar later zo rond 

dodenherdenking en Bevrijdingsdag 

2012 vooralsnog alleen nog maar de 

conclusie: ’wel getraceerd, maar niet 

gevonden’ te trekken. Aad den Ou-

ter en Lex van Boetzelaer hebben de 

moed nog niet deinitief opgegeven: 
‘Er wordt nog verder gezocht, maar 

de kans de persoon zelf te vinden 

wordt met het klimmen der jaren wel 

steeds kleiner. En of zijn mogelijke 

nazaten ooit hebben gehoord over de 

Hollandse avonturen van hun familie-

lid is ook nog maar de vraag. In maart 

jl. is er naar de krant Vencouver Sun 

een ‘opsporing verzocht’ gestuurd, 

maar daar is vooralsnog geen reactie 

opgekomen’.   

Dit verhaal over 21 juni 1945 en over 

een inkerving in een boom, gelegen in 

de periferie van de gemeente, is ook 

te vinden op www.900jaardebilt.nl

Inkerving uit 1945 leidt tot speurtocht
door Henk van de Bunt

Halverwege het voorbije jaar 2011 wees Aad den Outer zijn buurman Lex van Boetzelaer

op een naam, die in 1945 in een beukenboom achter aan de Eikensteeg ten noorden langs de 

Karnemelksweg in de omgeving van de gemeentegrens met de kern Lage Vuursche (Baarn)

was gekerfd. Hij wilde er al eens eerder aandacht aan besteden, maar twijfelde of het interessant 

genoeg was. Lex van Boetzelaer is geïnteresseerd in de microgeschiedenis van zijn omgeving

en dook vol overgave in deze nieuwe ontdekking. 

Lex van Boetzelaer (links) en Aad den Outer traceerden W. Foster wel, maar 

vonden hem (nog) niet.

Medewerking wordt verleend door 

leerlingen van de Julianaschool: Vic-

tor Goossens (groep 8a) droeg o.a. een 
gedicht voor en de heer G. Mobach - 

de laatste overlevende van de schiet-

partij op 6 mei 1945 in Westbroek 

- vertelde iets over die oorlogstijd. 

Hans Bouma vertelde iets over het 

dagelijks leven in oorlogstijd en orga-

nist Arie van Viegen soleerde als in-

termezzo en begeleide  de samenzang 

van o.a. ‘Komen ooit voeten gevleu-

geld mij melden de vrede’ van Huub 

Oosterhuis. De bijeenkomst eindigde 

op tijd, zodat de deelnemers na aloop 
in de gelegenheid waren zich bij de 

stille stoet te voegen. [HvdB]

Herdenkingsbijeenkomst in Zuiderkapel

Op de avond van de nationale herdenkingsdag werd er, voorafgaand aan de plechtigheid

bij Jagtlust in Bilthoven, een herdenkingsbijeenkomst in de Zuiderkapel georganiseerd.

 De avond, onder auspiciën van de Raad van Kerken, had geen godsdienstig karakter

maar was een algemene bijeenkomst. 

De heer G. Mobach is de laatste overlevende van de schietpartij op 6 mei 

1945 in Westbroek.

De avond ervoor bij de dodenherden-

king, waarbij veel inwoners aanwezig 

waren, had de vlag nog halfstok ge-

hangen. We zijn gaan kijken en zagen 

op het Maertensplein, waar uit de hui-

zen een tiental vlaggen wapperden, 

de grote mast kaal zonder vlagdoek. 

Het heeft even geduurd om de reden 

te vinden. 

De vlaggenmast is de vorige jaren 

op doordeweekse dagen door de ge-

meente geplaatst en altijd de volgende 

doordeweekse ochtend, Bevrijdings-

dag, weer weggehaald. Maar ditmaal 

niet, want nu was Bevrijdingsdag op 

zaterdag en werken gemeentelijke 

medewerkers niet. De mast is dus dit 

jaar blijven staan. In samenwerking 

met kapper Hans Stevens en Leo 

Hegeman van de plaatselijke scou-

ting Agger Martini is de vlag terug-

gevonden en om 16.15 uur door Leo 

Hegeman met hulp alsnog gehesen en 

bij zonsondergang weer gestreken. 

Waarlijk een zeer goede daad.

Bevrijdingsdag en de vlag
door Kees Pijpers

Afgelopen zaterdag 5 mei werd De Vierklank gebeld en werden medewerkers ervan

op straat door diverse dorpsgenoten aangesproken met de vraag waarom op 

deze Bevrijdingsdag de vlag niet was bevestigd aan de grote mast op het Maertensplein. 

De vlag wordt alsnog door scouting gehesen.

Auto in brand

Vorige week zondag brak even na 11.00 uur spontaan brand uit in de auto van 

het gezin van Dam op de parkeerplaats naast hun huis op de hoek Melkweg 

en Bovenkruier in Maartensdijk. Omwonenden die de brand ontdekten 

waarschuwden om 11.18 uur naast de eigenaar ook de brandweer die snel 

ter plaatse was en verder onheil voorkwam. De ravage aan de motor van 

de Hyundai was fors. Volgens de omstanders was de oorzaak van de brand 

kortsluiting wat door de brandweer werd bevestigd. [KP]
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Inloopochtend voor senioren 
Op woensdag 9 mei organiseert Bibliotheek Bilthoven 

van 10.30 tot 12.30 uur een informatieochtend voor 

senioren. Medewerkers geven uitleg en informatie 

over het speciale aanbod van de bibliotheek. 

Dit bestaat uit grote letterboeken, luisterboeken, e-books, de Bibliotheek 
aan Huisdienst en computercursussen voor beginners. Bezoekers kunnen 
bovendien zelf uitproberen hoe een daisyspeler, e-reader of de multitouch 
tafel werkt. Wie vragen heeft over wat vrijwilligers of de klussenbus te bie-
den hebben, kan terecht bij een medewerker van het Meldpunt vrijwilligers-
werk.

Voor degenen die computers te ingewikkeld vinden of er nog weinig er-
varing mee hebben, komt PC Basic een van hun pc’s presenteren. Het be-
drijf maakt computers die ontworpen zijn voor een zo eenvoudig mogelijke 
bediening. Zo wordt zelfstandig internetten en e-mailen haalbaar voor ie-
dereen. Daarnaast is er een demonstratie van seniorentelefoons, die zich 
onderscheiden door duidelijkheid en bedieningsgemak. 
De inloopochtend is ook geschikt voor mantelzorgers en activiteitenbege-
leiders. Kofie en thee staan klaar; van tevoren aanmelden is niet nodig. De 
bibliotheek bevindt zich op de eerste verdieping van De Kwinkelier 20 en is 
bereikbaar via trap en lift.

Truus van den Heuvel deed in 1999 
als schilder eindexamen aan de Ho-
geschool voor de Kunsten in Utrecht. 
Ze had toen al een talenstudie en een 
lange loopbaan aan de Universiteit 
Utrecht achter de rug, waar ze werkte 
als docent, onderzoeker, projectleider 
en adviseur op het gebied van (taal)
onderwijs. Ze wordt vaak uitgeno-
digd voor exposities en haar werk is 
aangekocht door particulieren en door 
vier kunstuitlenen waaronder die van 
het Bonnefanten Museum in Maas-
tricht en Museum het Kruithuis in 
Den Bosch. 
De laatste jaren is Truus zich ook 
steeds meer gaan bezighouden met 
het organiseren van manifestaties en 
exposities. Zo was ze als organisa-
tor en deelnemer betrokken bij twee 
exposities van de kunstenaarsgroep 
Aandacht: Aandacht1 in 2009 in Arti 
Amsterdam en Aandacht2 in Kunst-
liefde en CBKU in Utrecht. In maart 
en april heeft ze met de kunstenaars 
van Aandacht in Bonn geëxposeerd 
onder de titel Langsam und Leise. 

Ruimte

In 2004 kwam er een omslag in haar 
werk, dat steeds ruimtelijker begon 
te worden. ‘Ik raakte enorm geïntri-
geerd door materialen. Ik struinde 
tuincentra, bouwmarkten en winkels 
af op zoek naar materialen die mijn 
tastzin prikkelen en licht, maar toch 
sterk zijn.’ 
Tegenwoordig maakt ze objecten 
van calqueerpapier, vliegerpapier, 
vilt, kofieilterzakjes en papiergaren, 
vaak door deze materialen met elkaar 
te combineren.’ Papiergaren is een 
materiaal dat in de Tweede Wereld-
oorlog vaak werd gebruikt in plaats 
van touw. ‘Ik ontdekte het toevallig 
tijdens een masterclass in Tilburg. 
Het heeft een prachtige uitstraling en 
pakt heel weinig vuil op. Je kunt het 
gebruiken voor vloerkleden en ban-
ken en het is ook geschikt als vitrage.’ 
Aanvankelijk was Truus’ driedimen-
sionale werk nog vrij plat. ‘Totdat 
ik voor het Dutch Design Center in 
Utrecht een keer een ruimte-installa-
tie maakte van zes schermen. Ik vond 

het fantastisch dat ik een soort ruimte 
had gecreëerd waar je doorheen kon 
lopen en dat iets met je lijf deed. Af-
hankelijk van waar je stond, kon je 
allerlei vormen ontdekken. Je ogen 
gingen alle kanten op. Net als wan-
neer je door een bos loopt. Dan veran-
dert het perspectief voortdurend.’ Het 
werk van Truus is bedoeld om in alle 
rust naar te kijken en op je in te laten 
werken. ‘Het heeft een meditatief ef-
fect’, heeft ze ervaren.

Natuur en wiskunde

Transparantie van binnen en van bui-
ten is voor Truus’ objecten heel be-
langrijk. ‘Dan valt het licht er steeds 
door. Dat houdt je bezig als je erlangs 
loopt, ook omdat het object lichtjes 
als vanzelf beweegt doordat je met 
je lichaam lucht verplaatst.’ Op die 
manier wordt de omgeving tot decor 
waarin de bezoeker een eigen ver-
haal kan ensceneren. In het atelier 
van Truus is duidelijk te zien hoe 
het scheppend proces bij haar in zijn 
werk gaat. Opvallend zijn de papie-

ren modellen die ze gebruikt om tot 
haar structuren te komen. Sommige 
lijken bijvoorbeeld op beukennootjes 
of zaadbollen. Truus laat zich mede 
inspireren door de natuur, legt ze uit. 
‘Daarin zijn wiskundige patronen 
werkzaam. Heel bijzonder is dat. Ik 
ben donateur van Ars en Mathesis 
(kunst en wiskunde), een stichting 
die ten doel heeft de belangstelling 
te bevorderen voor kunst die zijn in-
spiratie vindt in de wiskunde.’ Truus 
neemt de wiskunde niet als uitgangs-
punt, maar bij haar gaat het anders-
om: ‘Ik denk met mijn handen. Ik zit 
te klooien, te vouwen en te doen en zo 
ontstaat er een meetkundige iguur, 
bijvoorbeeld een zeshoek. Daar ga ik 
dan verder mee aan de slag.’ Ze laat 
een model zien en vertelt: ‘Ik begon 
een keer met een vorm bestaand uit 
vier gelijkzijdige driehoeken. .Daar-
van heb ik de puntjes omgebogen, 

waardoor er weer een nieuwe vorm 
ontstond: een achtvlak. Die vorm heb 
ik heel groot in 16-voud uitgevoerd 
voor een expositie in een achthoekige 
ruimte, waarin de achtvlakken perfect 
tot hun recht kwamen.’ 

Zie verder www.truusvandenheuvel.
nl en www.stiltekunst.nl.

Expositie

Van 11 mei tot en met 21 juni expo-
seren dertien leden van de Biltse kun-
stenaarsvereniging BeeKk, te weten 
Heleen Hoogenboom,  Katinka Hof-
stede, Olcese de Kat, Margreet de 
Vries, Mieke Barendrecht, Jorn van 
Leeuwen, Abe Postema, Linda Rof-
fel, Truus Werners, Mieps van Him-
bergen, Truus van den Heuvel, Kitty 
Korver en Jannie Vossestein in de tra-
verse in het gemeentehuis Jagtlust in 
Bilthoven.

Truus van den Heuvels ruimtelijke 
kunstwerken noden tot ref lectie

door Lilian van Dijk

De Biltse kunstenares Truus van den Heuvel maakt ruimtelijke objecten, 

waarbij symmetrie en transparantie een belangrijke rol spelen. Ze werkt met licht 

materiaal, soms voorzien van gaten, om het voor de beschouwer op vele manieren en 

vanuit vele gezichtshoeken aantrekkelijk te maken om te bekijken en te beleven. 

Truus van den Heuvel bij een kunstwerk dat ze gaat exposeren in de traverse 

van het gemeentehuis van de gemeente De Bilt.

Wim van Loo woonde in De Bilt 
Zuid. Zijn roots voeren terug naar 
de Spoorlaan in Bilthoven, waar zijn 
vader een foeragehandel had. Toen 
zijn vader rond de zeventig jaar was, 
werd het bedrijf verkocht. Het was 
oorspronkelijk de bedoeling dat hij 
bij zijn vader in de zaak zou komen, 
maar dat is er vanwege rugklachten 
niet van gekomen. Als bouwkundige 
bij Amev, later Fortis en nu ASR haal-
de hij daar zijn prepensioen. 

Wim van Loo was maatschappelijk 
geïnteresseerd en erg betrokken bij 
het wel en wee van de gemeente De 
Bilt. Hij was secretaris van Vogel-
vereniging De Bilt-Bilthoven. Die 
vereniging ontstond in 1999 uit een 
fusie van Vogellust uit De Bilt en Vo-
gelleven uit Bilthoven. Ook heeft hij 
nog een tijdje jongeren van voetbal-
vereniging FAK getraind en begeleid 
bij wedstrijden. 

Bijna vanaf het begin is Van Loo be-
trokken geweest bij de jumelage met 
het Duitse Coesfeld. Tweeëndertig 
jaar geleden werden Vogellust en Vo-
gelleven door de vogelvereniging uit 
Coesfeld benaderd om aan hun ten-
toonstelling deel te nemen. Hij was 
op dat moment bestuurslid van Vo-
gellust en de huidige voorzitter Ton 
Jacobse was dat van Vogelleven. Ton 
en hij hebben samen de organisatie op 
zich genomen en geregeld dat de vo-
gels van de beide verenigingen naar 
de tentoonstelling in Coesfeld gingen. 

In 1991 werd hij bestuurslid van de 
Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld. 
In 2004 is hij daarmee gestopt, maar 
de contacten in en met Coesfeld ble-
ven hecht. Hij kwam er gemiddeld 
nog drie keer per jaar en had er heel 
veel kennissen. Het nummer van de 
huidige burgemeester Heinz Öhmann 
stond op zijn mobiele telefoon. 
Een aantal jaren geleden is rondom 
Jagtlust een werelddag gehouden, 
waar ook mensen uit Mieścisko aan 
deelnamen. Daar is hij ook een keer 
geweest en was verrast over wat de 
mensen daar allemaal doen. Wim van 
Loo was ook secretaris van de Werk-
groep Europa-Jumelage De Bilt. Van 

Loo was niet partijgebonden en vond 
het in de werkgroep erg leuk met de 
mensen die erin zitten.

Wim onderhield met Wim Schoon en 
Jan Slob de volière van De Koper-
wiek. Die volière was een geschenk 
van de hovenier na de renovatie.’
Bij zijn afscheid sprak zijn metgezel 
vanaf 1977 Ton Jacobse: ‘Wij zullen 
Wim missen; zijn passie en zijn tome-
loze inzet. Het gemis voor Marjo zal 
vele malen groter zijn. Zij mist haar 
maatje, vriend en man. Wim was voor 
haar een kompas, waar ze blindelings 
op vertrouwde. Maar dat mochten en 
deden heel veel anderen ook’.

Een foto van Wim van Loo uit 2009 bij de volière van de Koperwiek.

Wim van Loo: maatschappelijk 
geïnteresseerd en betrokken

Het was niet alleen zijn vrouw Marjo die 25 april jl. opgeschrikt werd door het volkomen 

onverwachte overlijden van Wim van Loo. Ook voor alle leden van Vogelvereniging

De Bilt-Bilthoven en voor vele anderen betekende het het keiharde en plotselinge afscheid

van een geweldig mens en betrokken Biltenaar. 



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

De lekkerste 
taarten voor

de liefste 
moeder!
Kaiserbroodjes 

4 + 1 gratis 

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 807 2.2 HDIF,

2004, 162.000 KM, D BLAUW, 

CLIMATE C, CRUISE C, ABS, 

AIRBAGS, MLV, ESP, ER, CV, SB

€ 8.250,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C1 1.0 12V 5DRS 2010 25.000 GROEN MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB,  € 7.400,00 

CITROEN C3 1.1 LIGNE PRESTIGE 2003 82.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, ABS,  € 4.500,00 

CITROEN C4 PICASSO 1.6 16V HDIF 2006 170.000 GRIS FER, CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS, LMV, 

AUTOMAAT 7 PERS MLV, RAD/CD, ABS, ESP,  € 9.950,00 

CITROEN C5 TOURER 2.0 HDIF AUT 2008 111.000 ZWART MET, RAD/CD/NAV, CLIMATE C, LMV, ABS, 

CRUISE C, PARKEERHULP, REGENS, ABS, ESP,  € 19.500,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2002 206.000 D BLAUW MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRBAGS

1.6 16V 2XSCHUIFDEUR, TREKHAAK,  € 3.500,00 

PEUGEOT 207 1.4 16V X-LINE 5DRS 2007 90.000 GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, ESP, 

ABS, MLV, TREKH,  € 7.950,00 

PEUGEOT 207 1.6 HDIF 5DRS 2009 151.000 D BLAUW MET, ABS, AIRCO, AIRBAGS, MLV, 

CRUISE C, ER, CV, ESP, SB,  € 9.750,00 

PEUGEOT 306 1.4 SR SEDAN 1995 160.000 D BLAUW, ER, CV, SB, MET NIEUWE APK,  € 950,00 

PEUGEOT 306 1.6 BREAK 2002 191.000 D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, MLV, 

TREKH, REGENS, VELOURS BEKL,  € 2.950,00 

PEUGEOT 407 SW XR 2.0 16V 2006 122.000 GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, REGENS, ER, 

CV, SB, TREKH, PARKEERHULP,  € 9.250,00 

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 176.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ESP, ASR, 

LMV, RAD/CD/NAV, PARKEERS, TREKH, XENON  € 18.750,00

06 - 53 14 67 33

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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.

Nieuw in Maartensdijk !!!!

Atelier Wol en Zijde

voor:
• wol, katoen, zijde
• sokken wol
•  zijden sjaals op kleur voor 

u gemaakt
• merino wol voor vilten

Openingsactie
Bij het meenemen van deze 

advertentie krijgt u 
25% korting
op uw aankoop

Sperwerlaan 84, Maartensdijk
(voormalige praktijkruimte van  Tandarts Reedijk) 

06 5263  7643

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk 

Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Chrysanten 
2 bossen à € 4,95

 

Mooi volle geraniums
 3 voor € 4,50 / 1,95 p.st.

 

OP = OP

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 

WWW.NAGELFASHION.NL

13 MEI 
MOEDERDAG

CADEAUTIP:

NAGEL FASHION 

CADEAUBON
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Onlangs deed Linda mee met de regi-

onale kunstdag in Utrecht van de Na-

tionale Associatie van Nederlandse 

Kunstenaars. ‘Op die dagen doen tus-

sen de zestig en negentig kunstenaars 

mee. Je mocht twee werken expose-

ren. Door bezoekers en een vakjury 

worden twintig deelnemers geselec-

teerd die op de Nationale Kunstdag 

in de Ahoy in Rotterdam mogen ex-

poseren.’ Linda had wel gemerkt dat 

er veel belangstelling was voor haar 

doeken. ‘Maar toen de namen voor 

de Nationale Kunstdag werdn op-

gelezen, merkte ik tot mijn stomme 

verbazing het publiek en de jury mij 

op de eerste plaats hadden gezet.’ Die 

erkenning doet Linda goed, al was 

ze er niet per se op uit om te winnen. 

‘Ik krijg er een enorme kick van. Als 

schilder werk je altijd in je eentje in 

je atelier. Het doet me goed om de 

bevestiging te krijgen dat mensen 

het mooi vinden.’ Vorig jaar kreeg ze 

die ook al: ‘Wethouder Kamminga 

heeft een werk van mij aangeschaft. 

Het hangt nu op het gemeentehuis, 

boven zijn bureau. Hij is er blij mee, 

en ik ben er ook blij mee.’ Linda is 

al jaren lid van NIK&Co, een lokaal 

netwerk van kunstenaars uit verschil-

lende disciplines (ook fotografen en 

acteurs) die elkaar ondersteunen en 

inspireren. ‘En sinds kort ben ik lid 

van BeeKk, voor mensen die in de 

beeldende kunst actief zijn. Ik vind 

het een prima vereniging.’

Uitdaging

Linda schildert al vele jaren een dag 

per week in het atelier van Laura 

Wijsman, die haar ook schilderles 

heeft gegeven. In het begin maakte 

ze alleen abstract werk. ‘Totdat men-

sen me vroegen: waarom schilder je 

je eigen dochters niet? Eerst trok me 

dat niet zo, maar later heb ik toch een 

schilderij gemaakt van mijn oudste 

dochter. Iedereen vond dat erg mooi.’ 

Maar tevreden was Linda zelf nog 

niet. Als je iguratief schildert, zit je 
te vast aan de vormen. Ik had niet het 

gevoel van vrijheid dat ik bij abstract 

werk had.’ Dat leidde tot een proces 

waarin ze beide richtingen probeert 

te combineren. ‘Het is een enorme 

uitdaging om daar vorm aan te ge-

ven.’ Linda schildert tegenwoordig 

in een persoonlijke en krachtige stijl 

iguratief-abstracten met paletmes-

sen in plaats van penselen in acryl op 

dubbeldik linnen. ‘In de praktijk werk 

ik met twee soorten paletmessen. Je 

kunt het beste in natte verf werken, 

dat geeft de mooiste overgangen. 

Deze techniek geeft een boeiende 

textuur aan het doek. Mensen mogen 

mijn schilderijen gerust aanraken om 

dat te voelen.’ Een van Linda’s grote 

voorbeelden is Ger Lataster, die een 

paar weken terug is overleden. ‘Hij 

heeft onder meer het plafond van het 

Catshuys beschilderd. Ger maakte 

grote abstracte werken en werkte met 

spuitbussen, krijt en kwasten. Ik be-

wonder hem om de vrijheid waarin 

hij werkte.’ 

Vrijheid en vorm

Linda heeft op verschillende manie-

ren geëxperimenteerd met de tot-

standkoming van haar schilderijen. 

‘Ik ben de laatste jaren links- of 

rechtsboven begonnen en dan zag ik 

een vorm ontstaan: een schouder, een 

haarlijn. Daarna nam ik een model 

dat ik in de houding zette die ik al 

mijn of meer op het doek had staan, 

en dan nam ik foto’s van de lichtinval 

en van de lichamelijke verhoudin-

gen.’ Nu doet ze het anders: ‘Ik heb 

sinds kort van het begin af aan een 

model, dat ik als inspiratie gebruik. 

Het is voor mij een logische stap in 

mijn ontwikkelingsproces. Ik zoek de 

grens op tussen de vrijheid en de vas-

te vormgeving als ik met een model 

werk.’ Linda schildert vaak vrouwen 

van de rugzijde af gezien. ‘Die vind 

ik interessanter dan de voorkant.’ Ze 

kiest voordat ze aan een schilderij be-

gint haar kleurenpalet. ‘Dat ligt wel 

vast; wat er op het doek zal verschij-

nen niet.’ Schilderen is voor Linda 

noodzakelijk in haar leven. ‘Mijn 

innerlijke drang om te schilderen is 

onuitputtelijk. Het maakt het crea-

tieve proces tot een feest waarvan ik 

ontzettend geniet.’ Zie verder www.

linda-roffel.nl. 

Traverse

Linda Roffel gaat met twaalf andere 

leden van kunstenaarsvereniging 

BeeKk in de Traverse in het gemeen-

tehuis te Bilthoven exposeren. De 

opening wordt op vrijdagmiddag 11 

mei om half vijf verricht door wet-

houder Kamminga, met muzikale 

omlijsting door Paul Deneer op gitaar 

en Andrea Hessing met zang. 

Linda Roffel balanceert tussen iguratief en abstract
door Lilian van Dijk

Al jong bleek Linda Roffel een bijzonder aanleg te hebben voor kleuren en vormen. Tijdens 

haar carrière in het onderwijs als leerkracht, remedial teacher en daarna als student pedagogiek 

hield ze zich ook bezig met schilderen. Inmiddels wijdt ze vrijwel al haar tijd aan de kunst. 

Foto: Linda geeft uitleg over een van haar schilderijen, Lentegevoel, dat ze 

gaat exposeren in de Traverse.

Sjoelcompetitie voor 55 plussers

door Kees Pijpers

De immer actieve Wout van den Brink, die naast bewoner ook voorzitter 

van het dagelijks bestuur van de bewonerscommissie van Dijckstate 

en Toutenburg is, heeft voor de komende maanden een sjoelcompetitie 

opgezet voor 55 plussers. Zowel voor bewoners als voor mensen van 

buiten die van spelen houden.

Wout is naast bestuurder ook helper in het restaurant, is chauffeur en voert 

met Johan Leijendekkers reparaties uit bij andere bewoners in Dijckstate en 

Toutenburg. Het eerste dat opvalt zijn zes fraaie sjoelbakken in een grote 

kast van zijn woning die vragen om gebruikt te worden. Nu de sjoelclub van 

Dijckstate op de dinsdagavonden de zomerstop heeft, is er ruimte voor ie-

dere 55 plusser uit dorp en omgeving die aan deze zomercompetitie mee wil 

doen. ‘Aan de voorbereiding’, vertelt Wout, ‘heeft vooral mijn vrouw Wil 

hard meegewerkt. Er hebben zich intussen al 25 belangstellen aangemeld 

maar er kunnen er nog een paar bij.’ Men kan zich aanmelden en inschrijven 

bij Wout op appartement 142 of tel. (0346) 213297 of in het restaurant. 

 

Dinerbonnen

Deze zomer-sjoelcompetitie start op vrijdag 11 mei. De volgende compe-

titiedagen zijn op vrijdag 8 juli, vrijdag 13 juli en vrijdag 10 augustus, alle 

dagen van 14.00 tot 16.30 uur. Deelname kost 3 euro per middag en dat is 

inclusief een kopje kofie of thee. Er zijn per keer onder andere twee diner-
bonnen te winnen. 

Open

Maar er is nog meer nieuws, want de bewonerscommissie en de leiding van 

het restaurant van Dijckstate hebben bekend gemaakt dat het restaurant nu 

ook op de zaterdagmiddag open zal zijn vanaf 14.00 uur voor versnaperin-

gen en spelletjes. Wie interesse heeft om hierbij te helpen kan zich ook mel-

den bij Wout van de Brink en zijn vrouw of in het restaurant. Daar hebben 

we Wout en zijn vrouw met een sjoelbak en de volle prijzenkast nog even 

op de foto gezet.

Wout en zijn vrouw bij de sjoelbak.

Mevrouw van der Toom ontving de 

Chapeau-penning voor haar vrijwil-

lige activiteiten voor de stichting De 

Springplank (voormalige kleuter-

school en fungerend eigenaar van het 

gebouw) en voor de Oranjevereniging 

Groenekan. Op Koninginnedag bakt 

zij al 40 jaar pannenkoeken voor jong 

en oud. Een niet weg te denken attrac-

tie. Voor de Springplank doet zij al 40 

jaar het beheer van het gebouw waar 

momenteel de NH Kerk en de dag-

opvang Beth Sjamar zijn gevestigd. 

Zij heeft zich hiermee verdienstelijk 

gemaakt voor de Blitse samenleving.

Over de Springplank

Op 20 februari 1953 werd in het ge-

bouw aan de Grothelaan 1 de chris-

telijke kleuterschool ‘de Springplank’ 

geopend. Er waren toen 2 klasloka-

len, die van elkaar gescheiden waren 

door een vouwwand. Dankzij deze 

vouwwand kon de ruimte van de bei-

de lokalen ook gebruikt worden voor 

bijeenkomsten van ‘de Hervormde 

Lidmatenkring’, een groep Neder-

lands Hervormden, die zich in de 

jaren vijftig losmaakte van de Dorps-

kerkgemeente om een ‘thuis’ te vor-

men voor gelovigen ‘in het midden’ 

van de Nederlands Hervormde Kerk.

Na een paar jaar werd aan de kleuter-

school een speelzaal/gymnastiekzaal 

aangebouwd en de gemeentesamen-

komst verhuisde naar deze ruimte. 

Tot 1985 werd deze zaal voor elke 

zondagse kerkdienst omgebouwd 

tot liturgische ruimte. Daar kwam 

een eind aan toen in 1985 de kleu-

terschool sloot, omdat het kleuteron-

derwijs bij het basisonderwijs werd 

gevoegd. Nog in datzelfde jaar werd 

onder leiding van de Groenekanse ar-

chitect Rob Brouwer deze ruimte om-

gebouwd tot een permanente kerkzaal 

en kreeg de naam ‘de Boskapel’. 

Afscheid

Na veertig jaar trouwe dienst gaat 

Annie van der Toom afscheid nemen 

van de Springplank en de kerk. Er 

was gelegenheid afscheid te nemen 

en er werd ruim van de gelegenheid 

gebruik gemaakt de hand te drukken 

bij dit afscheid en gelukwensen aan 

te bieden voor de ontvangen onder-

scheiding.

Chapeau-penning voor 
Annie van der Toom- Eikenaar

door Henk van de Bunt

Locoburgemeester Herman Mittendorff reikte woensdag 2 mei de Chapeau-penning uit aan

mevrouw J. van der Toom-Eikenaar ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum bij de Springplank

en haar activiteiten voor de Oranjevereniging Groenekan.

Annie van der Toom ontving de Chapeau-penning uit handen van 

locoburgemeester Herman Mittendorff.
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Verzorgde voeten en mooie nagels?

Nagels knippen
+

French pedicure
+

Voetscrub
+

voetmassage
=

€ 37,50
Voor meer informatie zie 

www.lydiapedicure.nl of bel 06 - 20 90 92 97

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG  Groenekan

Voorjaars-actie:

Godefroy Boeken
GAAT VERHUIZEN

tot 1 juni 50% korting 
op het hele assortiment

Openingstijden: do-vr 13.00 - 18.00 uur
 zat 11.00 - 17.00 uur
  of op afspraak

Hessenweg 33, De Bilt, Tel. 030-2205277
www.godefroyboeken.nl

HaarVaarderhoogt
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Méér voor 
haar in onzeandere advertenties

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl
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HaarVaarderhoogt Méér voor 
haar in onzeandere advertenties

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl
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HaarVaarderhoogt Méér voor 
haar in onzeandere advertenties
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Zon
wanddecoratie

Van 44,95 voor

34,95

ExotischeVogel
huisdecoratieVan 49,95 voor39,95

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl
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Dat Ellie Hulst Lid tot in de orde van 

Oranje Nassau werd benoemd, had 

ook een verdrietige keerzijde. ‘Ik zag 

veel leden en oud-leden van de Jume-

lage De Bilt–Coesfeld zitten, maar 

Wim van Loo was er niet bij. Ach-

teraf hoorde ik pas dat hij twee dagen 

eerder was overleden. Hij was degene 

die in het complot zat en ervoor heeft 

gezorgd dat ik een lintje kreeg.’ El-

lie kent hem van kinds af aan. ‘Door 

hem ben ik ook in het Jumelageco-

mité gekomen. Ik heb het jongeren-

aspect ingebracht in de vorm van een 

uitwisseling tussen Biltse jongeren en 

jongeren uit Coesfeld.’ 

De jongerenuitwisseling liep niet 

helemaal zoals Ellie had gehoopt: 

‘Vanuit De Bilt deden jongeren mee 

die niet bij een club of vereniging 

waren aangesloten. We hoopten op 

een vergelijkbare groep uit Coesfeld, 

maar die vonden we daar niet. Alle 

Coesfeldse jongeren zijn ergens bij 

aangesloten.’ Ellie deed een tweede 

poging. ‘Ik zat ook in de organisatie 

van Biltpop. Iets met een gezamenlijk 

popfestival leek ons een leuk idee.’ 

Helaas is Biltpop een stille dood ge-

storven. ‘Dat heeft te maken met sub-

sidiegelden en sponsors. We hebben 

het in de sporthal geprobeerd, maar 

daar waren we afhankelijk van entree-

gelden en we konden de catering niet 

zelf doen. Dat werd steeds moeilijker. 

Toen was het idee er een buitenfes-

tival van te maken. Na de vrijetijds-

markt op de Planetenbaan, stelde de 

gemeente voor, maar daar hadden we 

problemen vanwege geluidsoverlast. 

We moesten wachten tot de vrijetijds-

markt was afgelopen, dus we konden 

niet ’s middags al beginnen. Alle an-

dere locaties die we bij de gemeente 

aandroegen, werden afgewezen. Toen 

zijn we maar gestopt. Er zijn nog al-

tijd Biltse jongeren die een gezamen-

lijk popfestival willen met jongeren 

uit Coesfeld, maar ik heb me om 

gezondheidsredenen uit het Jumela-

gecomité moeten terugtrekken.’ Ellie 

vindt het wrang dat het festival Upri-

sing wel direct een locatie kreeg toe-

gewezen van de gemeente. ‘Dat geeft 

me een heel vreemd gevoel.’

Respectvol Samenleven

Vanuit de Biltpop-jongeren is ook 

het Platform Respectvol Samenleven 

ontstaan, vertelt Ellie. ‘Een van hen, 

Marald van Montfort, kon de moord 

op Theo van Gogh  niet verteren. 

Hij heeft contact gezocht met D66-

gemeenteraadslid Frans Poot en zo is 

het platform ontstaan.’ Omdat Marald 

overdag naar school moest en ook 

nog werkte en de vergaderingen over-

dag waren, is Ellie er namens de jon-

geren in gekomen. Ik zat er eigenlijk 

met een dubbele pet op, want vanuit 

de Biltse bewonersorganisaties zat er 

ook nog niemand.’ 

Volgend jaar bestaat het platform 

vijfentwintig jaar. Ellie heeft zich tij-

delijk teruggetrokken, wederom om 

gezondheidsredenen. Enige tijd gele-

den is ze betrokken geweest bij de op-

richting van de vrijwilligersraad van 

stichting Animo. ‘Alle organisaties 

die zich met welzijn bezighouden, 

worden tegenwoordig ondergebracht 

in ’t Hoekie. Iedere ruimte die over 

is, wordt een kantoortje. De huiska-

merfunctie is langzamerhand aan het 

verdwijnen. Wij willen van de vrij-

willigers horen wat ze missen en wat 

ze willen dat er gebeurt. De vrijwil-

ligersraad wil zich hard maken voor 

de vrijwilligers om de gezelligheid in 

de wijk terug te krijgen.’

Heemstrakwartier

Tegenwoordig houdt Ellie zich als 

voorzitster van het bewonerscom-

missie bezig met alles wat te maken 

heeft met renovatie van haar wijk, het 

Burgemeester van Heemstrakwartier. 

Deze commissie werd 1988 opge-

richt. Na een aantal jaren kwam een 

structureel overleg over het buurtbe-

heer tot stand met instanties als de 

gemeente, de woonstichting SSW, het 

buurtwerk en de politie. In 1994 werd 

een convenant met deze instanties 

getekend, dat 2005 werd vernieuwd. 

Ellie meldt: ‘De renovatie verloopt 

goed en het karakter van de wijk blijft 

behouden. We hebben een prettige sa-

menwerking met woonstichting SSW, 

die ons van alles op de hoogte houdt. 

Dat proberen we te laten terugkomen 

bij de herindeling. Helaas heeft de ge-

meente daar andere ideeën over. Dat 

overleg gaat moeizaam. De gemeente 

wil hier een dertig-kilometerzone van 

maken. Wij willen dat het een woon-

erf blijft.’ 

Koninklijk onderscheiden Ellie Hulst 
wil niet bij de pakken neerzitten

  

door Lilian van Dijk

In 1993 kreeg Ellie Hulst-Roelofse een verpletterende diagnose te horen: ze had ME.

Een ander zou zich thuis opsluiten en niets meer ondernemen. Ellie is het tegendeel:

‘Ik deed al vrijwilligerswerk en toen ik helemaal was afgekeurd ben ik dat steeds meer

gaan doen. Ik wilde niet bij de pakken neer gaan zitten.’

Ellie Hulst was blij verrast met de speech van de burgemeester en de 

onderscheiding die haar op 27 april werd uitgereikt.

Weekendje Kunst is een samenwer-

kingsverband tussen Kunstkring 

BeeKk, een vereniging van Biltse 

en Bilthovense beeldende kunste-

naars, NIK & Co (Netwerk In Kunst 

en Cultuur), dat bestaat uit mensen 

die professioneel werkzaam zijn 

in de kunst- en/of cultuursector, en 

Ondernemersvereniging Bilthoven 

Centrum. Dit verband wordt vanuit 

de gemeente ondersteund door cul-

tuurcoördinator Fredie Blankestijn. 

Asta Diepen doet dit jaar voor het 

eerst mee als beeldend kunstenaar.  

Blankestijn: ‘Zij en Ton-Peter zijn via 

Weekendje Kunst met elkaar in con-

tact gebracht. Wat we met Weekendje 

Kunst willen bereiken is dat kunst 

en ondernemen samen iets doen van 

waaruit een synergie ontstaat. Tijdens 

zo’n samenwerking kunnen er heel 

andere dingen tevoorschijn komen. 

Asta en Ton-Peter gaan met elkaar 

overleggen hoe ze de kunst van Asta 

het beste in de winkel kunnen presen-

teren.’ Dit jaar doen er ondernemers 

mee uit alle delen van het centrum-

gebied van Bilthoven. Blankestijn: 

‘In september komt er een Italiaans 

weekend, waaraan eveneens onderne-

mers uit het hele winkelgebied zullen 

deelnemen.’

Mixen

Al komt de een uit de wereld van de 

kunst en de ander uit de handelswe-

reld, ze zijn beiden levensgenieters, 

vindt het nieuw aan elkaar gekoppel-

de duo Asta en Ton-Peter. Kunst gaat 

goed samen met een gezellig avondje 

met kaas en noten en een lekker wijn-

tje erbij. Ton Peter praat vol passie 

over zijn onderneming: ‘Sinds 1990 

run ik deze zaak. We richten ons op 

mensen die van verse kaas en verse 

noten houden. We maken bijvoor-

beeld mixen van verse noten die vers 

gebrand worden. En als een klant iets 

wil wat we niet hebben, kan hij het bij 

ons bestellen.’ Ton-Peter roemt met 

name zijn beroemde Beemsterkazen. 

‘Die worden exclusief in zestien kilo-

gram formaten gemaakt van melk van 

koeien die voor negentig procent bui-

ten lopen. Wij zijn namelijk begaan 

met het koeienwelzijn. We geven 

twintig cent per liter bovenop de prijs, 

opdat de koeien buiten kunnen lopen.’ 

Ook heeft hij biologische Beemster-

kaas in de verkoop, die ongekleurd 

is. Ton-Peter vervolgt: ‘We hebben 

ook Boer Piet kaas van jong tot en 

met oud belegen. Die wordt op de 

boerderij gemaakt.’ Ook biologische 

producten, afkomstig van de Weerrib-

ben, komen voor in het assortiment. 

De Kaas- en Notenspeciaalzaak voert 

ook een grote verscheidenheid aan 

olijven en tapenades en er zijn bio-

logische wijnen te koop. Net als een 

kunstenaar houdt Ton-Peter van creë-

ren: ‘Ik heb vandaag een nieuwe mix 

in elkaar gezet van verse gedroogde 

olijven met noten, gebrand en gepoe-

derd met Provençaalse kruiden.’

Woordgrappen

‘Ik werk vanuit mijn gevoel’, ver-

telt Asta, die keramiek vervaardigt. 

‘Een jaar of tien geleden ben ik met 

boetseren begonnen. Tegenwoordig 

maak ik ook portretten, vrouweni-

guren, maskers en abstract werk. Ik 

gebruik meestal witte klei, maar soms 

ook rode en zwarte klei.’ Asta kleurt 

haar werk meestal met glazuur. ‘Ik 

ga werk exposeren in turquoise en 

blauw en ook in ongekleurd glazuur.’ 

Asta, die een tekstbureau heeft, be-

schouwt haar kunstwerken als: ‘Een 

serieuze hobby. Ik heb les van een 

professionele beeldende kunstenaar 

in Zeist, Irma Pouw. Ik heb heel veel 

technieken geleerd om mijn innerlij-

ke beelden om te zetten in klei. Dat 

kunnen vrolijke, maar ook ingetogen 

kunstwerken zijn.’ Als tekstschrijver 

is Asta dol op woordgrappen, die ze 

soms ook in haar kunstwerken tot ui-

ting kan brengen. ‘Vandaag kwam er 

weer zo’n woordgrap bij me op: digi-

beet en digibeest. Iemand die niet met 

computers kan omgaan en iemand die 

er alles mee kan en er altijd mee be-

zig is.’ En toch met maar één lettertje 

verschil!

Een passie voor ondernemen combineert 
goed met een passie voor kunst

door Lilian van Dijk

Net als vorig jaar bij Uit De Kunst exposeren kunstenaars tijdens het nieuwe evenement Weekendje 

Kunst van 18 tot en met 20 mei hun werk bij ondernemers in het winkelgebied in het centrum van 

Bilthoven. De Vierklank maakte kennis met Ton-Peter Klap van Kaas- en Notenspecialist Bilthoven in 

De Kwinkelier en Asta Diepen uit Zeist, die keramiek gaat exposeren in de winkel van Ton-Peter. 

Asta Diepen en Ton-Peter Klap hadden elkaar alleen nog over de telefoon 

gesproken, maar de klik was er meteen. Ze gaan nu brainstormen over hoe 

Asta’s werk zo mooi mogelijk kan worden tentoongesteld in de Kaas- en 

Notenspeciaalzaak Bilthoven van Ton-Peter. 

Verzet en collaboratie
in boekhandel

Op zondag 13 mei om 15.30 uur vertelt Ingrid van der Chijs 

in de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven over 

haar boek ‘Luchtmeisjes’. Er is een vrije inloop.

In Luchtmeisjes volgt Ingrid van der Chijs de uiterst bewogen levens van 

twee stewardessen. Ze vertelt over hun aanvankelijke gevoel van saamho-

righeid en het plezier dat ze beleefden, de affaires die ze hadden, maar ook 

over de strijd die ze in deze pionierstijd moesten voeren om hun plek te 

veroveren. Die tijd komt abrupt tot een einde wanneer de Tweede Wereld-

oorlog uitbreekt. 

Ingrid van der Chijs studeerde geschiedenis en journalistiek in Utrecht en 

Londen. Na haar afstuderen werkte ze driekwart jaar als stewardess bij Mar-

tinair. Van 2004 tot 2011 schreef ze voor Elsevier. Tot haar portefeuille be-

hoorde onder meer reizen. Sinds kort werkt Van der Chijs bij RTL Nieuws.



  Lekker geld verdienen 

  iets betekenen voor anderen 

   vakantiewerk bij Cordaan!

Lijkt de zorg je iets? Woon- en dienstencentrum Dijckstate biedt
in Maartensdijk zorg bij cliënten thuis. Voor de periode juni tot 
en met september 2012 zoeken wij enthousiaste vakantiekrachten! 
De zomer is dè periode om in de zorg te komen werken, je kunt 
lekker op je fi ets naar het werk. 

Je bent minimaal 3 weken aaneengesloten beschikbaar. 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.

Lijkt het je wat?
Kijk op www.cordaanbaan.nl (referentie nr. 1567-12) 

 Wij vragen en bieden:
   leeftijd minimaal 17 jaar

    je kunt 3 weken of langer werken in de periode van juni tot september

   een contract voor min. 3 uur per week

   je wordt betaald volgens de CAO

 

Raaijen Interieurs
Actie - Farstrup ergonomisch zitcomfort

Deense relaxfauteuil op

maat leverbaar - Actie -

Bij aankoop van een 

fauteuil een bijpassend 

voetenbankje met 50% 

korting. Geldig t/m 31.5.2012

Diverse modellen leverbaar, deskundig advies. 

Bezoek onze winkel en showroom.

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt, sinds 1931

030-2202012, www.raaijeninterieurs

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Alleen even opwarmen; met o.a. kip, paprika, 

schijfjes champignons, volle kerriesaus

KIPKERRIE SCHOTEL

 100 GRAM € 0,99

Met o.a. varkenshaas, katenspek, olie pesto 

marinade: voor in de pan of op de barbecue!!

VARKENSHAAS 

TOURNEDO SPIES

 100 GRAM € 1,98

Uit onze poeliershoek, met een beentje en 

heerlijk gemarineerd; ca 20 min zachtjes braden

GEMARINEERDE 

KIPKARBONADES

  500 GRAM € 3,00

Voor de liefhebbers, kan in de pan, oven of op 

de barbecue; even kort rosé bakken

LAMSSPIESJES 100 GRAM € 2,25

op veler verzoek; met o.a.varkensfilet, kaas, 

creme fraiche en paddestoelensaus: 

ca 20 min op 160°C in de oven

VLEES LASAGNA 100 GRAM € 1,45

Lekker gekruid en gezouten, en een uitje en 

grove groenten, ca 15 min. zachtjes braden

BOURGONDISCHE BALLEN

 100 GRAM € 1,25

Speciaal voor de moeders, maar ook 

lekker (makkelijk) voor de vaders!!

MOEDERDAGSTEAKS

 4 STUKS VOOR € 7,00

Van pure biefstuk gemaakt, gekruid en gezouten, 

met een topping van uitjes; even kort bakken

DUITSE BIEFSTUKJES

 100 GRAM € 1,25

Met een beentje, heel langzaam gegaard en ook al 

krokant afgebakken; dus alleen even opwarmen

GEGRILDE HAKS PER HAKS € 5,50

Gemak voor de vaders; met o.a. biefstuk, 

varkenshaas, kipfilet, biefstuktartaar, gordonbleu, 

kalfsbiefstuk en gemarineerde biefstukreepjes

GOURMET EXCLUSIEF

 PER PERSOON CA. € 6,25

LEKKER VERS BROODBELEG!
Wist u dat wij dagelijks onze vleeswaren 
grillen waardoor ze net zo vers zijn als uw 
vers gehaalde brood. Bijvoorbeeld de gegrilde 
biefrollade, de gebakken biefstuk, de gebraden 

kalfsrollade, gegrilde rosbief, Zeeuws spek, 
fricandeau, enz. Allemaal huisgegrild dus 
“lekker”gezond.EXTRA VOORDELIG DEZE WEEK 

GEGRILDE RIBEYE; 100 gram € 2,75

Openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur  |  vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  |  zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

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 12 mei. Zetfouten voorbehouden.

 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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Campanula

Campanula Addenda® 

‘Blue Star’

Potmaat 15 cm. Per stuk

van 5,99Dvoor 

3,99

Godefroy Boeken terug naar ’t oude nest

door Henk van de Bunt

In februari 1989 openden de gebroeders Godefroy een winkel in tweedehands boeken

in de Nieuwstraat op nummer 90. De winkel heette ‘Kronkel’ naar de toen bekende stukjes in

‘Het Parool’ van Simon Carmiggelt. Willem Godefroy was toen 32 en Michel 45. 

Hun bedrijf was een uit de hand gelopen hobby, een passie voor boeken. Ze werkten toen beide

bij de Universiteitsbibliotheek. Binnenkort keren ze weer terug naar de Nieuwstraat.

Michel Godefroy: ‘Ik ben ooit op fa-

miliebezit gestoten: boeken uit zes-

tien- en zeventienhonderd. Toen is 

het idee ontstaan om een eigen win-

kel te beginnen.’ Door omstandighe-

den moesten de gebroeders daar toen 

helaas mee stoppen. Toch bleven ze 

hopen dat ze ooit weer een eigen zaak 

zouden kunnen openen. Toen er aan 

de Hessenweg een geschikt pand vrij-

kwam en Michel’s prepensioen een 

feit was, stond niets hun meer in de 

weg. 

Doorstart

7 augustus 2009 kwam er een door-

start: de broers waren 15 jaar ouder en 

Michel was met de ‘VUT’. Ze begon-

nen opnieuw; nu op de Hessenweg 33. 

‘Godefroy Boeken’, schuin tegenover 

Garage de Rooij. Hun liefde voor 

boeken was gebleven. Michel had nu 

meer tijd en Willem ’s middags ook. 

‘Wij zijn heel laagdrempelig: je kunt 

bij ons stripboeken kopen voor een 

euro, bijvoorbeeld’, verzekert Mi-

chel. ‘Voor ons zijn en blijven boeken 

een hobby. Deze winkel is vooral een 

vrijetijdsbesteding, zeker voor mij, nu 

ik niet meer bij de universiteitsbiblio-

theek werk.’ 

De gebroeders Godefroy kopen ook 

boeken aan die mensen komen langs-

brengen en ze komen boeken aan huis 

ophalen, bijvoorbeeld bij mensen die 

hun zolder aan het opruimen zijn of 

kleiner gaan wonen. Willem verheugt 

zich daar altijd op: ‘Je weet nooit wat 

je kunt verwachten. Het is spannend 

om te zien of er wat leuks tussen zit.’ 

Wat het aanbod betreft heeft Godef-

roy Boeken niet te klagen: ‘Mensen 

weten ons goed te vinden.’

Terug

Inmiddels hebben ze een prachtige 

sortering boeken op allerlei gebied. 

De huur van het pand. aan de Hes-

senweg bleef een struikelblok. Toe-

valligerwijs hoorden de Godefroy’s, 

dat ze weer in het oude pand in de 

Nieuwstraat 90 terecht konden te-

gen een aanzienlijk lagere huurprijs. 

Bovendien gaan ze daar over meer 

ruimte beschikken, waardoor ze meer 

mogelijkheden krijgen hun boeken uit 

te stallen. Vanaf 1 juni hopen Willem 

en Michel in hun nieuwe ‘oude’ zaak 

iedereen te verwelkomen. Gastvrij-

heid staat bij hen hoog in het vaan-

del, net als de kofie en thee met vaak 
iets erbij. Voor de ‘overgang’ naar de 

Nieuwstraat hebben de broers beslo-

ten, dat vanaf half mei iedereen, die 

boeken koopt, 50% korting krijgt. 

Openingstijden zijn: donderdag en 

vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en za-

terdags van 11.00 tot 17.00 uur of op 

afspraak. 

Willem en Michel Godefroy verhuizen met hun boeken naar Nieuwstraat 90. 

Wijn voor Stichting Stoute Schoenen
Marcel Verhaar eigenaar van Whisky- en Wijnhandel Verhaar en voorzitter van de 

winkeliersvereniging Planetenbaan is een actie gestart met de verkoop van speciale jubileumwijn, 

waarvan een gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Bij deze actie wordt hij 

gesteund door Notarissen Houwing van Beek, Drukkerij Livo en Hotel de Biltsche Hoek.

Volgend jaar van maart t/m oktober 

2013 zijn er diverse activiteiten in en 

rondom de gemeente De Bilt vanwe-

ge het 900-jarig bestaan. 

Verhaar: ‘Vanwege dat feit heb ik een 

rode en witte wijn in de markt gezet 

met een speciaal ontworpen etiket 

van ‘De zes Kernen, één toekomst’. 

Van elke verkochte les gaat er 1,50 
euro naar een goed doel; in dit ge-

val Stichting Stoute Schoenen’. Er is 

keus uit een witte en een rode variant; 

de Quinta Da Alorna Vinho Tinto en 

de Quinta Da Alorna Vinho Bianco. 

Beiden komen uit Portugal.

Stichting Stoute Schoenen

Al 10 jaar begeleidt Stichting Stoute 

Schoenen kinderen met klassiek au-

tisme of een andere stoornis in het 

autistisch spectrum vanuit een ont-

wikkelingsgerichte visie. De stichting 

is gespecialiseerd in zorg op maat en 

biedt dagbesteding met vervangend 

onderwijs, naschoolse begeleiding, 

thuisbegeleiding, weekendopvang en 

vakantieopvang. Men leert het kind 

zich aan te passen aan de verander-

lijke wereld en daarin eigen keuzes 

te maken De focus ligt op de ontwik-

keling van de talenten die in elk kind 

aanwezig zijn. Om deze stichting aan 

het einde van alle festiviteiten (± eind 

oktober 2013) een zo’n groot/hoog 

mogelijke cheque te kunnen overhan-

digen is nu al een begin gemaakt met 

de verkoop van de wijn. [HvdB] 

Dit verhaal over speciale wijnen in het 

kader van het 900-jarig jubileum is 

ook te vinden op www.900jaardebilt.nlVan elke verkochte les gaat er 1,50 euro naar Stichting Stoute Schoenen.

Maertensplein-activiteiten
A.s. zaterdag 12 mei kunnen de kinderen van 10.00 tot 15.00 uur een bloem-

potje beschilderen voor Moederdag op het Maertensplein. Karin van der 

Willigen begeleidt dit namens de Maartensdijkse Middenstandsvereniging. 

Nanny op 
Hessenweg en Looydijk

Zaterdag 12 mei a.s. doet de wereldberoemde Nanny het winkelcentrum 

Hessenweg/Looydijk aan. Bert de schoorsteenveger heeft zich link in het 
zweet gewerkt tijdens het schoonmaken van alle schoorstenen van de Hes-

senweg en Looydijk. Hij rust even uit en maakt daarna een mooie wande-

ling met Nanny. Samen zingen zij ter ere van Moederdag hier en daar een 

vrolijk liedje voor de dames, die voorbij komen. Met haar reputatie van 

harde leermeester geeft zij ook handige, opvoedkundige tips aan de moe-

ders en Bert leert de kinderen, met een knipoog, de juiste gedragsregels. 

Dit zorgt voor hilarische taferelen in het winkelcentrum. Nanny en Bert 

wandelen op de Hessenweg en de Looydijk vanaf 11.00 uur. De onderne-

mersvereniging nodigt u uit om dit bijzondere duo te komen bewonderen en 

met ze in gesprek te gaan.

Speciaal Glasvezel 
Experience Event

Reggeiber organiseert op zaterdag 12 mei van 10.00 tot 16.00 uur in de 
Kwinkelier in Bilthoven een speciaal Glasvezel Experience Event voor alle 

inwoners van De Bilt en Bilthoven. Op dit Glasvezel Experience Event kun-

nen de bewoners de mogelijkheden van glasvezel komen ervaren. Dit is 

tevens het laatste moment om te kiezen voor een glasvezelabonnement. Na 

13 mei wordt bekend of De Bilt en Bilthoven worden aangesloten op het 

glasvezelnetwerk van Reggeiber. 

Op het Glasvezel Experience Event kunt u alles over de mogelijkheden van 

glasvezel te weten komen. U kan een stapje terug doen in de tijd en het 

sentiment van bijvoorbeeld de allereerste computer met spraakherkenning 

beleven.

Ook wordt er beeld gegeven van wat ons te wachten staat in de toekomst. 

De technische ontwikkelingen gaan immers razendsnel. Daarnaast zijn de 

serviceproviders aanwezig om de bewoners te adviseren over de glasvezel-

abonnementen. Aan de kinderen is ook gedacht. 

Majesteit heeft in deze roerige tijden

ook kapper Hans onderscheiden

je kunt nu voor je haar

naar een ridder met schaar

om het koninklijk te laten snijden

Guus Geebel Limerick
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Zwerfvuilproject in Groenekan

In de Dorpsraad Groenekan is geklaagd over de grote hoeveelheid 

zwerfvuil in haar kern. In plaats van de verantwoordelijkheid hier-

voor af te schuiven op de Gemeente, organiseert de Dorpsraad in 

samenwerking met de Nijepoort en ondersteund door het Groene-

kans Landschap en het Wijk- en dorpsgericht werken van gemeente 

De Bilt een zwerfvuilproject op vrijdag 11 mei 13 tot uiterlijk 15 uur.

Leerlingen uit de hoogste groepen (6, 7 en 8), doen via school mee 

met dit project. Na een aftrap door wethouder Mittendorff, gaan zij, 

uiteraard gehuld in de bekende gele hesjes en voorzien van de nodi-

ge zakken en knijpers, in groepjes aan het werk. Einddoel is ons 

mooie dorp weer een stralend schone outfit te bezorgen! Met dank 

aan de school, die hieraan spontaan medewerking wilde verlenen.

Volwassenen zijn hierbij van harte uitgenodigd om een groepje te 

begeleiden. Opgave bij Boudewijn Rietveld (boudewijn.rietveld@

planet.nl of 06 21 865 850)

Agenda Dorpsraad Groenekan 14 mei 2012

Plaats: Groene Daan Grothelaan 3

Aanvang: 20.00 uur

1.  Opening

2.  Inventarisatie agenda punten aanwezigen

3.  Paardenuitwerpselen (Voor dit agenda punt zijn alle paarden 

bezitters, vertegenwoordigers van paardenstallingen 

en Rijvereniging Sint Maarten uitgenodigd)

4.  Mededelingen o.a. van de gemeente 

5.  Verslag Dorpsraad bijeenkomst 28 november 2011 

(zie www.dorpsraadgroenekan.nl)

6.  A27 eerste fase

  A27 tweede fase (zie hieronder)

  Noordelijke ring Utrecht

  Koningin Wilhelminaweg

7.  Zwerfvuilactie 11 mei

8.  Rondvraag

9.  Sluiting 

Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten aan de bar 

onder het genot van een drankje.

Dorpsraad Groenekan

Marius van den Bosch,

secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

tel. 651326520 

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  

hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Voorstel nieuw zwembad, sporthal

en zalencentrum in De Bilt in commissie

De afgelopen periode heeft de gemeente verschillende onderzoeken laten doen naar de 

mogelijkheid om een nieuw sport en zalencentrum met zwembad te realiseren in De Bilt. Dit 

ter vervanging van het huidige, verouderde H.F. Wittecentrum met de sporthal en het zwembad 

Brandenburg. Het college stelt de raad voor om niet te kiezen voor renovatie of uitbreiding, maar 

om een nieuw complex te realiseren op Sportpark Weltevreden. Op donderdag 10 mei spreekt de 

commissie Burger en Bestuur over dit voorstel.

 

In 2010 stelde het college voor om naar de mogelijkheid voor nieuwbouw te kijken op de locatie van het 

H.F. Wittecentrum. Eind 2010 heeft de gemeenteraad, mede vanwege de vele reacties uit de samenleving, 

opdracht gegeven om onderzoek te doen naar nieuwbouw op sportpark Weltevreden. Daarnaast is ook geke-

ken naar mogelijkheden voor renovatie en uitbreiding van de huidige accommodaties. 

Uitkomsten onderzoeken

Uit de onderzoeken blijkt dat renovatie van de bestaande gebouwen slechts een korte termijnoplossing is en 

uitbreiding beperkt mogelijk is. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk om deze 

voorzieningen ook in de toekomst te borgen en stelt daarom de raad voor te kiezen voor een lange termijn-

oplossing: gezamenlijke nieuwbouw in één accommodatie op het Sportpark Weltevreden. 

Vier locaties op Sportpark Weltevreden zijn nader onderzocht. Van de vier locaties zijn er twee niet geschikt. 

Vanwege de beperkte omvang van die locaties zou er ondergronds moeten worden geparkeerd, waardoor 

het plan een stuk duurder wordt. De twee andere locaties (het meest zuidelijke voetbalveld van FC De Bilt en 

een softbalveld van Centrals) lijken geschikt. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om deze locaties de komende maanden nader te onderzoeken en ook nader in overleg te treden met 

alle belanghebbenden. 

De kosten in beeld

Gelijktijdig met de bovenstaande onderzoeken zijn de kosten voor de realisatie, exploitatie en beheer van de voorgestelde ontwikkeling in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar de moge-

lijkheden van het inschakelen van marktpartijen voor ontwerp en bouw, maar ook het beheren en exploiteren van het complex. Naar voren kwam dat bij een aanbesteding voor het gehele traject 

in één keer er flinke financiële voordelen te behalen zijn ten opzichte van aanbesteding per onderdeel. Als het voorstel aangenomen wordt, zal het college dan ook inzetten op deze vorm van 

samenwerking met marktpartijen. Doordat op deze manier financieel voordeel behaald kan worden, gaat het college uit van een lagere bebouwingsdichtheid op de achterblijvende locaties (huidige 

locaties van zwembad en sporthal) dan oorspronkelijk in 2010 was berekend. De opbrengst van de nieuw te bouwen woningen moest het grootste deel van de kosten voor realisatie van het 

nieuwe complex opvangen. Dat is nu niet meer nodig. 

Advies klankbordgroep

De gemeente heeft de resultaten van de onderzoeken voorgelegd aan de klankbordgroep bestaande uit bewonersverenigingen, Biltse Sportfederatie, zwemclub Brandenburg en Stichting Delta 

namens het onderwijs. De klankbordgroep heeft eind 2011 advies uitgebracht aan het college. Haar conclusie is dat zij zich kan vinden in de uitkomsten van de rapportages en dat zij voorkeur 

heeft voor nieuwbouw op Sportpark Weltevreden.

Vervolg

Als de raad positief beslist op het voorstel van het college, wordt er gestart met nader onderzoek naar de twee locaties op Sportpark Weltvreden om te kunnen komen tot een voorkeurslocatie. 

Tegelijkertijd gaat de gemeente kijken naar mogelijkheden voor realisatie van woningbouw op de huidige locaties van het zwembad en het H.F. Wittecentrum. Bij het tot stand komen van de 

plannen worden belanghebbenden uiteraard betrokken. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het voorstel waar de gemeenteraad over spreekt. Kijk dan op www.debilt.nl onder Bestuur en organisatie > Vergaderstukken > 2012 en dan onder de commissieverga-

dering van donderdag 10 mei. 

Uitnodiging – Wijk en Dorpsgericht Werken Hollandsche Rading

Het dagelijks bestuur van Dorpsoverleg Wijk- en Dorpsgericht Werken Hollandsche Rading nodigt u uit voor 

de algemene vergadering op

Datum : woensdag 23 mei 2012

Plaats : tijdelijk dorpshuis

Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

1.  Opening, mededelingen, inventarisatie punten van toehoorders

2.  Financiële verantwoording WDW Hollandsche Rading over 2011

4.  Stand van zaken met betrekking tot de bouw van het nieuwe dorpshuis

5.  Stand van zaken inrichting openbare ruimte bij het dorpshuis 

6.  Stand van zaken Peuterspeelzaal Holl. Rading in het kader van gemeentelijke bezuinigingen

7.  Stand van zaken verbreding A 27

8.  Beleving van de verkeersveiligheid in het dorp

9.  Stand van zaken invoering glasvezel in de gehele Gemeente De Bilt

10.  Update OV-fietscarrousel bij station Hollandsche Rading

11.  Toekomstig functioneren Dorpsoverleg in Hollandsche Rading

12.  Rondvraag

Deze vergadering van het bewonersoverleg is openbaar en toehoorders zijn zeer welkom. 

Wanneer u een inbreng wilt hebben bij een bepaald agendapunt of een nieuw onderwerp wilt aansnijden, 

verzoeken wij u dit bij voorkeur per Email te melden bij het secretariaat van het bewonersoverleg: wdwhol-

landscherading@hotmail.nl of bij de wijkcontactambtenaar Annemieke Vos, email VosA@debilt.nl, tel. 030-

2289411, of eventueel mondeling voor aanvang van de vergadering. 
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Het verhaal van het Westbroekse be-

drijf is bekend. Slager Vink had sinds 

1963 aan de Dr. Welfferweg zijn sla-

gerij. Verkocht er veel vleespakket-

ten. De klanten wilden hiervoor ook 

een geschikte vrieskist. Vink kon die 

wel leveren. Van het één kwam het 

ander. Het vlees werd steeds minder 

belangrijk en zo is uiteindelijk het 

huidige witgoedbedrijf ontstaan. Ruth 

Nagel (34) vertelt dat hij zelf nog in 

de slagerij begonnen is bij de heer 

Vink en deze ontwikkeling van dicht-

bij heeft meegemaakt. In 2001 kon hij 

het bedrijf overnemen. De naam Vink 

bleef op de gevel staan.

Ingewikkeld

Nagel: ‘Het heeft vrij lang geduurd 

voor alles rond was met de bank en 

met de gemeente.’ Zo moest de be-

stemming van het pand worden ge-

wijzigd van kantoorbestemming in 

detailhandelsbestemming plus wo-

nen. De buitenkant van het gebouw 

wordt ook grondig aangepakt. De fa-

milie Nagel gaat zelf ook in het pand 

wonen. De huidige locatie aan de Dr. 

Welfferweg wordt nu nog gehuurd en 

Ruth Nagel woont zelf elders in West-

broek. Nagel: ‘De gemeente heeft 

goed meegewerkt met de aanpassing 

van het bestemmingsplan. Het was 

echter wel een hele ingewikkelde 

zaak waaraan veel haken en ogen za-

ten. De Prinses Christinastraat is voor 

ons een veel betere zichtlocatie. Het 

oppervlak voor winkel en showroom 

wordt 100 m2 groter.’ Het hele aan-

zicht van de Prinses Christinastraat 

krijgt meer allure als straks ook de 

modernisering van het dorpshuis is 

afgerond.

Verbouwing

De verbouwing van het voor West-

broek zo belangrijke dorpshuis is in 

juli/augustus afgerond, zo is de ver-

wachting. Eind mei verhuist het ser-

vicepunt van de Rabobank al naar 

het dorpshuis. De huidige huurders 

zullen naar verwachting in de zomer 

vertrekken. De verbouwing tot be-

drijfspand kan dan pas beginnen. Be-

gin 2013 hoopt Ruth Nagel de deuren 

van zijn vernieuwde bedrijf te kunnen 

openen. De bedoeling is de overlast 

die hiermee gepaard gaat voor de 

klanten zo veel mogelijk te beperken. 

Kansen

Is het geen groot risico om in deze 

tijd zo’n ingrijpende stap te nemen? 

Ruth Nagel: ‘Ik zie dit vooral als een 

kans die ik niet mag laten lopen. Toen 

vanaf 2008/2009 het vertrouwen van 

de consument steeds lager werd heb 

ik daar niet zo veel van kunnen mer-

ken. Het gaat zelfs al weer de goede 

kant op, merk ik. 2012 is tot nu toe 

al beter dan het vorige jaar. Wel zijn 

er veranderingen. De consument 

kiest nu toch meer voor kwaliteit en 

duurzaamheid. Hij kiest bijvoorbeeld, 

als hij wat nieuws wil, niet zo gauw 

voor een complete nieuwe keuken. 

Maar hij wil echter toch wel graag 

nieuwe apparatuur. Wij spelen daar 

op in. Vink Witgoed levert dat en sa-

men met onze partner Freek de Bruijn 

Meubel- en Interieurbouw zorgen 

we er voor dat alles netjes wordt ge-

plaatst. De bestaande keuken wordt 

eventueel daarvoor aangepast. Dat is 

puur maatwerk en dat is de kracht van 

ons bedrijf. Daarvoor weten de men-

sen uit de wijde omtrek ons te vin-

den. Zo merken we dat in tijden van 

economische tegenwind er zich toch 

ook weer nieuwe kansen voordoen. 

De inbouw van apparatuur wordt 

voor ons steeds belangrijker. Dat zal 

ook op de nieuwe locatie duidelijk 

worden, naast het feit dat er daar ook 

veel meer huishoudelijke apparatuur 

te koop zal zijn. Dit naast het assor-

timent witgoed in ruimste betekenis. 

De presentatie van alles zal veel beter 

tot z’n recht kunnen komen.’

Via de website www.vinkwitgoed.nl 

zullen de klanten op de hoogte wor-

den gehouden van de stand van zaken 

bij de overgang naar het nieuwe pand. 

Ook komen ze daar Vink Witgoed in 

Ouderkerk a/d IJssel tegen. Dit bedrijf 

staat geheel los van de Westbroekse 

vestiging en is nog steeds in handen 

van de familie Vink. Wel werken de 

bedrijven samen en ondersteunen 

ze elkaar als dat nodig is. Ruth Na-

gel: ‘Tot de tijd van de verhuizing is 

men van harte welkom in de huidige 

showroom aan de Dr. Welfferweg 17. 

Vink Witgoed naar nieuwe locatie 
door Martijn Nekkers

Wie door het ‘centrum’ van Westbroek rijdt, over de Dr. Welfferweg, is gewend geraakt

aan de vier bekende letters aan één van de huizen. ‘VINK’ staat er op de vier witte vierkanten

aan de gevel. Het staat voor ‘Vink Witgoed’ dat daar is gevestigd. Maar dat bekende beeldmerk

gaat verdwijnen. Het bedrijf gaat namelijk verhuizen naar een andere locatie.

Begin 2013 hoopt eigenaar Ruth Nagel zijn nieuwe onderkomen te openen aan de

Prinses Christinastraat. In het gebouw waar nu nog de Rabobank is gevestigd. 

Ruth Nagel voor zijn toekomstige zaak: de huidige Rabobank aan de Prinses Christinastraat in Westbroek.

Straks drinken we 
alleen nog eerlijke thee

Plus Bilthoven is een van de deelnemers aan de 

Fairtrade Route van 12 mei a.s. Voor eigenaar Gert Smit

is het een uitgelezen kans om te laten zien dat zijn supermarkt 

zich onderscheidt van andere.

Plus is op het gebied van fairtrade producten marktleider in Nederland. Zo 

heeft de Bilthovense supermarkt niet minder dan 200 producten met een 

Fairtrade keurmerk in huis, waarvan maar liefst 36 soorten thee!

‘Over een paar jaar drinkt Nederland alleen nog fairtrade thee, daar ben ik 

van overtuigd’, aldus Smit. ‘Ik zeg het eerlijk: ik ben meer koopman dan 

dominee, maar ik zie de omzet van fairtrade producten de laatste jaren sterk 

toenemen. Dat is goed, want zo laten we zien dat je ook op een eerlijke 

manier zaken kunt doen’. 

Bananen

Plus maakte eerder de keus om nog uitsluitend fairtrade bananen te verko-

pen. Dat betekent iets minder winst per verkochte banaan, maar wel een 

hogere opbrengst voor de boeren in Colombia. En de verkoop loopt, ook in 

Bilthoven, uitstekend, want steeds meer klanten willen als consument een 

steentje bijdragen aan eerlijke handel. 

Wel wil diezelfde klant ook kwaliteit en de kortingsactie op World Fair 

Trade Day is daarom een mooie gelegenheid om zelf te ervaren dat de fair-

trade producten niet alleen eerlijk zijn, maar ook heerlijk smaken. 

(Henk Zandvliet)

Gert Smit voor het schap met een klein deel van zijn uitgebreide fairtrade 

assortiment.

BOF feliciteert Kapper Hans
Het bestuur van de Biltse 

Ondernemers Federatie (BOF) heeft 

Hans Stevens alias ‘Kapper Hans’ 

van harte gefeliciteerd met zijn 

koninklijke onderscheiding, Lid in 

de Orde van Oranje Nassau, die de 

lokale ondernemer Hans Stevens wel 

verdiend heeft voor zijn waardevolle 

inspanningen als ondernemer en 

als individu voor de Maartensdijkse 

gemeenschap. De bestuursleden Ton 

Kok (l) en Maurits de Bruin lieten 

hun felicitaties vergezeld gaan van 

een mooie kist wijn. [HvdB]

De Paddestoel bij 
Landwaart op bezoek

BSO De Paddestoel in Maartensdijk is één van de vestigingen van 

Kinderopvang De Bilt. Deze week is de rode draad in het programma 

eten en drinken - en dan vooral de gezonde en verse variant ervan.  

In het kader daarvan werd er afgelopen maandag een bezoek gebracht aan 

de keuken van versspecialist en traiteur Landwaart aan het Maertensplein 

in Maartensdijk. Willem Landwaart vertelde de kinderen alles 

over de spoelapparatuur voor groeten. De kinderen vonden alles ‘heel 

interessant’. [HvdB]



Dorpsweg 170    ◊    3738 CL    ◊     Maartensdijk    ◊    tel. 0346-211579

Het leukste cadeau 

voor MAMA...

U vindt ons in het pand van HUBO Maartensdijk.

10% KORTING
op het Mix & Match servies van 

Bunzlau Castle!

En...nog veel meer leuke hebbedingen om mama te verwennen!En...nog veel meer leuke hebbedingen om mama te verwennen!

 

 

Bij Tennisvereniging Tautenburg  in 

Maartensdijk kan dit.  

Het hele jaar door zijn de banen te bespelen. 

Geen wachtlijsten. 

Eerst een keer proberen kan op een van de 

tossavonden op vrijdagavond.  

Kijk op www. Tautenburg.nl voor meer info of kom gewoon langs. 

MaCLOUD GALLERY | MaCLOUD ART & DESIGN KADOSHOP

Tijdens de overzichtstentoonstelling van de kunstuitleen in 

onze galerie kun je een mooi kunstwerk kopen of lenen, 

maar ook zelf maken  vrijdag 11  zaterdag 12 mei

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker

Jaap te Kiefte
Nel Knoop 

Lesley Kolmer
Loes Koster

Marjori Lutter
Cees Meijer 

Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 

Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04
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Brian zamelt niet alleen geld in voor 

de school, hij bouwt hem zelf. ‘Op 

24 november 2011 ben ik naar Suri-

name vertrokken. In Paramaribo trof 

ik het bouwteam, de jongens van mijn 

band The Marrons. We hebben al-

les besproken en op een rijtje gezet. 

Daarna zijn we naar Klaaskreek ver-

trokken en hebben alles weer bouw-

klaar gemaakt.’ Zeven weken lang 

hebben ze aan de school gewerkt. De 

plannen zijn inmiddels gewijzigd: 

‘Eerst zouden we vier lokalen bou-

wen voor de mulo (meer uitgebreid 

lager onderwijs). Maar nu komen er 

in totaal zestien lokalen, inclusief een 

kantoor, een bibliotheek, een kantine, 

een muziekruimte en een toiletgroep.’ 

Dat betekent dat er dus nog zeven 

leslokalen bij komen. Brian legt uit: 

‘Ik heb gesproken met studenten van 

de universiteit van Paramaribo die 

uit Klaaskreek en omgeving komen. 

Ze hebben me verzocht om ook vier 

lokalen te bouwen voor het lbgo (la-

ger beroepsgericht onderwijs) en drie 

voor een imeo (instituut voor econo-

misch en administratief middelbaar 

onderwijs). Als alle opleidingen in 

Klaaskreek kunnen worden gevolgd, 

hoeven jongeren die daarna nog ver-

der willen leren pas op hun zeventien-

de naar Paramaribo. Dan zijn ze weer-

baarder tegen de verleidingen van de 

grote stad.’ De studenten willen zelfs 

nog verder gaan, weet Brian. ‘Ze heb-

ben een droom om in het Brokopondo 

district een universiteit te vestigen. 

Dan houd je alle jongeren in de eigen 

streek.’ Brian ging akkoord om een 

grotere school te bouwen. ‘Er rust dus 

een zware taak op mijn schouders. 

Die omhels ik graag om mijn bijdrage 

te leveren.’

Festival 

Brian is al weer druk bezig met de 

organisatie van Uprising III. Dit jaar 

valt het op 23 juni en zal plaatsvinden 

op de bekend locatie: het trapveld op 

de hoek van de Melkweg en de Weeg-

schaal. Brian deelt mee: ‘Ik heb al een 

boel toezeggingen van acts die vrij-

willig komen optreden. Mingstone, 

een rockband uit Zeist, Zion Groove 

(reggae) en Friction (reggae en Afri-

kaans), de Brasband, djembeband 

Camera, Pearlmira (jazzzangeres, 

Sierra Leone) en buikdanseres Su-

lena.’ The Marrons, Professor Priti-

pangi en Krulloh treden eveneens op. 

Deze drie bands hebben elk een cd 

uitgebracht. ‘De cd’s worden tijdens 

het festival verkocht. De opbrengst 

is voor de school.’ Verder komen er 

weer veel kramen met koopwaar en 

snacks en maaltijden uit diverse cul-

turen. ‘Op het veld kun je lekker eten 

en drinken’, belooft Brian. ‘Voor ie-

dereen is er wel iets bij.’ Radiozender 

Roulette FM zal het festival vanaf het 

veld live uitzenden. 

De opbrengst van Uprising III is net 

als die van de twee vorige edities 

bestemd voor het voortzetten van de 

bouw van de school. Voor dit doel 

heeft Brian de stichting Uprising Tjai-

Konde opgericht. Tjaikonde is een 

dorp in het binnenland van Suriname. 

Brian heeft een enthousiast team om 

zich heen verzameld, dat van jaar tot 

jaar met veel plezier en inzet aan de 

school werkt, die de naam A.D. With 

College zal gaan heten, naar Brians 

grootvader, die zijn kleinzoon een 

stuk grond naliet met het verzoek 

er een waardevolle bestemming aan 

te geven. In september 2012 organi-

seert Brian een marathon. Ook die 

opbrengst is bestemd voor de school. 

Deze Marathon van Bilthoven, die 

qua grootte vergelijkbaar moet wor-

den met de Maliebaanloop in Utrecht, 

zal vanaf nu jaarlijks plaatsvinden. 

Iedereen - kinderen, volwassenen en 

senioren – kan eraan deelnemen. 

Brian gaat uit van zo’n 500 lopers. 

Inschrijven is nu al mogelijk via de 

website www.uprisingtjaikonde.com. 

Sponsors, donateurs, vrijwilligers die 

mee willen helpen bij het festival, de 

marathon, of de bouw van de school 

en mensen die willen optreden of een 

stand willen hebben, kunnen bellen 

naar nummer 06-20145248 of mailen 

naar b.saaki@altrecht.nl. 

Bilts festival Uprising III staat in de steigers 

door Lilian van Dijk

Uprising is een geliefd, jaarlijks terugkerend festival in de gemeente De Bilt geworden. ‘Mensen 

kennen mij: ze houden me op straat aan om te vragen of het festival doorgaat. Dat heb ik beloofd.’ Dus 

organiseert Rasta Brian Aihen Saaki uit Bilthoven dit jaar op 23 juni al voor de derde keer dit festival 

voor het goede doel: de bouw voor een school in Klaaskreek in het Brokopondo district in Suriname. 

Rasta Brian Aihen Saaki offert elk jaar zijn vakantie op aan de bouw van de 

school in Klaaskreek. Hij krijgt daarbij hulp van de leden van zijn Surinaamse 

band, The Marrons.

De commissie Maertensplein bestaat 

uit Gert-Jan Weierink, Arie van der 

Vlies, Hans Stevens en Anne Doe-

dens nam de uitnodiging van kunst-

wethouder Bert Kamminga graag 

aan. Tijdens dit gesprek zijn diverse 

mogelijkheden besproken met betrek-

king tot de toekomstige inrichting 

van het plein. De wethouder gaf aan, 

dat hij het huidige plein geen prettige 

uitstraling vindt hebben. Hierin kan 

de kunstcommissie Maertensplein 

hem geen ongelijk geven. Kamminga 

vertelde dat hij contact met de kun-

stenaar Hedda Buijs heeft gehad en te 

horen kreeg dat de kunstenaar (ook) 

niet gelukkig met de situatie is, met 

name nadat het water afgesloten was, 

omdat dit een wezenlijk onderdeel 

van zijn creatie vormt.

Kostbaar

Anne Doedens: ‘Kamminga vertelde 

wel, dat het juridisch en vanuit kos-

tenoverweging moeilijk wordt om het 

gehele kunstwerk te verwijderen. Tij-

dens het gesprek kwam aan de orde 

dat het hele plein niet aan de ver-

wachtingen voldoet, noch wat betreft 

de plek van het kunstwerk, iets dat 

de kunstenaar ook al aangaf, noch de 

gehele inrichting van het plein dat als 

koud, kaal en winderig ervaren wordt 

door de inwoners van Maartensdijk 

en bezoekers van het Maertensplein’. 

Gert-Jan Weierink vult aan: ‘Ge-

bleken is, dat de huidige inanciële 
situatie van de gemeente De Bilt de 

mogelijkheden tot grote ingrepen op 

het Maertensplein sterk beperken. 

Vanuit het oogpunt van de kunstcom-

missie Maertensplein hoeft dit geen 

belemmering te zijn, omdat er na-

tuurlijk creatief met de mogelijkhe-

den omgegaan kan worden. Wellicht 

zijn er vanuit de lokale samenleving 

ook mogelijkheden in de vorm van 

crowdfunding of andere initiatieven. 

Wethouder Kamminga gaf aan om zo-

veel mogelijk met de reeds bestaande 

mogelijkheden te willen werken’. 

Delen

Arie van der Vlies vat samen: ‘Zo-

wel de wethouder als de kunstcom-

missie Maertensplein delen de con-

clusie dat er wat met het plein moet 

gebeuren, opdat het een aangenamere 

verblijfsomgeving wordt. Maar wel 

onder de voorwaarde dat de oplossing 

op voldoende draagvlak van de Maar-

tensdijkers kan rekenen en aan de ge-

wekte verwachtingen voldaan wordt . 

Al met al is de kunstcommissie Maer-

tensplein erg blij met het feit dat de 

wethouder het initiatief zo snel op-

pakt en dat er een open en transpa-

rante dialoog gevoerd wordt. Het zal 

echter wel na de a.s. zomervakantie 

worden, voordat er weer concreet 

nieuws te melden zal zijn’ 

Niet gelukkig met drooglegging
door Henk van de Bunt

Het is al weer vier maanden geleden dat de enquête onder Maartensdijkers over het Maertensplein en 

het daar aanwezige drooggelegde kunstobject plaatsvond. De toen getrokken conclusie was duidelijk: 

Maartensdijkers wilden wat anders. Twee weken geleden heeft er een gesprek plaatsgevonden met 

kunstwethouder Bert Kamminga over de (on-)mogelijkheden m.b.t. de honorering van die wens.

V.l.n.r. Arie van der Vlies, Anne Doedens, Hans Stevens en Gert-Jan Weierink 

vormen de (tijdelijke) commissie Maertensplein.

Muziekatelier in hartje Bilthoven

Zaterdag 19 mei organiseert zangeres Wanda Peters 

in hartje Bilthoven de gehele dag een muziekatelier 

in het kader van ‘Weekendje Kunst’ in het oude 

Knijff-pand in de Kwinkelier. Er zal doorlopend muziek 

gemaakt worden en iedereen mag meedoen. 

Bespeelt u zelf een instrument of zingt u? Meld u aan voor een minimas-

terclass van 15 minuten of maak gebruik van het open podium en ga lek-

ker spelen voor een enthousiast publiek. Zingt u graag? Doe mee met een 

vocale workshop, geef u op voor een masterclass als solist of met uw koor 

of ensemble. Wilt u alleen maar meegenieten? Ga luisteren. Een team van 

professionele musici welke tevens ieder een eigen lespraktijk hebben, gaan 

samen met u musiceren, zullen workshops geven, u in masterclasses tips 

geven waar u verder mee kan in de muziek, enz. 

Improvisatie

Naast sopraan Wanda Peters die Zangstudio Bilthoven heeft, zullen ook pi-

anist Freek Zwanenberg, celliste Mariëtte Landheer, trombonist Bas van der 
Werff en (alt-)violiste Annemarie Konijnenburg er zijn tijdens het Muziek-

atelier. Freek is gespecialiseerd in de kunst van het improviseren en zal een 

improvisatieworkshop geven, maar speelt ook prachtig klassiek piano. Hij 

zal instrumentalisten die dat willen begeleiden op de piano. Mariëtte heeft 
een lespraktijk in Bilthoven en haar 15 leerlingen treden ook samen op tij-

dens ‘Weekendje Kunst’. 

Aanmelden kan bij wandapeters@casema.nl met als onderwerp Muziek-

atelier. Vermeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, omschrijving van 

de deelnemer(s) (dus solist, koor, ensemble, enz.), het stuk dat u zou willen 

spelen of zingen of de workshop waaraan u deel zou willen nemen. Deel-

name is gratis. Wanda zal contact met u opnemen en de dag zal muzikaal ge-

vuld worden om aan een ieders muzikale wensen te beantwoorden. [HvdB]

Het Muziekatelier is een initiatief van Wanda Peters.



Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (10 t/m 13 mei 2012), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

Omdat 

ze het 

verdient.

, zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. 
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 STUKS

Bolletje 
luxe 
beschuit 
alle varianten 
rol 10/13 stuks

2e

HALVE 
PRIJS

  *Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs.

Smiths Hamka’s, 
Wokkels of Bugles
alle varianten 
zak 100/120 gram

1,98 / 2,16

1
69
prijs per 
kilo vanaf 
7,04

2
ZAKKEN

Hertog Jan 
krat (24 x 30 cl) of 
blik 6-pack (6 x 33 cl)

Roomboter 
croissants

25%
KORTING

Spar verse 
worst 
of saucijzen 
voordeel-
verpakking 1 kilo

Zaterdag 12 mei
World Fair Trade Day

Proef de smaak van fairtrade

www.fairtrade-debilt.nl

Fairtrade
driegangenmenu

voor € 25,-

Restaurant
De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8

De Bilt

10% kori ng 
op kleding van hennep
of hennep/biologisch 

katoen en op tassen van 
autobanden uit Colombia

Contour Mode
Burg. De Withstraat 9

De Bilt

25% kori ng
op alle

fairtrade wijnen

Whisky- en Wijnhandel 
Verhaar

Planetenbaan 2a

Bilthoven

10 % kori ng
op alle 

fairtrade producten

Natuurwinkel
Hessenweg 127

De Bilt

Tijdens Plantenbeurs
grai s 2e kopje
koffi  e of thee

Vereniging voor 
Samenlevingsopbouw WVT

Talinglaan 10

Bilthoven

10% kori ng
op alle

non-food ari kelen

Wereldwinkel
Hessenhof 9

De Bilt

10% kori ng
op fairtrade kruideniers-

waren en ananas
of kilo bananen

voor € 0,99

Plus Bilthoven
Donsvlinder 2

Bilthoven

Fairtrade
 buff et-lunch
voor € 12,50

Wijkrestaurant
Bij de Tijd

Ingang: Dr. H. Kamerlingh 

Onnesweg De Bilt

10% kori ng
op alle

fairtrade producten

Eko Plaza
Julianalaan 35

Bilthoven

1 2
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De Montessorischool is dit jaar maar 

liefst met 8 ouders vertegenwoordigd 

op de Alpe D’HuZes. Team BULTho-

ven bestaat uit Gert vd Berg, Xander 

Wassink, Jitte en Igor Milder, Babeth 

en Gerwin Schuring en Julita en Theo 

Eysink aangevuld met twee ouders 

van de Van Dijkschool Dirk Vroege 

en Emile Bezemer.

Themaweek

Om betrokkenheid te creëren bij kin-

deren is op de Montessorischool in de 

laatste week van april een themaweek 

over de Alpe d’HuZes gehouden. 

Klaas Veenbaas van Stichting Alpe 

d’HuZes gaf een presentatie voor de 

hele school. Hij vertelde dat er ieder 

jaar meer en meer mensen voor een 

ander én voor het KWF omhoog iet-
sen. Daarna werd er per klas aandacht 

besteed aan de ziekte kanker en of we 

hier zelf iets aan kunnen doen. De uit-

komst bleek dat het vaak ‘dikke pech’ 

is maar dat we door veel te bewegen 

en een beetje te letten op wat we eten 

wel de kans op ziek worden kunnen 

verkleinen. De presentatie werd afge-

wisseld met ilmpjes (van o.a. Klok-

huis) en afgesloten met vragen of er-

varingen die de kinderen wilde delen 

met hun klasgenoten.

Virtueel 

Na de ‘les’ mochten alle kinderen 

zelf virtueel de Alpe d’Huez op iet-
sen. In de aula stonden twee tacxen 

(een rek waar het achterwiel van de 
iets op staat waardoor dit wel draait 
maar de iets niet vooruit gaat). Voor 
de tacx was een computerscherm be-

vestigd waarop de echte beklimming 

van de Alpe d’HuZes te zien was met 

de echte stijgingspercentages, -snel-

heden en de echte bochten! Eén tacx 

was speciaal omgebouwd en geschikt 

gemaakt voor een kinder-mountain-

bike. Eerst mochten de allerkleinsten 

2 minuutjes knallen op de tacx. Ie-

dereen kreeg een echte oorkonde met 

daarop de vermelding hoeveel meter 

van de Alpe ze hadden afgelegd in de 

2 minuten ietstijd. Alle tijden werden 
geregistreerd en iedereen was super 

trots op z’n prestatie! 

De afsluitende fundraisingactie volgt 

op 19 mei. Six Hill Saloon de spet-

terende fundraising party zal dan op 

de Stichtse hockeyclub plaatsvinden. 

SCHC zal voor deze avond worden 

omgetoverd tot ‘Saloon’. Ook dit 

feest staat geheel in het teken van dit 

doel, het KWF. Kaarten voor dit feest 

zijn te koop via teambulthoven@

gmail.com.

Montessori en Alpe d’HuZes
Op 7 juni gaat een groep vrienden uit Bilthoven (team BULThoven) de strijd aan tegen kanker

tijdens de Alpe d’HuZes. Dit is het wielerevenement waarbij de deelnemers individueel

of in teamverband Zes keer op 1 dag de Alpe d’Huez in Zuid Frankrijk beklimmen.

Dit alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen vóór het KWF en tégen kanker. 

Kinderen mochten in 2 minuten proberen zover mogelijk de virtuele Alpe op te ietsen.

Nadat de Stichting Peuterspeelzalen 

De Bilt in januari door de wethouder 

op de hoogte werd gebracht van het 

voorgenomen besluit om de hele sub-

sidie vanaf 2014 te beëindigen, heb-

ben medewerksters en ouders veel ge-

daan om de gemeenteraad af te laten 

zien van dit besluit. 

Jacolien Reijnders, coördinator van 

de stichting: ‘We hebben alle moge-

lijkheden benut om de raadsleden te 

overtuigen van het belang van de peu-

terspeelzalen. De petitie met meer dan 

1700 handtekeningen van ouders en 

anderen geeft wel aan hoe het onder-

werp leeft. Ook zijn er veel steunbe-

tuigingen geweest van onze partners, 

zoals de scholen en het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Dat de bezuiniging 

toch wordt doorgezet is onbegrijpe-

lijk. Veel peuters vallen hiermee in 

de toekomst buiten de boot. En voor 

de zeer betrokken peuterspeelzaal-

leidsters, vaak al vele jaren actief, een 

keiharde boodschap.’

Voorzitter Michiel Steeman vult aan: 

‘Met het door ons op 3 april aan 

raadsleden, wethouder, scholen en 

kinderopvang gepresenteerde model, 

is er een beter alternatief beschikbaar. 

Dit arrangementenmodel is een com-

binatie van peuterspeelzaalwerk en 

kinderopvang in nauwe samenwer-

king met basisscholen. Dat maakt de 

teleurstelling extra groot. Toch gooi-

en we de handdoek niet in de ring. 

We vinden het peuterspeelzaalwerk 

van te groot belang voor De Bilt. Er is 

een eenmalige subsidie toegezegd om 

te onderzoeken of een zelfstandige 

toekomst mogelijk is. Ook heeft de 

wethouder aangegeven dat, wanneer 

we met een duurzame business case 

komen, de rijksgelden voor Vroeg en 

Voorschoolse Educatie (VVE) bij de 
stichting zullen blijven. De amende-

menten van onder andere SP op het 

raadsvoorstel hebben daarbij enig ef-

fect gehad.’

Door de stichting zal komende tijd, 

samen met partners, worden gewerkt 

aan realistische toekomstplannen. In 

het najaar zal hier meer over bekend 

worden.

Stichting Peuterspeelzalen De Bilt

Peuterspeelzalen moeten verder 
zonder subsidie

De gemeenteraad had donderdag veel tijd nodig om een besluit te nemen over bezuinigingen

op het peuterspeelzaalwerk. In aanwezigheid van een groot aantal belangstellenden

(ouders, medewerksters) werd, soms heftig, gediscussieerd over het voorstel.

De Stampertjes in Westbroek wisten met hun noodkreet tijdens de 
Koninginnedagoptocht de eerste prijs te bemachtigen.

Logeren is pas écht ijn 
als het klikt

Handjehelpen zoekt logeergezinnen 

voor kinderen met een beperking

Enthousiast zwaait Daan zijn ouders uit. Hij kan niet wachten om te gaan 

spelen in de tuin van Niels en Edith, het logeergezin waar hij eens in de 

maand een nachtje mag logeren. Zijn koffertje is al uitgepakt en zijn spe-

ciale dieet staat in de koelkast. Daan heeft een stofwisselingsziekte, en dat 

vraagt veel extra tijd en aandacht van zijn ouders. Tot voor kort ging hij 

logeren bij Opa en Oma, zodat zijn ouders even tijd voor zichzelf hadden, 

maar doordat die verhuisd zijn, lukt dit nu niet meer. Via de vrijwilligersor-

ganisatie Handjehelpen is er een logeergezin in de buurt gevonden. 

De logeergezinnen van Handjehelpen zijn vrijwilligers die het leuk vinden 

om de gezelligheid van hun huis met anderen te delen. De logeeropvang is 

geen vervanging van professionele hulpverlening maar een aanvulling erop. 

Het is vergelijkbaar met hulp van familie, vrienden en buren. Waarbij de 

logé zoveel mogelijk meedoet met de gewone dingen in het gezin. 

Logeren is pas écht ijn als het klikt. Daarom zijn de ouders van Daan eerst 
bij Niels en Edith geweest om kennis te maken. Daarna is Daan een paar 

keer bij ze gaan spelen en nu gaat hij er eens in de maand logeren. Ook 

vandaag is hij er weer helemaal klaar voor. Snel blaast hij zijn ouders nog 

een handkus toe en trekt dan Niels mee de tuin in. Daan vindt het logeren 

heerlijk, want Niels en Edith hebben een trampoline in de tuin.

Handjehelpen zoekt gezinnen waar kinderen met een beperking of chroni-

sche ziekte welkom zijn. Voor een nachtje of een weekend per maand. Net 

wat u wilt en wat de logé vraagt. Mensen die zich aanmelden als logeeradres 

worden door Handjehelpen gescreend. Er is veel vraag naar opvang voor 

kinderen die uit de stad komen en voor wie een landelijke omgeving een 

belevenis is. Daarom zoekt Handjehelpen ook logeeradressen in De Bilt en 

omgeving.

Meer weten? Neem dan contact op met Danielle van Helden, coördinator 

Logeeropvang; tel 030-2632956 of www.hhru.nl

BSO sportdag

Kinderopvang De Bilt in beweging. Een sprekender thema was er niet op 
donderdag 3 mei tijdens de BSO-Sportdag Het was een supergeslaagd 
sportevenement voor alle kinderen van de 8 BSO vestigingen van 
Kinderopvang De Bilt daar op de velden van de SportBSO op Voordaan. Na 
een stevige warming-up voor alle deelnemers werden er diverse uitdagende 
sport en spel clinics georganiseerd; onder meer honkbal, voetbal, korfbal 
en knotshockey. Voor meer informatie zie www.kinderopvang-debilt.nl.

(Nicole Quadakkers)



Open dag KunstenHuis De Bilt 
Op zaterdag 12 mei houdt het KunstenHuis open dag in haar 

vestigingen in De Bilt. Van 13.00 tot 16.00 uur is het open huis

op de Biltse muziekschool op de Henrica van Erpweg 2 en van 

14.00 tot 17.00 uur in de Werkschuit de Bilt (Beatrixlaan 1). 

Om 13.00 wordt op de Biltse Muziekschool afgetrapt met de lancering van de 

nieuwe geïntegreerde website www.kunstenhuis.nl waarop alle vestigingen 

samen komen. In beiden vestigingen zijn docenten en medewerkers aanwezig 

voor het geven van meer informatie over de lessen en cursussen.Op de Biltse 

muziekschool vinden er optredens in de grote zaal plaats van o.a. de cursussen 

Muziekids en Blokfl uitfeest. Op het podium in de voortuin spelen diverse en-
sembles waaronder saxofoon en klarinet en is er een presentatie van de popband. 

Door het hele gebouw heen kunnen in de leskamers alle instrumenten worden 

uitgeprobeerd. 

Werkschuit

Op de Werkschuit De Bilt is een uitgebreide expositie te bewonderen van beel-
dend werk van de huidige cursisten, zowel vlak als ruimtelijk. De dansafdeling 

presenteert zich daarnaast met diverse optredens van klassieke dans en buik-
dans. Voor kinderen zijn er verschillende open lessen, waaronder kleuterdans, 

klassiek ballet, musical en kinderatelier. Meer informatie: www.kunstenhuis.nl, 

info@kunstenhuis.nl of tel. 030 6958393 (ma t/m vr, 10.00 tot 16.00 uur) 

Sponsorloop 
voor Nicaragua
In de zomervakantie van 2012 organiseert 

de diaconie van drie PKN-wijkgemeenten 

in De Bilt een reis naar Nicaragua. 

Om zoveel mogelijk geld daarvoor in 

te zamelen worden er allerlei acties 

gehouden. Zo is er een sponsorloop in het 

Van Boetzelaerpark in De Bilt op zaterdag 

12 mei 2012, die georganiseerd wordt door 

de werkgroep Diaconale Reis. 

Door daar aan deel te nemen kan geholpen worden om 

de toekomst van mensen in Nicaragua te verbeteren. 

Door het geld dat daardoor opgehaald gaat worden 

kunnen daar huisjes worden gebouwd en kinderen 

kunnen daar weer echt gaan spelen. 

De deelnemers gaan daar o.a. ook een speeltuin bou-
wen en jongeren laten ontdekken waar zij goed in zijn.

Aanmelden 

Aanmelden kan nog bij Jeroen of Leon van der Kuil 

(tel. 030 2200827) of via sponsorloop2012@hotmail.

com. Je ontvangt dan een sponsorlijst om je door fami-
lie, vrienden of kennissen te laten sponseren voor een 

vast bedrag. Probeer zoveel mogelijk op te halen, want 

voor degene die het hoogste bedrag op heeft gehaald 

is er een leuke prijs, net als voor degene die de meeste 

rondjes loopt en degene die het meest origineel gekleed 

is! En aanmoedigen kan ook op de dag zelf vanaf 13.00 

uur (loop begint om 14.00 uur) in het park.

Inzamelavond voor marktdag

Voor de Biltse Dorpskerk Marktdag is men op zoek naar 2de hands goederen en dameskleding. De opbrengst 

van de Marktdag is bestemd voor Hillcrest Aids Centre Trust in Zuid-Afrika en het Morgensterziekenhuis 

in Zimbabwe. De inzamelavond is gepland op donderdag 10 mei 2012 van 19.00 uur tot 20.30 uur in 

Het Baken naast de Dorpskerk in De Bilt, Burg. De Withstraat 29a. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Richard en Ida van der Meijden (tel. 030 2211376). Meer info over de Marktdag op www.

dorpskerkdebilt.nl/marktdag

Olietank weg

Vorige week donderdag werd aan de voorzijde van het voormalige Maartensdijkse 

gemeentehuis de olietank opgegraven. Werknemers van het aannemingsbedrijf 

van Schie uit Mijdrecht en machineverhuur H. Spruijt uit Nieuwersluis klaarden 

de klus. Vanaf zeven uur in de ochtend werd het werk gestart en einde ochtend 

werd de forse tank opgetrokken en afgevoerd, waarna de reparatie van het 

ontstane gat en de omgeving nog lang duurde. Volgens de arbeiders worden 

nu overal de ingegraven olietanks verboden en opgeruimd in verband met het 

gevaar van lekkage en vervuiling. Het mag niet meer. Eigenaren van ingegraven 

olietanks zullen moeten zorgen voor andere vormen van warmtevoorziening.

Hoveniersbedrijf
HOEFAKKER bestaat dit

jaar 50 jaar.

Daarom heeft HOEFAKKER dit voorjaar
voor nieuwe klanten 

kennismakingspakketten
samengesteld

U kunt kiezen uit 3 standaard
onderhoudspakketten

3 225,00 incl. btw
(4 uur arbeid incl. materiaal)

3 425,00 incl. btw
(8 uur arbeid incl. materiaal)

3 825,00 incl. btw
(16 uur arbeid incl. materiaal)

Het onderhoudspakket  is incl. vuilafvoer
bemesting en gebruik kleine machines.

Een allround vakman komt op de
afgesproken tijd uw tuin een 

onderhoudsbeurt geven, en neemt ter 
plaatse de werkzaamheden met u door.

Hij kan u natuurlijk ook advies geven

U kunt volstaan met een telefoontje of een
email en de afspraak is gemaakt.

T 030 - 2201021
I www.hoefakker.com
E info@hoefakker.com

HOEFAKKER BV
Utrechtseweg 374

3731 GE De Bilt

Dieren Kunst
15 kaarten voor   € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Korfbaldag bij Nova

Zaterdag 5 mei was er bij Korfbalvereniging Nova een bijzonder geslaagde 

korfbaldag. Bijna 80 kinderen namen deel aan de korfbalclinic verzorgd door 

de Nederlands korfbalteamspelers Tim Bakker en Andre Kuipers. Daarna was er 

een afscheidswedstrijd voor Vincent Baas, die na 17 jaar in het eerste van Nova 

gespeeld te hebben gaat stoppen. Allemaal oud-teamgenoten en coaches waren 

opgetrommeld voor een wedstrijd tegen het huidige eerste team. De oud-spelers 

wonnen de wedstrijd van 16-17. [HvdB]
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SVM E2 Kampioen 
Dankzij een gelijkspel tegen Kampong is jeugdvoetbalteam 

SVM E2 onbereikbaar voor de anderen geworden en dus 

kampioen in de 5e klasse van de KNVB.

Het team, dat al sinds jaar en dag getraind wordt door het trainerstrio Wes-

sel Schuller, Sven van Rooijen en Jan Cloo, is dit seizoen - met nog 1 wed-

strijd te gaan - ongeslagen met 19 punten uit 7 wedstrijden en 27 doelpunten 

voor en slechts 6 tegen. 

Geheel volgens traditie werd afgelopen zaterdag daarom de platte kar weer 

van stal gehaald waarop de spelers onder luid gejuich en toeterend een ere-

ronde door Maartensdijk maakten. Daarbij werd een extra ronde gemaakt 

langs de sponsor van het team - Core3dcentres - aan de Dorpsweg. 

Het kampioensteam SVM bestaat uit Marco Fatels, Max Schulten, Jaime 

Fatels, Robin Buitenhek, Sten Cloo, Daan Paans, Lenn van Esveld, Gio-

vanni Tolboom en Tim Cornelissen.   Na aloop werd het kampioenschap 
gevierd met de beker in de SVM-kantine in Maartensdijk.

De schaakvereniging De Biltse Com-

binatie (DBC) doet met een jeugd-

team aan de regionale competitie van 

de Stichts-Gooise schaakbond. 

De laatste jaren eindigde het team in 

de middenmoot, maar dit jaar is het 

gelukt om op de eerste plaats te eindi-

gen. Training, volharding en ervaring 

van jeugdleden, die al een paar jaar 

meedoen heeft aan dit mooie resultaat 

bijdragen. De laatste wedstrijd thuis 

was spannend al was een gelijkspel 

voldoende. 

Dat werd het dus ook. Timon Crouzen 

en Simon Beusen wisten hun partij te 

winnen waarmee het kampioenschap 

van DBC een feit werd. 

Schaakjeugd DBC kampioen

Van links naar rechts: Jasper Stammes, Timon Crouzen, Simon Beusen, Daniel 

de Roos en achter Robert Prinsze

Achter v.l.n.r. Dieter Jongerius, Jasper de Vries, Arjan Grootendorst, Fons van Klaren, Max Koetze, Sven van Rooijen, 

Bas Hoppenbrouwer en Mark de Brauw. Voor v.l.n.r. Rick van Brenk, Daan de Bree, Bas Temme, Stijn Burgers, Jesper 

van Rooijen, Sven Theben Terville. Afwezig Stefan van der Laan.

A1 in het nieuw
Hoewel wat op het einde van het seizoen is de A1 van SVM, in nieuwe trainingspakken gestoken 

en straalt het team de uniformiteit daardoor meer dan ooit uit. Sponsor is de familie Jongerius uit 

Maartensdijk. Hun zoon Dieter speelde evenals zijn beide broers van jongs af aan in dit team. 

Woensdagavond 16 mei 2012 orga-

niseert SVM het ‘Schietvetertoer-

nooi 45 +’. Gerenommeerde ver-

enigingen hebben hun deelname al 

toegezegd en zelf zal SVM de ‘ou-

dere’ eer verdedigen met twee teams.  

Deelname is er van Bunnik ’73, Eem-

nes, SDVB, Cobu Boys, Faja Lobi 

KDS en De Valleivogels; namen, die 

voor de voetballer op leeftijd meer 

dan een nostalgische klank hebben.

Aangepast

De omstandigheden en de spelregels 

van deze 7 x 7 wedstrijden voor 45+ 

zijn aangepast. Zo wordt er op een 

half veld gespeeld, de doelen zijn 5 

x 2 meter en de buitenspelregel geldt 

niet. Verder gelden normale veldvoet-

balspelregels. 

Het team bestaat uit een doelman en 

zes veldspelers. Strafschoppen hoe-

ven slechts 8 meter te overbruggen al-

vorens doel te kunnen treffen en Fair 

Play staat bovenaan op de ranglijst.

Sfeer proeven

Op woensdag 16 mei 2012 kunnen geïnte-

resseerden vanaf 20.00 uur op hun gemak 

eens komen ‘snuffelen’, maar degenen die 

het al proberen wil en de speelgerechtigde 

leeftijd van 45 jaar heeft bereikt kan zich 

bij wijze van proef aanmelden bij SVM 

of contact opnemen met Henk van Veelen 

tel. 0346 212794. [HvdB]

Voor de tafeltennissers en badmin-

tonners uit Maartensdijk wordt op 

maandag 14 mei een reünietoernooi 

georganiseerd. Iedereen die ooit lid is 

geweest van MTTV of BC Relex is 
van harte uitgenodigd. 

De besturen hebben een gezellige 

avond georganiseerd, waar gesport 

en bijgepraat gaat worden. De ver-

enigingen hebben voor het toernooi 

een leuke prijs beschikbaar gesteld 

bij sponsor Restaurant de Bosrand in 

Lage Vuursche.

Aanmelden vooraf is niet nodig. Ga 

tussen 20.00 uur en 20.15 uur naar 

de grote zaal van De Vierstee. Neem 

sportkleding mee en de rest wordt ge-

regeld. Het toernooi begint om 20.30 

uur en zal tot ongeveer 22.00 uur du-

ren. Na de prijsuitreiking is er aan de 

bar natuurlijk ook tijd om nog wat na 

te praten. 

Voor vragen kun je terecht bij Frans 

de Wit, tel. 0346 214040 (Badminton) 

of Wim van Ek, tel. 0346 212757 (ta-

feltennis).

Bridge voor het goede doel

Voor de 15e maal organiseert Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven een bridge-

drive; zoals gebruikelijk in de tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan1, 

Bilthoven. Dit jaar beslaat de uitvoering een complete dag op woensdag 

23 mei 2012 inclusief lunch. De opbrengst van deze bridgedag is geheel 

bestemd voor Voedselbank De Bilt en CAsUD =CAsUd.

Er is een Bridgesessie van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 

Tussendoor wordt er geluncht. Aanmelding kan bij Marion de Graaf, tel. 

030 2293369, e-mail marionlouise@telfort.nl of bij Elleke Schalekamp, tel. 

030 2287416, e-mail efcatering@hotmail.com. Zie ook www.soroptimist.nl

Schietvetertoernooi is een kans voor 45plussers

Voetbal is een zomersport. Onder het motto ‘mooi weer voetbal’ organiseert de 

KNVB al enkele seizoenen het 45 + voetbal. Het succes van 45 + voetbal blijkt wel uit 

het feit dat er steeds meer clubs (uit deze regio) een team op de been brengen. 

Badminton- en Tafeltennis Reünie toernooi

Gepaste huldiging van SVM E2.
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Te koop aangeboden

In prima staat verkerende 

LCD kleurentelevisie merk 

JVC, beelddiagonaal 58 cm. 

Vaste prijs € 49,00. Tel. 0346-

214559. Alleen op te halen in 

Maartensdijk.

Witte eettafel, rechthoekig met 

4 dikke witte stalen poten, afm: 

80 bij 1.50. € 25,-. Afhalen 

a.u.b., Info of afspraak om op 

te halen bel: 030-2286278

Etna Bistro, gasfornuis met 

oven  € 15,00, Bosch koelkast 

tafelmodel, geschikt als reser-

ve of vakantiehuis. € 10,00  

Tel 06 20901923

Collectie Koninklijk Huis boe-

ken vanaf 1898 tot ca. 1948. 

Boeken zijn in goede staat 

€ 45. Tel. 030-2286775

Speldje het wapen van De Bilt. 

€ 15,-. Tel. 06-44420668

Luchtvaartboeken, ingebonden 

vliegwereld jg 1941-46-52. 

€ 10,- p.s. Tel. 06-23559401

Ruim 100 78 toeren pla-

ten. € 50,- in 1 koop. Tel. 

06-23559401

Bloemen en planten, maand-

blad. 2 Jaargangen, per jaar-

gang € 2,50 2009+2010. Tel. 

0346-212492

Goed uitziende beige kinder-

ledikant 120cm lang x 60cm 
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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.)

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

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

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

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

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

breed. Met matras, ziet er 

netjes uit. € 30,-. Tel. 0346-

214084

Beer die als theemuts kan 

gebruikt worden, is van DE. 

€ 10,-. Tel. 0346-214084

EK vlag, is nieuw. Afm. 

190cm x 300cm. € 8,-. Tel. 

0346-214084

Fietsen/brommers

Herenfiets. € 45,-. Kinderfiets/

damesfiets. € 45,-. Tel. 

06-50453740 

Personeel gevraagd

Cordaan, Maartensdijk zoekt 

enthousiaste vakantiekrachten. 
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Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis, 

06-12870752

65-plusser doet KLUSJES voor 

65-plussers. € 10,- per uur. Tel. 

06-17896843 Groenekan ook 

chauffeurswerk.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’.  

De locatie voor een; verga-

dering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. Tel. 

030-2710913.

Te HUUR gevraagd: eenge-

zinswoning met min. 3 slpkmrs 

in M'dijk. Liefst voor de duur 

van 3 jr. Tel. 06-58869254

Tijd voor een nieuwe 

coupe! Kom naar BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Tuinservice van Vliet Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. 

Tel. 06-54751296 vrij. en zat. verkoop. Sier-, laan- en fruitbo-

men o.a. bloeiende Prunussen vanaf € 22,50. Leilinde's € 55,-. 

Taxus 30/50cm. à € 5,-. Beukenhaag 125/150 à € 2,25. Vele 

vorstbestendige planten/heesters zoals Coniferen, Hulst, Taxus, 

etc. b.v. Thuja Brabant 175/200 à € 12,50. Taxus 160/180 à € 

40,-. Rododendron 60/70 à € 13,50. Hedera (klimop) 150/175 à 

€ 5,50. Groenteplanten nu ook komkommer, meloen, tomaten, 

etc. Verder voor al uw tuinwerkzaamheden, plaatsen van schut-

tingen, erfafscheidingen, weghalen van bomen, straatwerk etc. 

Leveren van grond, grind, zand en mest.

Welkom op De Voorjaarsfair aanstaande zaterdag. Het is 

bijna zover! Aanstaande zaterdag bent u van harte welkom op 

de tweede editie van De Voorjaarsfair gelegen naast Dorpsweg 

244 in Maartensdijk. We hebben heel veel voor u en jou. Een 

groot  kinderspeelplein, dierenwei, oldtimers, oude ambachten, 

veel bijzondere standhouders, speurtocht, ponyritjes, veel cate-

ring en gratis toegang! De opbrengst is bestemd voor een goed 

doel. Zie ook www.devoorjaarsfair.nl. De fair is geopend van 

10:00-16:00. Graag tot 12 mei!

Landtman Vastgoed Ondersteunende Diensten. 

Voor bouwkundig tekenwerk of begeleiding van uw verbouw- 

of renovatie plannen. Bel voor een vrijblijvend advies met: 

0658-950785 of reageer via www.landtman.nl. Landtman, 

Boomklever 30, 3738 SG Maartensdijk. 

Vrijwilligers gezocht. Handjehelpen zoekt vr. vrijwilligers 

die de balans hebben gevonden in hun eigen leven en daarmee 

anderen willen helpen. Meer info: tel. 06-33019988 (Rosemarie 

Pielage), www.hhru.nl

TennisClubVoordaan aan de Lindenlaan 64 in Groenekan 

is op zoek naar een: Functionaris Baanonderhoud (“de baan-

commissaris”). Taken: verzorgen van gravelbanen, onderhoud 

groenvoorziening, op orde houden van het tennispark en kleine 

klusjes. Een onkostenvergoeding is nader overeen te komen. 

U dient positief te staan/enige affiniteit te hebben met betrek-

king tot de tennissport. Er bestaat een mogelijkheid om een 

cursus baanonderhoud bij de KNLTB (Koninklijke Nederlandse 

Tennisbond) te volgen. Indien u interesse heeft kunt u contact 

op nemen met de heer Luuk van der Linden. Tel. 0346-212359

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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. ZOMERTIJD 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, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan

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

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 

Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

Moederdagactie: tegen inlevering van deze advertentie krijgt 

u tijdens een complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50 

een gratis liftend hals- & decolletémasker. Actie geldig t/m 

31-05-2012. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Concert Atrium
Het jonge dynamische Atrium Strijkkwartet, dat 

grote internationale prijzen op haar naam heeft 

staan, zoals de strijkkwartet-competities van 

London (2003) en Bordeaux (2007) en de pianist 

Misha Fomin spelen op 12 mei a.s. 20e eeuwse 

meesterwerken in de Woudkapel in Bilthoven, 

Beethovenlaan 21. De aanvang is om 20.00 uur.  

Reserveerlijn: 06 543 97074 / 030 2280908 (Stich-

ting Mezzo Forte Piano, mezzofortepiano@gmail.

com). Kaartverkoop bij Bilthovense Boekhandel, 

Julianalaan 1 te Bilthoven en Boekhandel Bouw-

man, Hessenweg 168 in De Bilt.

Rododendron-route
Dinsdag 15 mei wordt er geietst langs de Vecht naar 
de bloeiende rododendrons. Start om 9.45 uur met 

een kopje kofie/thee in restaurant ‘Maertenshoek’ 
in Dijckstate waarna om 10.00 uur de tocht gaat 

beginnen. Lunchpakket meebrengen. Bent u graag 

buiten en vind u met elkaar ietsen ook zo leuk, 
meldt u dan aan bij deze ietsclub! Voor meer infor-
matie, aanmeldingen en het volledige programma: 

SWO, Maartensdijk tel. 0346-214161

Bingo in Dijkstate
Voor de liefhebbers van BINGO is er iedere 3e 

vrijdag van de maand bingo in restaurant ‘Maer-

tenshoek’ in Dijckstate Maartensdijk. In de pauze 

kunt u gezellig bijpraten en een kopje kofie of thee 
drinken. Vrijdag 17 mei 2012 bent u weer van harte 

welkom! Aanvang 14.15 uur en de kosten zijn € 

3,00 voor 5 speelrondes. Meer informatie: SWO, 

tel. 0346 214161 en/of www.swodebilt.nl

Animoactiviteiten
Ouder-kind dans

Hou je van dansen en wil je graag bewegen met je kind? Start dan op maandagoch-

tend 14 mei met ouder-kind dans. Tijd is 9.30 tot 10.30 uur. De lessen zijn bedoeld 

voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. De kosten zijn € 3 euro per les. Vooraf aanmelden 

is nodig vanwege beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan via s.paulussen@kpn-

planet.nl .

Workshop Mozaïeken

Bij voldoende aanmeldingen starten we met een workshop mozaïeken. Deze zal 

in twee delen gegeven worden, namelijk op woensdag 16 mei en maandag 21 

mei van 10 tot 12 uur. De workshop kost € 7,50 voor twee dagdelen samen inclu-

sief materiaal en een kopje kofie. Er zijn borden om te mozaïeken. De workshop 
wordt gegeven door twee enthousiaste vrijwilligsters. Aanmelden bij Servicecen-

trum ’t Hoekie, prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, De Bilt, 030-2201702 of via info@

animowerkt.nl

Het Verbouwde Nest 
De vrijdagochtendvrouwen van De Werkschuit spelen: ‘Het Verbouwde Nest’, 

een toneelstuk geïnspireerd door de boeken Zadelpijn, het Verwende Nest, 

Gooische Vrouwen en Moordwijven. Er zijn voorstellingen op woensdag 9 mei 

(uitverkocht), donderdag 10 mei en zaterdag 12 mei a.s. (beiden om 20.00 uur) 

in de Theresiaschool, Gregoriuslaan 4 te Bilthoven. Kaarten aan de zaal. De 

opbrengst wordt gedoneerd aan de nieuw te openen Borstkankerkliniek in Bilt-

hoven. Reserveringen: hetverbouwdenest@gmail.com.

Bijeenkomst Het Postmerk
Op donderdag 10 mei a.s. houdt Het Postmerk weer een ledenbijeenkomst in 

het H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Naast postzegelen, staat 

deze keer o.a. de grote Postmerk Quizz op het programma, alsmede een ruime 

en interessante veiling van losse zegels en series, poststukken en verzamelingen. 

Introducées zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 uur.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Voordaan trachtte wel de gelijkmaker 

op het bord te zetten maar de Delftse 

verdediging bleek te taai te zijn. As-

sistent coach Martijn Muller: ‘Spij-

tig dat we vandaag niet ons niveau 

haalden. We hadden hier goede zaken 

kunnen doen. Nu moeten we de laat-

ste twee wedstrijden winnen om ons 

veilig te spelen! Dat kan gelukkig nog 

prima, we hebben het niveau in huis’.

Bij de heren van Voordaan, die vorige 

week kampioen waren geworden, 

heeft de ontlading van het kampioen-

schap duidelijk wat scherpte gekost. 

Met enkele basisspelers op de bank 

werd met 3-4 verloren van Push. Push 

maakte na een gelijk opgaande strijd 

zelfs met 10 man vlak voor tijd de 

winnende treffer en blijft hierdoor in 

de race voor de play offs. De doelpun-

ten werden gemaakt door Stijn van ‘t 

Hek (fraaie treffer vanaf de achter-

lijn), Philip Meulenbroek en Laurens 

Eeftinck Schattenkerk. 

Bijzondere ervaring

Na negen jaar heren 1 nam Arnout 

Luitse afscheid. De 29 jarige routinier 

doet een stapje terug naar het tweede 

en gaat zich meer op zijn eigen bedrijf 

‘het sponsorkantoor’ richten. Arnout: 

‘Ik heb in die negen jaar alles meege-

maakt. Promotie, degradatie, kampi-

oenschappen en diverse play off wed-

strijden. Het team van dit jaar is heel 

goed in het veld op elkaar afgestemd 

en alles lijkt op rolletjes te lopen. We 

hebben een goede corner, goede spit-

sen, veel inzet en conditie en spelen 

taakgericht en uiterst effectief. Heel 

bijzonder om mee te maken. Hoe-

wel het even wennen zal zijn kijk ik 

er naar uit om ze volgend jaar langs 

de lijn te mogen aanmoedigen in de 

Hoofdklasse! 

Uit ervaring weet ik dat dat jaar een 

hele belevenis is en dat neemt nie-

mand ze meer af. ‘

Verlies voor Voordaandames 
in degradatiestrijd

De dames van Voordaan hebben de onderlinge strijd tegen mededegradatiekandidaat 

Ring Pass uit Delft met 1-0 verloren. In een matige wedstrijd konden de Groenekanse dames 

niet het normale niveau halen. Voordaan begon goed en creëerde wat kansen maar de scherpte 

ontbrak. Die was er wel bij de gastvrouwen uit Delft. In totaal kregen zij de gehele wedstrijd 

drie kansen waarvan er een doel trof in de eerste helft.

Voordaanspeler Arnout Luiste heeft na 9 jaar Heren 1 zijn laatste balletje 

geslagen en neemt afscheid. (foto Guido van der Burg)

Combi-korfbaltoernooi bij TweemaalZes

Woensdag 30 mei a.s. organiseert Korfbalvereniging 

Tweemaal Zes voor de 16e maal het Combi-korfbaltoernooi 

op de korfbalvelden aan de Dierenriem. Het is niet alleen een 

toernooi voor stratenteams, ook dit jaar kunnen weer teams 

samengesteld uit collega’s, familie en vrienden meedoen.

Iedereen die (weer) eens wil korfballen kan zich inschrijven voor het avond-

toernooi dat om 19.00 uur begint. Het toernooi draait vooral om de gezellig-

heid. Dus ook enthousiastelingen die het “zesje” niet kunnen maken, kun-

nen meedoen. Voor mensen die vooraf willen wennen aan de regels en het 

mandje kan er tot het toernooi op de woensdagavonden met de recreanten 

van TZ meegetraind worden (van 20.15 tot 21.15 uur).

Teamsamenstelling

Een team bestaat uit minimaal 4 dames en 4 heren (max. 3 “actieve” korf-

ballers), minimum leeftijd 12 jaar. Vrienden, of misschien kun je wel een 

familieteam vormen of allemaal collega’s, of toch wel de buren. Kortom, 

stel een gezellig team samen en geef het een toepasselijke naam. 

Aanmelden

Je kunt jouw team opgeven via een email naar Toernooicommissie@Twee-

maalzes.nl . 

Vermeld daarin jouw contactgegevens (m.n. telefoonnummer) en de naam 

van het team.

Er is een maximum aantal teams dat kan deelnemen aan het toernooi en 

dat gaat dan op volgorde van inschrijving. Meld jouw team dus snel aan 

maar doe dit uiterlijk maandag 21 mei a.s., want dan sluit de inschrijving. 

Inschrijfgeld is € 10,00 per team. 

Het was koud zaterdag in Haarlem, elf 

graden, eigenlijk te koud om te spe-

len. In de eerste inning sloeg Centrals 

gelijk toe, Mericela Nieblas Bunte, 

kwam op het 1e honk en werd door 

3e slagvrouw Andee Lindgren bin-

nengeslagen, 1-0. Vervolgens gooide 

pitcher Lindsey van der Lugt, 14 x 

drieslag, er kwam slechts 1 speelster 

van DSS op het 1e honk.

In de 2e wedstrijd werd het in de eer-

ste 4 inningen 3-0 met de jl. woens-

dag uit de USA teruggekeerde pitcher 

Eva Voortman. De 5e inning wist 

DSS naar zich toe te trekken, maar de 

6e verliep weer goed voor Centrals. 

In de 7e werd het toch even link, 

weer honken vol, maar er werd niet 

meer gescoord door DSS. Overigens 

scoorde Nieblas opnieuw, zij was de 

speelster van de beide wedstrijden: 

twee x scoren, en 5 van de 6 op het 

eerste honk!

Zondag, thuis op Sportpark Welte-

vreden, was het weer beter, 5 graden 

warmer en zon! Het begin van de 

eerste wedstrijd was bijna een kopie 

van de 1e wedstrijd van zaterdag. Er 

werd nu beter geslagen, het leverde 

vooral vangballen bij DVH ( De Vlie-

gende Hollander, gesponsord door 

de KLM!) op. Centrals kwam meer 

op de honken dan zaterdag, maar ge-

scoord werd er niet meer, terwijl An-

dee Lindgren de deur, als pitcher tot 

de 7e inning goed dicht. Van der Lugt 

maakte de klus goed af.

De tweede zondagse wedstrijd werd 

ook in winst omgezet, 2-0, er werd 

ook beter geslagen, maar ook nu weer 

te weinig rendement. Er bleven teveel 

speelsters op de honken achter, omdat 

er te voorzichtig gespeeld werd. Van 

der Lugt, Rikkelman, Voortman en 

Boutisma waren degenen, die wel tot 

slaan kwamen. 

Centrals Dames pakt 4 maal winst
1-0, 3-1, 1-0 en 2-0, dat waren de winstcijfers van Centrals afgelopen weekeinde; zaterdag uit tegen 

het Haarlemse DSS en zondag tegen het Amstelveense DVH. Verdedigend sterk, slechts 1 run tegen. 

Aanvallend lieten de dames nog veel liggen, maar ze staan wel eerste in de Overgangsklasse.

Centrals 2012

SVM laat thuis kostbare punten liggen 

Op het koude en winderige van Eck-sportpark speelde 

SVM de cruciale wedstrijd tegen concurrent 

Vliegdorp zonder de geblesseerde Roy Wijman en 

geschorste Tom Jansen en Björn Engel.

De wedstrijdlyer van SVM sprak duidelijk taal: De thuisclub had minimaal 
1 punt nodig om er zeker van te zijn dat Almere en Nita niet langszij komen 

om zich te verzekeren van deelname aan de nacompetitie voor promotie 

naar de 2e klas. 

Vanaf de eerste minuut zetten de Soesterbergers SVM onder druk. Het eer-

ste kwartier was duidelijk voor de gasten, die met snelle combinaties SVM 

overspeelden. Pas rond de 20e minuut counterde SVM goed en snel en ont-

stonden er enkele kansjes. Langzaam maar zeker trok SVM het initiatief 

naar zich toe en waren er kansen voor Wiebe Urk, Erik Röling en Bas van 

Dijk.

Het begin van de tweede helft kenmerkte zich door beter spel en kansen 

creëren. Uit een snelle aanval na goed voorzetten van Stefan van Keulen 

scoorde Erik Röling de 1-0. Vliegdorp bleef gevaarlijk en dankzij goed 

keeperswerk van Richard de Groot scoorde Vliegdorp de gelijkmaker niet. 

SVM wilde meer en na een kleine 18 minuten in de 2e helft scoorde Mike 

de Kok zijn 21ste doelpunt (2-0). Onoplettendheid in de verdediging van de 

thuisclub betekende de aansluitingstreffer voor de bezoekers (2-1). In plaats 

van zich te concentreren op de tegenstander lette een aantal SVM-spelers 

meer op de scheidsrechter dan op de tegenstander met als gevolg de onno-

dige gelijkmaker (2-2). Met wissels voor Stefan van Keulen, Wiebe Urk en 

Jorn Brefeld zette SVM alles op alles voor de 3-2. Het laatste kwartier bood 

beide teams de kans op een voorsprong. De 2-3 viel in de 90ste minuut voor 

de bezoekers. Ondanks alle inzet lukte het niet meer om de gelijkmaker 

te scoren. Voor de volgende en laatste wedstrijd uit bij FC Weesp is een 

gelijkspel voldoende voor de geel-blauwen om deel te kunnen nemen aan 

de nacompetitie.

Erik Röling geeft de goalie van Soesterberg het nakijken (1-0). 

[foto Henk van de Bunt]
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Woe.
9-5 Entrecôte 

met kruidenboter
of

Rode mulilet

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
10-5
Vrij.
11-5
Woe.
16-5

Portugese "piri piri"
kipschotel

of
Kabeljauwilet

met saffraansaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
17-5
Vrij.
18-5

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Vanaf 5 mei 
NIEUWE 'A LA CARTE' KAART

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Wetenschapper aan de Universiteit 

van Utrecht, Frans van Knapen, de-

inieerde eerst grofweg het begrip 
‘megastal’ door het vaststellen van 
soortspeciieke ondergrenzen voor 
het aantal dieren en relativeerde ver-

volgens vakkundig de meeste van de 
bezwaren van de antimegastallobby. 
Wat hem betreft blijft alleen de ethi-
sche kant als discussiepunt over. Past 
die grootschalige aanpak bij een res-

pectvolle omgang met het dier, mag 
je gezonde dieren ruimen om de ge-

zondheid van de mens te beschermen 
en hoe zit het met het dierenwelzijn 
van een varken op 20-hoog in een 
lat?

Politiek en milieudefensie

Milieudefensie (MD) en GroenLinks 
(GL) benadrukten dat natuurlijke 
kringlopen door de huidige produc-

tiewijze in de sector zijn verbroken. 
Grond elders op de wereld wordt uit-
geput voor het produceren van vee-

voer dat in Nederland wordt verbruikt 
en leidt tot een grote overbemesting. 
Voedselvoorziening dient daarom 
weer regionaal te worden georgani-
seerd zodat ook het gesleep met die-

ren wordt terug gedrongen. MD, GL 
en SP vinden respectvolle omgang 
met dieren belangrijk, we moeten hen 
ruimte bieden voor soorteigen ge-

drag. Alle drie vinden ook dat een be-

langrijke maatschappelijke taak voor 
de boeren is weggelegd als beeldbe-

palende beheerder van het landelijk 
gebied als cultureel erfgoed. Megabe-

drijven zijn van de samenleving afge-

keerde en daarvan geïsoleerde onder-
nemingen en daardoor ongeschikt of 
zelfs schadelijk voor die maatschap-

pelijke doelstelling. 

Wat willen boeren

De SP haalt een eigen onderzoek on-

der boeren aan waaruit blijkt dat 80% 
van de boeren niet geporteerd is van 
schaalvergroting, als dat om bedrijfs-

economische redenen niet hoeft. De 
SP wil een bedrijfsgrootte stimuleren 
die voldoende is om een gezin te on-

derhouden en de continuïteit van het 
bedrijf te verzekeren. 

Dat vraagt om regulering van de 
markt en kan alleen op Europees ni-
veau geregeld worden. De SP vindt 
megastallen feitelijk grootschalige 
industriële productiebedrijven die 
dus op een industrieterrein thuisho-

ren. Uit de SP-enquête blijkt ove-

rigens dat vrijwel geen enkele boer 
bereid is zijn plaats in het landelijk 
gebied voor een megastal op een in-

dustrieterrein te verruilen.

Situatie in Utrecht

Hoewel de coalitiepartijen in de pro-

vincie Utrecht (VVD, CDA, D66, 
GL) vóór de verkiezingen kritisch 
over tot zelfs ronduit tégen (GL) me-

gastallen waren heeft men na de ver-
kiezingen een compromis gesloten 
waar binnen grensvoorwaarden in de 
praktijk toch megastalachtige ontwik-

kelingen mogelijk blijken. De SP ty-

peert de gekozen regeling in Utrecht 
als een ‘Ja, mits’. Zij zien veel liever 
een ‘Nee, tenzij’ omdat daarmee beter 
geborgd is dat ongewenste ontwik-

kelingen worden voorkomen terwijl 
eventueel schrijnende ‘goede’ geval-
len middels een onthefing toch kun-

nen worden geholpen.

Over megastallen
door Frank Klok

De SP organiseerde vrijdagavond 27 april een thema-avond over megastallen. Om de discussie weg 

te houden van fact-free-politics liet men eerst een wetenschapper de feiten rond het onderwerp 

vaststellen. Daarna gaven sprekers uit de milieuhoek en uit de politiek hun visie op het fenomeen en 

was er aansluitend ruimte voor discussie. 

Uitdaging
voor moestuinders

’n Groene Kans is de biologische groentekwekerij van 

Groenekan. Al elf jaar worden er groenten gekweekt die te 

koop zijn op o.a. het bedrijf zelf. De tuinders van ’n Groene 

Kans dagen u nu uit om zelf biologische groenten te gaan 

telen. Want zelf geteelde groenten zijn namelijk het lekkerst 

van allemaal, dat weten zij zelf als geen ander.

Voor een goede start in het groenteseizoen kunt u bij ’n Groene Kans te-

recht. Op de dag vóór hemelvaart, woensdag 16 mei, wordt er biologisch 
plantgoed verkocht. Tevens is er 
biologische bemesting, tuinaarde 
en potgrond te verkrijgen. U kunt 
terecht van 15.00 tot 20.00 uur.
Voor meer informatie over de plant-
goedverkoop van woensdag 16 mei 
kunt u kijken op www.groenekans.
nl/tuinier . Voor de openingstijden 
van de groentekraam kunt u ook op 
deze website terecht.

In de afgelopen jaren is er heel veel 
veranderd: de tuinderij is elk jaar een 
stukje uitgebreid, de Noordmuur is 
gerestaureerd en er zijn weer leibo-

men geplant, er is een waterleiding 
en een bloementuin aangelegd, hoog-

stamfruitbomen aangeplant e.d. En in 
het jaar 2012 – het Jaar van de Bij – is 
er veel aandacht voor de bijen. Voed-

selvoorziening is voor een belangrijk 
deel afhankelijk van de bestuivende 
arbeid van bijen. Op de tuinderij staat 
sinds kort een bijenvolk. De bijen hel-
pen bij de bestuiving van alle gewas-

sen op de tuinderij. 

Plantgoed

Er is ook op tuinderij Eyckenstein 
weer plantgoed: tomatenplanten, 
(veld-)komkommer, paprika, courget-
te, pompoen, sla en diverse koolplant-
jes. Daarnaast verkoopt Luuk de eer-
ste oogst van het jaar: rabarber, bosui, 
st jans uitjes, verse jonge knolook, 
verschillende soorten sla, bietjes e.d. 

Imker

De open dag van Agnes Kruiden staat 
in het teken van de bijen. Er is een im-

ker aanwezig met (h)eerlijke honing 
en waskaarsen. Agnes gebruikt de ze-

geltjeswas in haar kruidenzalf omdat 
die zuiver en biologisch is. Om 14.00 
uur houdt de bekende natuurgids, Isa 

van der Heijden uit Hilversum een 
rondleiding met het thema ‘bijen tus-

sen de kruiden’. 
Er is ook kruidenplantgoed en de 
‘eerste pluk’ van verse keukenkrui-
den zoals Groene Munt, Pepermunt, 
Zuring, Lavas, Dragon en de eerste 
oogst kruidenthee ‘Lentemix’. Ook 
voor de kinderen is er genoeg te 
doen: zeepjes gieten met viooltjes of 
kruiden oogsten en in de droogkast te 
drogen leggen. Bij mooi weer is de 

kruidentuin omgetoverd tot een ge-

zellige theetuin met verse kruidenthee 
en kruidig gebak. 

Vanaf 12 mei a.s. zijn Agnes kruiden-

tuin en Tuinderij Eyckenstein weer de 
hele zomer open op woensdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur voor bio-

logische groenten, kruiden, bloemen 
en kruidenthee. Het adres is Dorps-

weg 264-achter in Maartensdijk. 

Bestuivende arbeid van bijen
De tuinders Luuk Schouten (Tuinderij Eyckenstein) en Agnes Looman (Agnes Kruiden) 

zijn vanaf maart al weer alle dagen aan het werk op de tuinderij. Er wordt gezaaid, 

geplant, gewied en de eerste groenten en kruiden kunnen geoogst worden. Het seizoen 2012 

start feestelijk met een Open Dag op zaterdag 12 mei a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. 

Luuk Schouten (r) en Agnes Looman (l) zijn vanaf maart al weer alle dagen 

aan het werk op de tuinderij.

Toeren bij Biltse 
Motorrijders Vereniging

De BMV ( Biltse Motorrijders Vereniging ) organiseerde voor haar leden 
op 15 april haar Lustrumrit vanwege het 15 jarig bestaan van de motorclub. 
Er was een toertocht georganiseerd naar het Harley Davidson museum in 
Raalte, alwaar een buffet klaar stond voor de motorrijders en een gratis en-

treekaartje voor het museum, betaald door het bestuur van de BMV i.v.m. 
het 15 jarig bestaan. Er waren maar liefst 44 motoren te bewonderen op de 
Hessenweg alvorens de motoren vertrokken voor hun toertocht. De motor-
club is inmiddels gegroeid naar ongeveer 120 leden.

Zondag 13 mei organiseert de BMV weer een toertocht de verrassingsrit. 
Er wordt om 10.00 uur verzameld bij de Qwibus Hessenweg 169 te De 
Bilt, vanwaar om 10.30 uur vertrokken wordt voor weer een mooie rit door 
Nederland. Er wordt in 2 of 3 groepen vertrokken met een voorrijder. Be-

langstellenden, in het bezit van een motor die mee willen kunnen contact 
opnemen met Jan Verheul. Tel. 030 2283664.


